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На основу члана 47. и 57. став 1. тачка 1, Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09), у складу са 
одредбама Закона о изменама и допунама закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 52/2011) и члана 49. став 1. тачка 
1. Статута Филолошке гимназије у Београду, Школски одбор Филолошке 
гимназије, на седници одржаној   18.11.2011.године,  доноси  
            
 

С Т А Т У Т 
о изменама и допунама Статута 
Филолошке гимназије у Београду 

 
Члан 1. 

 
У члану 3. у поднаслову ОСНИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ мења се 
став 7. и гласи: 
Ознака и назив сектора: шифра 8531. 
 

Члан 2. 
 

После члана 15. додаје се члан 15а који у оквиру ''Базе података и јединственог 
информационог система просвете'' гласи: 
Гимназија води базу података у оквиру јединственог информационог система 
просвете. База података представља скуп свих евиденција прописаних посебним 
законом које гимназија води у електронском облику. Евиденције које гимназија 
води представљају скуп података о гимназији, ученицима, родитељима, 
старатељима и хранитељима и запосленима. 
Јединствени информациони систем просвете чине обједињени подаци из 
евиденција свих установа који се воде као база података и који успоставља и 
којим управља министарство надлежно за послове образовања. 
Подаци о евиденцијама, сврха обраде података, заштита података, коришћење 
података, као и ажурирање и чување података, уређено је у складу са чланом 
10б – 10ђ Закона о основама система образовања и васпитања. 
 

Члан 3. 
 

Члан 46.став 2. мења се и гласи: 
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. Чланове Школског одбора Филолошке гимназије, као 
школе од посебног интереса за републику Србију, предлаже министарству, 
Скупштина јединице локалне самоуправе у складу са чланом 54. став 7. Закона. 
 

Члан 4. 
 

У члану 59. став 4. после речи ''сагласност'', брише се текст: ''најкасније у року 
од пет дана од дана доношења одлуке''.  
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Члан 5. 

 
Члан 114. мења се тако што се додаје став 3. који гласи : 
Владање ученика свих разреда школе оцењује се описно у току полугодишта, а 
бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех. 
 

Члан 6. 
 

У члану 135. став 2. брише се тачка 7, тачке 8. и 9. постају тачке 7. и 8, а као 9. 
додаје се тачка:  
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од 8 дана 
правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације. 
 

Члан 7. 
 

У члану 138. став 1. мења се тачка 8. и гласи:  
Неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно – васпитног рада 
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након 
писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе. За ову 
повреду обавеза ученика обавезна је поступност у изрицању мера.  
 

Члан 8. 
 

У члану 139. мења се у ставу 1. тачка 1. и гласи: 
Неоправдано  изостајање са наставе и других облика образовно – васпитног 
рада до 25 часова у току школске године. 
Тачка 4. се мења тако што се после речи ''дворишту'', додаје: ''као и школском 
обезбеђењу''. 
Тачка 6. се мења тако што се, у другом реду, после речи ''школи'', додаје: ''као и 
школском обезбеђењу''. 
После тачке 11. додају се тачке 12,13. и 14. и гласе: 
Тачка 12 - пуши у школској згради или у дворишту школе.  
Тачка 13 - улази у зборницу и друге службене просторије без позива и 
одобрења. 
Тачка 14 – задржава се у ходницима школе за време трајања часа. 
Досадашња тачка 12. постаје тачка 15. 
 
 
 
 
 
 

Члан 9. 
 

У члану 140. после става 4. додају се нови ставови 5, 6. и 7. који гласе: 
За теже повреде обавеза ученика и за повреде из члана 45. и 46. закона школа мора 
водити васпитно – дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, 
односно старатељ ученика. 
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У васпитно – дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно 
старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати 
писмену изјаву.  
Васпитно-дисциплински поступак  покреће  директор  најкасије 30 дана од учињене 
теже повреде обавезе ученика или учињене повреде забране из члана 44. и 45. закона и 
окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су 
од значаја за доношење решења. 
 
 

Члан 10. 
 

 У члану 141. став 1. мења се тачка 3. и гласи: 
За учињену повреду забране из члана 44. и 45. закона, васпитно – дисциплинска 
мера: 
- укор директора или укор наставничког већа, 
- искључење ученика из школе. 

 
Члан 11. 

 
У члану 144. мења се став 2. и гласи: 
Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског 
старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања 
личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног 
понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних и 
васпитно – дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања 
поправља се када дође до позитивне промене у понашању уиченика. 
 

Члан 12. 
 

У члану 164. мења се став 4. и гласи: 
У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата 
провере директор прибавља мишљење органа управљања. 
Брише се став 4. 
  

 
 
 

Члан 13. 
 
У члану 166. став 1. мења се тачка 2. и гласи: 
До преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу. 
У члану 166. став 1. мења се тачка 4. тако што се после речи ''наставе'' брише 
текст ''ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат који испуњава услове за 
рад на неодређено време''. 
Додаје се нови став 2. и гласи:   
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У установи од посебног интереса за Републику Србију може да се ангажује 
наставник или асистент одговарајуће високошколске установе или запослени у 
научном институту с одговарајућим знањем, на одређено време за сваку 
школску годину, за највише 30% од пуног радног времена, уз сагласност 
министра. 
Додаје се нови став 3. и гласи: 
Листу наставника верске наставе, на предлог традиционалних цркава и верских 
заједница, утврђује министар. 
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5. 
 

Члан 14. 
 
У члану 165. после става 3. додаје се став 4.  гласи:  
Установе могу извршити и међусобно преузимање запослених на неодређено 
време, на одговарајуће послове, уз претходно потписан споразум о преузимању 
уз сагласност запосленог који се преузима, ако је разлика у проценту његовог 
радног ангажовања мања од 20 %. 
Досадашњи став 4. постаје 5. 
 

Члан 15. 
 

У члану 171. додаје се став 6. и гласи: 
Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише 6 часова наставе 
седмично из одређеног предмета, може да распореди ове часове наставницима 
тог предмета најдуже до краја школске године и овај рад се не сматра 
прековременим радом. 
 

Члан 16. 
 

После члана 175. додаје се члан 175а и гласи: 
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана 
сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од 6 месеци од 
дана када је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из чл. 160. 
овог Статута, када покретање дисциплинског поступка застарева у року од две 
године од дана када је учињена повреда забране. 
Вођење дисциплинског поступка застарева у року од 6 месеци од дана 
покретања дисциплинског поступка. 
Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање 
дисциплинског поступка застарева протеком 6 месеци од дана сазнања за 
повреду радне обавезе и учиниоца, односно протеком рока у коме застарева 
кривично гоњење за то кривично дело, уколико је тај рок дужи од 6 месеци. 
 

Члан 17. 
 

Овај Статут о изменама и допунама Статута ступа на снагу 8. дана од дана 
објављивања на огласној табли Школе. 
 
 
 
                                                                                Председник Школског одбора 
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                                                                             ______________________________ 
                                                                                         Драгана Говедарица 
 
 
 
Овај Статут о изменама и допунама Статута објављен је на огласној табли 
Школе 21.11.2011.год.  
                                              
 

 
 
 
 
 
 

 
                                              
 
                                                                               


