
На основу члана 119. На основу члана 119.став 1. тачка 1, а у вези са чланом 100. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/17, 27/18-

др.закон, 10/19 и 6/20), члана 44. и члана 181. Статута Школе за музичке таленте Ћуприја, 

Школски одбор Школе за музичке таленте Ћуприја, на 38. седници одржаној дана  

15.04.2021.године донео је: 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 5 СТАТУТА 

ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА 

 

Члан 1. 

Овим Изменама и допунама Статута мења се Статут  Школе за музичке таленте Ћуприја 

бр. 01-284 од 31.1.2018.године, мењан Изменама бр.01-1959 од 19.7.2018.год., Изменама 

бр. 01-2550 од 13.9.2018. год.,Изменама бр.01-1543 од 07.06.2019. године и Изменама бр. 

01-2766 од 18.10.2019. године. 

Члан 2. 

У члану 1. став 1.  додају се бројеви Службених Гласника РС и то за  Закон о основама 

система образовања и васпитања бројеви  ''10/2019 и 6/2020.'' , за Законо о основном 

образовању и васпитању бројеви  ''27/2018 – др.закон, 10/2019.'', за Закон  о средњем 

образовању и васпитању  бројеви  ''27/2018 – др.закон и 6/2020'', за Закон о ученичком и 

студентском стандарду бројеви  ''27/2018 – др.закон и 10/2019''. 

Члан 3. 

У члану 9. став 1.  иза речи ''штамбиљ'' додају се речи:  

 ''и факсимил директора Школе''. 

Иза става 6. додаје се став 7. који гласи:  

 ''Факсимил представља печат са потписом директора Школе и користи се уместо 

својеручног потписа директора када због великог броја примерака докумената је 

рационалнија употреба факсимила''. 

Досадашњи ставови 7-9. постају ставови 8-10. 

 

У ставу 8. истог члана  иза речи: ''Директор Школе је одговоран за чување, издавање и 

руковање печатом додају се речи: ''и факсимилом''. 

 

 



Члан 4. 

У члану 11.  мења се став 2. који сада гласи: 

'' Школа има своје евиденционе рачуне (ИСИБ), а све уплате и исплате врше се преко 

консолидованог рачуна буџета РС : 840-1620-21'' 

 

Члан 5. 

У  члану 67. став 2. иза речи '' У  случају  када  Наставничко  веће  предлаже  три  

представника  запослених '' додају се речи: 

'' за рад''. 

Члан 6. 

У члану 68. став 1. тачка 7.мења се и сада гласи:: 

 '' –предлаже три представника из реда запослених за рад у Школском одбору''. 

У истом члану и ставу тачка 10. иза речи: ''даје мишљење у поступку стицања звања 

наставника'' додаје се реч:  

''васпитача'' 

 Члан 7. 

У  члану 73. став 1. тачка 3. бришу се речи: ''тромесечја '', а у место њих се уписују речи: 

'' првог класификационог периода''. 

У тачки 5. истог члана и става уместо речи речи '' одељењу''  уписују се речи: 

''у одељењу/разреду''. 

Члан 8. 

У  члану 81. став 1. иза речи ''Стручно веће'' додају се речи: 

''за музичке предмете'' . 

У  истом члану и ставу додаје се нове тачке 1. и 2. које гласе: 

'' -предлаже и прати остваривање наставног плана и програма рада и даје предлоге за 

њихово иновирање, измену или допуну'  

-разматра распоред ученика по класама''. 

Досадашња тачка 1. постаје тачка 3.  

У истом члану и ставу додаје се тачка 4. која гласи: 

'' -разматра организацију и распоред рада наставника у школском простору''. 



Досадашње тачке 2. и 3. постају тачке 5. и 6. 

У истом члану и ставу додаје се тачка 7. која гласи: 

''-прати и утврђује резултате рада ученика''. 

Затим се додаје тачка 8. која гласи: 

''-предлаже организовање мајсторских радионица/мастер класова, семинара, 

летњих/зимских кампова, турнеја, концерата''. 

 

Досадашња тачка 4.  постаје тачка 9. 

У истом члану и ставу додаје се тачка 10. која гласи:  

''-предлаже ученике за похваљивљње и награђивање и доноси одлуку о најбољем 

дипломском испиту''. 

Досадашња тачка 5.  постаје  тачка 11. 

