
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
                       КИКИНДА  
         Доктора Зорана Ђинђића 7 
                Тел/факс: 0230/422-023 
           E-mail: etski@mts.rs 
Деловодни број: 16/44-3 од 19.03.2019. године 
 

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр.88/2017, 27/2018 и 10/2019) и члана 45. и 121. Статута Економско-трговинске школе у Кикинди, дел.бр. 
16/34-8 од 27.11.2017. године, Школски одбор Економско-трговинске школе у Кикинди, на седници 
одржаној дана 19.03.2019. године, донео 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

С Т А Т У ТА 
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 

 
Члан 1. 

Члан 49. мења се и гласи: 
„Орган руковођења у Школи је директор Школе.  

Директора Школе именује министар, уз претходно прибављену сагласност надлежног органа 
аутономне покрајине, на период од четири године. Уколико надлежни орган аутономне покрајине не 
достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је сагласност дата. 

 
Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено време. 
 
Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој школи, 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, остварује право на мировање 

радног односа на основу решења о именовању. 
 
Лице из ст. 4. и 5. овог члана има право да се након престанка дужности директора након првог, 

односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора школе. 
 

Уколико директору школе 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 7. овог члана остварује права као запослени за чијим 
радом је престала потреба, у складу са законом. 

 
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује министар, покрајински секретаријат и 

Школски одбор.“ 
Члан 2. 

У члану 24. став 4. мења се и гласи:  
"Министар одлучује о одобравању огледа и прописује програм огледа, на основу стручне процене и 

препоруке надлежног савета, односно завода, односно одговарајуће институције компетентне за предмет 
огледа, уколико нису подносиоци те иницијативе." 

Члан 3. 
У члану 63, 65. и 109. реч: „општински“ у одређеном падежу замењује се речју „локални“ у 

одговарајућем падежу. 
Члан 4. 

Члан 97. мења се и гласи: 



 „Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе:  
1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у току школске 
године;  
 
2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања на 
крају првог и другог полугодишта;  
 
3) приговор на испит.  
 

Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у току 
школске године подноси се директору Школе у року од три дана од саопштења оцене.  

 
Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања 

на крају првог и другог полугодишта подноси се директору Школе у року од три дана од дана добијања 
ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата.  

Приговор на испит подноси се директору Школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту.  
 
Директор Школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, решењем одлучује 

о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од 24 сата о приговору из 
става 1. тач. 2) и 3) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника.  

 
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у року од три дана 

од дана доношења решења из става 5. овог члана достави решење. 
 

Члан 5. 
Члан 98. мења се и гласи: 

 „Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности 
основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима, 
директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником у Школи и решењем 
образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада 
ученика. Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета. 
  

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор поништава и 
враћа оцену Одељењском већу на разматрање и закључивање.  

 
Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране Одељењског већа прописаног 

ставом 2. овог члана, утврди да закључна оцена из обавезног предмета, изборног програма и активности 
није изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава 
закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. 

 
Члан 6. 

У члану 100. брише се други став .  
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

                                                                                                               
                                                                                                              Председник Школског одбора  
                                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                         Јасна Грбић, професор    
 
 
 
Одлука је објављена на огласној табли Школе дана 19.03.2019. године 
 


