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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Основна школа “1.300 каплара” 
Број: 924-5/13 
03.12.2013. године 
Б е о г р а д 
 
 

На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС " бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у 
складу са чланом 53. став 2. овог закона, Школски одбор Основне школе “1.300 
каплара”, на седници одржаној дана 03.12.2013. године донео је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“1.300 КАПЛАРА” У БЕОГРАДУ 
 
 
         Члан 1. 

   У Статуту ОШ “1.300 каплара” (бр. 96/10, одлука бр. 552/10 и бр. 800-2/11), у 
члану 36. став 2. тачка 5) број “10” замењује се бројем “11” 
  

Члан 2. 
У члану 39. тачка 28)  брише се 
Досадашње тачке 29) и 30) постају тачке 28) и 29) 

 
Члан 3. 

У члану 53. тачка 27) речи “по прибављеном мишљењу школског одбора” 
бришу се 

Члан 4. 
У члану 70. ставови 3. и 4.  бришу се 
Досадашњи став 5. постаје став 3. 

 
Члан 5. 

У члану 108. после става 4.  додаје се нови став 5 који гласи: 
“Изузетно од става 4. овог члана, ако је недељни фонд часова наставног 

предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у полугодишту.” 
Досадашњи став 5. постаје став 6. 

 
Члан 6. 

       Члан 114.  мења се и гласи: 
Правилником о избору ученика генерације школе одређују се услови и 

начин избора ученика генерације. 
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Члан 7. 
       Члан 129.  мења се и гласи: 

Поправни, разредни, испит из страног језика и други испити полажу се пред 
испитном комисијом од три члана од којих су најмање два стручна за предмет. 
 Испитну комисију образује директор школе 

Ако школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет 
ангажује се стручно лице из друге школе. 

 
Члан 8. 

       У члану 138. став 1. после тачке 4) додаје се тачка 5) која гласи: 
“5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.” 

 У  ставу 2.  речи “и 2.” бришу се. 
У ставу 3. после речи “из става 1. тач. 1)” уместо везника “и” ставља се 
запета, после броја 4) додају се речи “и 5)” 
У ставу 4. после речи “установи” додају се речи “на захтев директора.”  

 
Члан 9. 

Члан 142.  мења се и гласи: 
“Пријем у радни однос у школи врши се на основу шреузимања 

запосленог у школи чији је оснивач Република, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе и конкурса. 

Пријем у радни однос на неодређено време на основу конкурса може 
се извршити ако се није могло извршити преузимање запосленог. 

Директор школе расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем 
у радни однос. 

У поступку одлучивања о избору наставника и сручног сарадника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са ученицима у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.  

Директор доноси одлуку о избору наставника и стручног сарадника у 
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Одлуку о избору других запослених у 
школи директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. 

Кандидат незадовољан одлуком о изабраном кандидату може да 
поднесе приговор школском одбору, у року од осам дана од дана 
достављања одлуке. 

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат расписује се нови 
конкурс. 

Ако школски одбор у утврђеном року не одлучи о приговору или ако 
је кандидат незадовољан другостепеном одлуком, може да се обрати 
надлежном суду у року од 15 дана.” 
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Члан 10. 
У члану 168. речи “одредбе Закона о основној школи које нису престале да 

важе” замењују се речима “Закон о основном образовању и васпитању.” 
 

Члан 11. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли школе. 
 
 
      М.П. 
 
 
       Председник школског одбора 
 
             ____________________ 
        Јасмина Николић 

 
Одлука је објављена на огласној табли Школе дана 04.12.2013. године. 

 
Секретар Школе: 

 
_____________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 