 

У истом члану и ставу додаје се тачка 12. која глласи: 

''-чланови стручног већа – наставници појединачно, заједно и у сарадњи са стручним 

органима школе саветују и упућују ученика на даље школовање и усавршавање на 

високошколске установе у земљи и иностранству помажући им да остваре контакте 

и добију све потребне информације и подршку''. 

 

Досадашња тачка 6. постаје тачка 13. 

 

Члан 9. 

 

У  члану 86.  став 1.  иза речи  ''Стручни актив за развој школског програма чине 

представници из реда наставника''  додаје се реч:  ''васпитача''. 

 

Члан 10. 

 

У  члану 90. став 2. тачка 6.  додају се речи:  ''и стручно усавршавање''. 

 

У  истом члану и ставу додаје се тачка 7. која гласи: 

 ''Тим за маркетинг и промоцију Школе''. 

 

Члан 11. 

 

У  члану 92. став 1. иза речи  '' Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања (у даљем тексту: Тим за заштиту) чине: директор, ''додаје се реч: 

''секретар'' 

Иза речи '' наставник општеобразовне наставе, наставник музичке наставе, васпитач ''  

додају се речи: 



 ''референт за безбедност и заштиту, родитељ и ученик''. 

 

Члан 12. 

 

Mења се наслов члана 96. тако што се иза речи: ''Тим за професионални развој'' додају 

речи:''и стручно усавршавање''. 

 

 

Члан 13. 

 

После члана 96. додаје се нови члан  97. који гласи : 

 

 ''Тим за маркетинг и промоцију школе 

 

Директор образује тим. 

  Тим чине директор, помоћник директора, стручни сарадник и наставници.  

Надлежности тима: 

1) учешће у организацији, праћење и архивирање различитих активности у оквиру и 

изван школе; 

 2) сарадња са јавним и локалним телевизисјким и радио станицама;  

 3)учешћа ученика у различитим  концертима, јубилејима, приредбама и осталим 

активностима  

 4) праћење различитих такмичења ученика на свим нивоима 

 5)извештавање и обавештавање ученика и родитеља путем електронских медија 

(датуми уписа ученика, полагања пријемних испита, објављивање резултата, 

термине испита и др. важне информације) 

 6)снимање и фотографисање активности 

 7)ажурирање сајта школе, Фејсбук и Инстаграм профила''. 

Члан 14. 

Досадашњи чланови  97-181.  постају чланови 98-182. 

Члан 15. 

У  члану  99. став 3. додаје се тачка 6. која гласи: ''Колоквијуми, смотре, испити''. 

 

 

Члан 16. 



У члану 108. мења се став 2 који сада гласи:“ У  току  школске  године,  ученици  имају 

jесењи, зимски,  пролећни  и  летњи  распуст. Време и трајање распуста прописује се 

школским календаром.“ 

Члан 17. 

 

У  члану 133. став 1. иза речи:  '' Према ученику који врши повреду правила понашања у 

школи или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе 

пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових 

права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати 

васпитни рад активностима: у оквиру одељењске ''  додаје се  реч: 

 ''разредне''.  

У истом члану и ставу иза речи: '' заједнице, стручним радом одељењског'' додаје се реч: 

''разредног''. 

Члан 18.  

У члану 136. став 1. тачка 1. иза речи: ''за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера 

– опомена, укор одељењског '' додаје се реч: ''разредног''. 

Иза  речи: ''старешине или укор одељењског '' додаје се реч: ''разредног''. 

Иза речи: ''на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу'' додаје се 

реч: ''разреду''. 

Члан 19. 

Мења се наслов члана 137. тако што се после речи ''одељенска'' додаје реч ''разредна''. 

Члан 20. 

Мења се цео члан 137. који сада гласи:: 

 ''У Школи одељенску/разредну заједницу чине ученици и одељенски/разредни 

старешина једног одељења/разреда.''. 

Члан 21. 

У члану 138. мења се став 2. који сада гласи: '' Парламент у Школи чине по три 

представника од 5. до 10. разреда музичке наставе'' 

У ставу 3. после речи: '' Чланове парламента бирају ученици одељењске '' додаје се реч: 

''разредне''. 

 

 

Члан 22. 



У члану 141. став 1. после речи: ''Похвале  могу  бити  писмене  и  усмене, а  саопштавају  

се  јавно, пред  одељењем '' додају се речи: '' /разредом/групом'', после речи:  ''свим  

запосленим  школе  или  пред  наставницима '' додаје се  реч: ''васпитачима''. 

