
 

На основу члана 119. ст. 1. тач. 1) Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл. Гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 и 

129/2021) и члана 50. став 1. тачка 1) Статута Гимназије и средње стручне школе „Бранко 

Радичевић“ Ковин, дел. бр. 447/1-21 од 8.9.2021. године, Школски одбор је на седници 

одржаној дана ______ 2022. године, донео следеће 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ 

СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ КОВИН  

 

Члан 1.   

У Статуту Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ Ковин дел. број 447/1-

21 од 8.9.2021. године, мењају се чл. 25. ст.1, чл. 40. ст. 2. и 5, чл. 47. ст. 2, чл. 50. ст. 1. 

тачка 9) и чл. 161. ст. 7.  

Члан 2. 

Члан 25. ст. 1. мења се и гласи: 

„Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, 

извођењем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године.“ 

Члан 3. 

У члану 40. ст. 2. после речи „стандарда“ додаје се реч: „образовних“. 

У ставу 5. после речи „стручни сарадници“ додаје се реч: „секретар“. 

Члан 4. 

Члан 47. став 2. мења се и гласи: 

„Скупштина општине Ковин разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, 

укључујући и председника или цео Школски одбор, на лични захтев члана, као и у случају 

да: 

1) Школски одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу 

закона и статута дужан да доноси; 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  

Војводина 

Гимназија и средња стручна школа 

„Бранко Радичевић“  

Kовин 

Цара Лазара 197 

Дел. број 354/1-22 

Ковин, 18.7.2022. 

 

 

 

Тел/Факс  +381 13 742 300 

Web-презентација школе: 

http://www.gimeko.edu.rs/ 

E-mail: 

 gimnazijakovin@yahoo.com 

Жиро рачун: 840-1178660-89 

ПИБ: 101405952 

http://www.gimeko.edu.rs/


2) члан Школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом 

онемогућава рад органа управљања; 

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности; 

4) скупштина општине Ковин покрене иницијативу за разрешење члана Школског 

одбора именованог на њен предлог; 

5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана Школског одбора 

именованог на његов предлог; 

6) васпитно-образовно, односно наставничко и педагошко веће покрене иницијативу 

за разрешење члана Школског одбора именованог на његов предлог; 

7) наступи неки од услова из члана 45. Статута, који су сметња за предлагање и 

именовање за члана Шкослог одбора.“ 

Члан 5. 

У члану 50. став 1. тачка 9) мења се и гласи: 

„одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе.“ 

После тачке 9. додаје се тачка 9а) која гласи: 

„Образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку 

о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 5-

10. Овог Статута.“ 

Члан 6. 

Члан 161. ст. 7. мења се и гласи: 

„Ученик се оцењује најмање три пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова 

обавезног предмета, изборног програма и активности један час – најмање два пута у 

полугодишту.“ 

Члан 7. 

У свему осталом одредбе Статута дел. број 447/1-21 од 8.9.2021. године остају на снази. 

 

Члан 8, 

      Измене и допуне Статута заведене су под деловодним бројем 354/1-22 од 

18.7.2022. године. 

Школски одбор је Измене и допуне Статута донео одлуком дел.бр.  __________  од  

__________ године , која је њихов саставни део.  

 

 Председник Школског одбора 

__________________________ 



       Младен Косовац 

 

Измене и допуне Статута објављене су на огласној табли Школе дана 

_____________године, а ступиле су на снагу дана ____________ године.  

Секретар Школе 

___________________________             

          Бисера Недељковић 

 


