Република Србија
ОШ“Емилија Остојић“
Број:144-2/19
Датум:11.3.2019.године
ПОЖЕГА
На основу члана 119 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр.88/2017 и 27/2018 - даље: Закон), и члана 115 став 1 Статута ОШ“ Емилија
Остојић“ Пожега, Школски одбор Основне школе « Емилија Остојић» Пожега , на седници
одржаној дана 11.3.2019. године, донео је следећу
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОШ»ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ»ПОЖЕГА

Члан 1
Овом одлуком врше се измене и допуне Статута ОШ“Емилија Остојић “Пожега, дел.бр.
190-2/18 од 22.3.2018.године (даље:Статут) тако што се:
I Мења члан 113.( надлежност Школског одбора) тако што се у ставу 1. После тачке
20) додају тачке 21,22,23 и 24) које гласе:
21) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Школе;
22)усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
23) доноси одлуку поводом Извештаја о извршеном годишњем попису имовине и обавеза
Школе;
24) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да
директор то пропусти да то учини;
Досадашња тачка 21) постаје тач.25).
II Мења члан 133.(надлежност и одговорност директора установе) у ставу 4. мења се
тачка 23) и додају се тачке 24.25 , 26 и 27) које гласе:
23) представља и заступа Школу;
24) подноси извештај о финансијско-материјалном пословању и завршном рачуну за
претходну годину, школском одбору;
25) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности
или спречености да обавља своју дужност из реда наставника, васпитача или стручног
сарадника Школе;
26) даје пуномоћје за заступање Школе;
27)одговоран је за спровођење и контролу забране пушења у школи, а може и писмено да
задужи једно или више запослених да у његово име контролише забрану пушења, у складу
са Законом;
Досадашња тачка 23) постаје тачка 28).
III Мења се члан 142.( надлежност Савета родитеља) у ставу 1. мења се тачка 12. и
додаје се тачка 12, 13 и 14) које гласе:

12) упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору , стручним
органима школе и Ученичком парламенту;
13)Врши избор фотографске радње за фотографисање ученика Школе
14)Разматра приспеле понуде за осигурање ученика и доноси одлуку о осигуравајућем
друштву које ће вршити осигурање ученика.
Досадашња тачка 12) постаје тачка 15).
Члан 2.
У свему осталом остају на снази одредбе Статута ОШ“Eмилија Остојић“Пожега, дел.бр
190-2/18 од 22.3.2018.године.
Члан 3.
Ове измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли школе.
Школски одбор ОШ»Емилија Остојић»Пожега
Број: 140-2/19 од 11.3.2019.г.

Председник Школског одбора
Љубомир Кречковић

Објављено на огласној табли дана _________ године
Ступа на снагу дана ___________.године
СЕКРЕТАР
Невенка Јеличић