У истом члану у ставу 2. после речи: ''Награде  могу  бити  у  облику  посебних  диплома, 

уверења, књига'' додају се речи:'' нота, калафонијума, струна, жица и сл.'' 

У истом члану у ставу 3. после речи: '' Награде  се  могу  додељивати  и  групи  ученика  

или  целом  одељењу'' додају се речи: '' разреду/групи ''. 

У истом члану у ставу 4. после речи:  '' Предлог  за  доделу  награда  и  похвала  даје  

одељенски'' додаје се реч: ''разредни'' и после речи: '' старешина, на  основу  мишљења  

одељенског'' додаје се реч: ''разредног''. 

Члан 23. 

У члану 143. став 3. испред  речи: ''библиотекар'' додају се речи: ''стручни сарадник'' и 

испред речи: ''медијатекар,нототекар'' додају се речи: ''стручни сарадник''. 

Члан 24. 

У члану 145. став 1. тачка 9. брише се реч: ''оптинских'' а уместо '' додаје се реч: 

''локалних''. 

Члан 25. 

У члану 159. додаје се став 5. који гласи:  

'' Кандидат за наставника музичких предмета у Школи обавезно полаже аудицију 

пред комисијом коју именује директор школе, а коју чине најмање три 

наставника музичких предмета.''. 

Члан 26. 

У члану 164. став 5. иза речи: '' одељењског'' додаје се реч:''разредног''. 

Члан 27. 

Мења се члан 175. који сада гласи:'' У циљу организовања и спровођења пословања 

Школе у складу са Законом, Школа може донети следећа општа акта: 

• Статут Школе 

• Наставни план и програм 

• Правилник о раду Школе за музичке таленте 

• Правилник о организацији и стематизацији радних места 

• Правилник о животу и раду у дому Школе за музичке таленте 

• Правилник о испитима у Школи за музичке таленте 

• Правилник о јавним наступима ученика Школе за музичке таленте 

• Правилник о похваљивању и награђивању ученика 

• Правилник о безбедности и здрављу на раду 

• Правилник о коришћењу ученичког клуба у Школи за музичке таленте 



• Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 

• Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

• Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

• Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена запослених у 

Школи за музичке таленте 

• Правилник о понашању ученика,корисника дома,родитеља/других законских 

заступника,наставника,васпитача и других запослених у Школи за музичке таленте 

• Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у Школи за музичке 

таленте 

• Правилник о мерама,начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које организује Школа за музичке таленте 

• Правилник о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству 

• Правилник о накнади путних трошкова запослених  

• Правилник о поклонима за запослене 

• Правилник о организацији буџетског рачуноводства 

• Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

• Правилник о набавкама  

• Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

• Правилник о канцеларијском пословању и архивској грађи 

• Развојни план школе 

• Школски програм 

• Годишњи план рада школе 

• Извештај о самовредновању рада Школе за музичке таленте 

• Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода Школе за музике 

таленте 

• и друга општа акта.  

Статут и друга општа акта доноси Школски одбор, осим акта о организацији послова 

који доноси директор. '' 

 

Члан 28. 

У члану  179. став 3. након речи:'' Наставници'' додаје се реч:''васпитачи''. 

У истом члану у ставу 4. иза речи: '' Минимум процеса рада за наставника је извођење 

наставе у трајању од 30 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, а 

за стручног сарадника'' додаје се реч:''васпитача''. 

У истом члану у ставу 5. иза речи: '' Ако наставници'' додаје се реч: ''васпитачи''. 

У истом члану у ставу 6. иза речи: ''наставнику'' додае се реч:''васпитачу''. 

 

 

Члан 29. 



Остале одредбе Статута бр. 01-284 од 31.1.2018.год. мењаног Изменама бр.01-1959 од 

19.7.2018.год., Изменама бр. 01-2550 од 13.9.2018. год.,Изменама бр.01-1543 од 

07.06.2019. године и Изменама бр. 01-2766 од 18.10.2019. године, остају непромењене. 

Члан 30. 

Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе. 

Председник Школског одбора 

                                                                                                      Саша Ђорђевић 

Измене и допуне Статута објављене су на огласној табли Школе дана 19.04.2021.год. 

 

                                                                                                        Секретар 

      Мирјана Паунковић, дипл. правник 

 

Измене и допуне Статута заведене су под бројем 01-795 од 15.04.2021.год.,, а ступиле  на 

снагу дана 26.04.2021.год. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


