
 
Дел.број 1321 
Датум 08.12.2020.године 
 
 

На основу чл. 119. ст. 1.тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и чл.51 ст.1.тачка 

25. Статута школе, Школски одбор Основне школе «Милоје Васић» у Калуђерици,  

на седници одржаној 17.12.2020.год. донео је 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ“ 

 

 

Члан 1.   

 

У Статуту ОШ „Милоје Васић“ донетог 01.07.2019. године после члана 26. 

додају се 

Члан 26а. став 1. 

„ Настава као образовно васпитни рад у првом и другом циклусу остварује се 

кроз непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације 

наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе.Настава у школи организује 

се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених.“ 

 

Члан 26а. став 2.  

„Образовно-васпитни рад у првом и другом циклусу може да се остварује путем 

наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи односно система за 

управљање учењем, које је школа изабрала и путем Јавног медијског сервиса Србије. 

Настава на даљину организује се за све ученике првог и другог циклуса и 

обухвата наставу и друге облике образовно-васпитног рада (индивидуално, у групи или 

одељењу). Овим моделом наставе обезбеђује се остваривање прописаних циљева, 

исхода и стандарда постигнућа, коришћењем савремене информационо-комуникационе 

технологије.“ 

 

Члан 2. 

 

Члан 51. допуњује се ставом 2. и гласи: поред предвиђеног начина рада 

Школског одбора на седницама које се одржавају у згради Школе, могуће је одржати и 

електроснку седницу, када због угрожености здравља и безбедности чланова Школског 

одбора није могуће сазвати редовну седницу. (Начин сазивања је ближе уређен 

Пословником). 
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Члан 3. 

 

После члана 56. додаје се члан 56 а. који се односи на сазивање седница Савета 

родитеља и гласи: 

 

Члан 56 а . 

Електронска седница се сазива и одржава када, због угрожености здравља и 

безбедности чланова Савета родитеља, није могуће сазвати редовну седницу.  

Електронска седница може се одржати и из разлога економичности и 

ефикасности, када се одлучује о текућем питањима. 

Електронска седница Савета родитеља је седница која се сазива и одржава без 

физичког присуства чланова, путем интернета, односно е-mail комуникације.  

 

 

Члан 4. 

 

После члана 60. додају се чланови  60 а. и 60 б. који се односе на радно место 

помоћника директора и гласе: 

 

Члан 60 а . 

Школа има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују 

критеријуми и стандарди за финансирање установе. 

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник 

или стручни сарадник који има професионални углед и искуство у образовно-

васпитном раду, за сваку школску годину.  

 

Члан 60 б . 

Помоћник директора:  

1) замењује директора у случају његове одсутности или спречености, на основу 

овлашћења директора или Школског одбора; 

2) организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе;  

3) координира рад стручних актива и других стручних органа Школе; 

4) председава и руководи радом Наставничког већа и Педагошког колегијума, по 

налогу директора; 

5) сазива и руководи седницом Одељењског већа, у случају спречености оде-

љењског старешине, без права одлучивања, по налогу директора; 

6) обавља послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем ди-

ректора; 

7) издаје налоге запосленима у Школи, у складу с описом њихових послова; 

 

 

Члан 5. 

 

После члана 90. додаје се члан  90 а. који се односи на начин сазивања и 

одржавања седница Наставничког већа  и гласи: 
 

             Члан 90 а. 

 Електронска седница се сазива и одржава када, због угрожености здравља и 

безбедности чланова Наставничког већа, није могуће сазвати редовну седницу и то 

путем одговарајућих  платформи ( и другим средствима електронске комуникације). 



Овај вид сазивања и одржавања седница односи се и на сазивање и одржавање седница 

стручних актива, школских тимова и Педагошког колегијума. 

 
Електронска седница је седница која се сазива и одржава без физичког 

присуства чланова, путем интернета односно одговарајућих  платформи и  е-mail 

комуникације.  

 
Члан 6. 

 
После члана 133. додаје се члан  133 а. који се односи на начин одржавања 

седница Одељенског већа  и гласи: 
 

               Члан 133 а. 

 Електронска седница се сазива и одржава када због угрожености здравља и 

безбедности чланова Одељенског већа није могуће сазвати редовну седницу и то путем 

одговарајућих  платформи ( и другим средствима електронске комуникације). 
Електронска седница је седница која се сазива и одржава без физичког 

присуства чланова, путем интернета односно одговарајућих  платформи и  е-mail 

комуникације.  

 
    Члан 7. 

 

У свему осталом Статут  ОШ „Милоје Васић“ донет  01.07.2019.год. дел.бр. 697  

остаје непромењен. 

 

              Члан 8. 

 

Одлука о Измени и допуни  Статута  ОШ „Милоје Васић“ ступа на снагу наредног 

дана  од  објављивања на огласној табли школе. 

 

 

У Калуђерици, 

08.12.2020. год. 

       

 

 

 

Председник Школског одбора 

Весна Дамњановић  

 

Одлука о измени и допуни Статута заведена под дел.бр. 

1370 од _17.12.2020._, објављена  

на огласној табли школе дана _17.12.2020._____  

ступила на снагу дана __18.12.2020._____ 

 

 

 

 

            

        


