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На основу члана 119.став 1. тачка 1., а у вези са чланом 79.- 87.Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/2017, и 27/18-др закон,), чл.77.став 1.под 

тачком 1) Статута Зуботехничке школе, Правилника о обављању друштвено-корисног односно 

хуманитарног органа(,,Службени Гласник РС " број 68/18 ) и Правилника о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности (,,Службени Гласник РС" број 65/18),чл.47-55.Једниствене методолошких 

правила за израду прописа, Школски одбор Зуботехничке школе у Београду, на  седници одржаној 

дана 28.11.2018 године, једногласно доноси следећи: 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

С Т А Т У Т А    

ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛE 
 

 

У члану 90.после тачке 10) додаје се тачка 11) после тачке 29.додају се тачке 30-36), 

који гласи: 

1) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

2) изриче укор директора; 

3) образује Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

4) одређује психолога, педагога или другог запосленог одговорног за вођење и 

чување документације о свим ситуацијама дискриминације и дискриминаторног 

понашања  у којима учествује тим. 

5) препознаје дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и активности у 

школи  према ученику прописане Законом и овим актом. 

6) Обавештава Министарство-надлежне школске управе у року од 24 часа од 

извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог 

према учесника у образовању; 

7) обавља послове регулисане Правилником о стандардима квалитета установе од 

области 1.11 до области 6.6.5. 

8) на предлог Савета родитеља, доноси одлуку о избору представника за 

Општински Савет родитеља и доставља га Скупштини Општине;  

9) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом; 

 

 У члану 93.после става 2.додаје се став 3), који гласи: 

 

Препознаје дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и активности у 

школи  према ученику прописане Законом и овим актом. 

 

У члану 95. после тачке 3) додаје се тачка 4), који гласи: 

 

4) препознаје дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и активности у школи  

према ученику прописане Законом и овим актом. 

 

 У члану 96.после тачке 10) додаје се тачка 11), који гласи: 

 

11) предлаже представника и његовог заменика за Општински савет родитеља, најкасније 

до 01.10.текуће године, и свој предлог доставља директору; 



 

У члану 99.после тачке 24.додаје се тачка 25) који гласи: 

25) изриче укор наставничког већа, 

 

 

 У члану 103. после подтачке 3.додаје се подтачка 4, који гласи: 

• изриче васпитну меру ,,укор одељењског већа“ 

  

У члану 104. после тачке 25.додаје се тачка 26, који гласи: 

  

• уз васпитну меру опомена или укор, одређује и прати активности 

друштвено-корнисног, односно хуманитарног рада. 

 

У члану 116 А додаје се нови члан: 

Осим надлежности поступања у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, задаци тима су: 

1) анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности; 

2) припрема програм превенције; 

3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним 

активностима и могућностима пружања подршке и помоћи; 

4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за 

превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног понашања; 

5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, 

организује консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у 

случајевима сумње на дискриминаторно понашање; 

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и 

сузбијање дискриминаторног понашања; 

7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање 

дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору; 

8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, 

организацијама и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације; 

9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима 

дискриминације, броју пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних 

поступака, њиховом исходу и др. 

 

 У члану 126.после тачке 12) додаје се тачка 13), који гласи: 

  

13) препознаје дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и активности у школи  

према ученику прописане Законом и овим актом 

 

У члану 129.после става 1.додаје се став 2, који гласи: 

 

Препознају дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и активности у школи  

према ученику прописане Законом и овим актом 

 

 



 

У члану 130.после тачке 11) додаје се тачка 12), који гласи: 

 

12) препознају дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и активности у школи  

према ученику прописане Законом и овим актом 

 

На права и обавезе ученика/запослених, а које нису регулисане одредбама Статута 

Зуботехничке школе, примењиваће се одредбе Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени Гласник РС“ број 88/17) Закона о средњем образовању и 

васпитању (,,Службени Гласник РС“ број 55/13 и 101/17), и Закона о дуалном образовању                       

(,,Службени Гласник РС“ број 101/17). 

     

Ступањем на снагу Измена и допуна Статута Зуботехничке школе, примењиваће се као 

саставни део Статута Зуботехничке школе заведен под бројем дел.бр. 01-39/3, од 

25.01.2018. године. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

 

 

______________________________ 

    Милица Бошковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измене и допуне Статута Зуботехничке школе, заведене су под дел.бр.01-979/10 од дана 

28.11.2018.године. 

Објављено на огласној табли Зуботехничке школе од дана _____.11.2018.године. 

 

 


