
На основу члана 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17,27/18 и 10/19), Школски одбор Основне школе „Лаза Костић“ у 
Гакову је на седници одржаној дана 11.06.2019. године, једногласно донео: 

 
 

Измене и допуне Статута 
Члан 67. 

Мења се и гласи 
Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено време. 
Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у установи доноси се решење о 

његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује одговарајуће одредбе 
уговора о раду. 

Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца оставарује право на 
мировање радног односа на основу решења о именовању. 

Лице које је обављало дужности директора има право да се након престанка дужности,  након 
првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора. 

Уколико директору коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата или на 
лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену 
и врсти његовог образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује права као запослени за чијим 
радом је престала потреба, у складу са законом.  

                                                                                Члан 238. 

Мења се и гласи 
Васпитно-дисциплински поступак покреће се закључком директора, за учињену тежу повреду 

обавезе најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из члана 110-112. 
Закона о основама система образовања и васпитања закључком покреће поступак одмах, а најкасније у 
року од два дана од дана сазнања о чему одмах а најкасније наредног радног дана  обавештава родитеља 
односно другог законског заступника.  

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика или повреде забране, 
време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе. 

Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, 
одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму. 

 

Члан 249. 

Мења се и гласи 
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Ученик генерације“. 
Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у 

учењу и  владању.   

Члан 250. 

Мења се и гласи 
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику  са највише бодова у односу на остале, 

додељених према критеријумима утврђеним Статутом. 

Члан 252. 

Мења се и гласи 
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу општег успеха, успеха на такми-

чењима из наставних предмета у организацији Министарства или признатих од стране Министарства. 
За општи успех ученика по разредима пети,шести седми и осми остварен број бодова по 

формули успех на крају разреда помножено са бројем 4. 
Носиоцу „Вукове дипломе“  припада додатних 40 бодова. 
 
1. За успех на школском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 3 бода; 
- за освојено друго место – 2 бода; 
- за освојено треће место – 1 бод.  

2. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 
- за освојено прво место – 5 бодова; 



- за освојено друго место – 4 бода; 
- за освојено треће место – 3 бода. 

3. За успех на градском такмичењу ученику припада: 
- за освојено прво место – 10 бодова; 
- за освојено друго место – 8 бодова; 
- за освојено треће место – 6 бодова. 
 

4. За успех на републичком такмичењу ученику припада: 
- за освојено прво место – 20 бодова; 
- за освојено друго место – 18 бодова; 
- за освојено треће место – 15 бодова. 

5. За успех на такмичењу вишег ранга ученику припада: 
- за освојено прво место – 40 бодова; 
- за освојено друго место –30 бодова; 
- за освојено треће место – 25 бодова. 

 
 
Заведено под деловодним бројем 115-3/2019 дана 11.06.2019. године. 
 
 
                                                                          Председник школског одбора 

                                               _____________________ 
                                               Дијана Шћекић 


