
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

„ТЕОДОР-ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ 

БРОЈ: 153-5/22 

ДАНА: 28.02.2022. 

22400 Р У М А 

 

     

      На основу члана 119.  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021бр. 88/2017) и члана 

146. Статута ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ из Руме (дел.бр. 158-6/18 од 27.02.2018. 

године, са изменама и допунама 217-4/18 од 23.03.2018. и 518-10/19 од 17.06.2019.),  

Школски одбор Основне музичке школе „Теодор-Тоша Андрејевић“ из Руме, на седници 

одржаној  25.02.2022. године донео је 

 

СТАТУТ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

 ОМШ „ТЕОДОР-ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ ИЗ РУМЕ 

 (дел.бр.158-6/18 од 27.02.2018. г. са изменама и допунама бр. 217-4/18 од 23.03.2018. и бр. 

518-10/19 од 17.06.2019. године) 

 

  

Члан 1. 

 

   Члан 9.мења се и гласи: 

„Школа у свом раду користи и два штамбиља: велики и мали штамбиљ. 

Штамбиљи су правоугаоног облика, од  гуме, различитих димензија. 

Велики штамбиљ се користи за пријем и експедицију поште, правоугаоног је облика 

димензије 60 пута 30 мм, са текстом на српском језику, ћириличним писмом: 

 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

„ТЕОДОР-ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ 

Број: ________________________ 

Дана: ____________________год. 

               Р  У  М  А 

 

Мали штамбиљ се ставља на документ за отпрему поште и друга документа где је потребно 

наводити пун назив Школе- налози за пренос средстава, на потврдама за банке и сл., 

правоугаоног је облика димензије 50 пута 15 мм и садржи назив пун назив Школе, са текстом 

на српском језику, ћириличним писмом: 

 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

„ТЕОДОР-ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ 

са потпуном одговорношћу 

             Р  У  М  А“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 47. став 1 се брише, а нови став 1. 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 64. став 1. после речи „стандарда“ додаје се реч „образовних“. 

      Став 6. мења се и гласи: 

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

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

полугодишту.“. 

     У ставу 9. после речи „стандардима“ додаје се реч „образовних.“. 

 

 

                                                                     Члан 4. 

   У члану 79. став 2. тачке 4) и 5) се бришу, а нове тачке 4) и 5) гласе: 

„4) скупштина јединице локалне самоуправе покрене иницијативу за разрешење члана органа 

управљања именованог на њен предлог; 

5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог 

на њен предлог;“ 

   Додају се тачке 6) и 7) које гласе: 

„6) наставничко веће покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања на његов 

захтев; 

7) наступи услов из члана 116. став 9. Закона.“ 

 

                                                                    Члан 5. 

   У члану 81. став 1. тачка  9) се брише, а нова тачка 9) гласи: 

„9)  одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;“ 

 

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

„9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку 

о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110-

113. Закона;“                                                                   

    У тачки 11) после речи „стандарда“ додаје се реч „образовних“. 

 

                                                                    Члан 6. 

     У члану 86. став 2. брише се тачка 7. 

 

                                                                     Члан 7. 

     У члану 87. став 1. бришу се речи: „-секретар Школе“. 

     

 

                                                                   Члан 8. 

     У члану 91. у ставу 2. после речи „предлог“ бришу се речи „једног или више“. 

         

                                                                   Члан 9.  

У члану 96. став 1. тачка 3) после речи „стандарда“ додаје се реч „образовних“. 

 

                                              

                                                                   Члан 10. 

     У члану 98. после речи „наставник“ додаје се реч „или“ а речи „или други запослени“ се 

бришу. 

 

                                                                   Члан 11. 



     У члану 100. у ставу 2. брише се следећи текст „(од 2.- 6. разреда) и по један представник 

родитеља односно другог законског заступника ученика 1. разреда (сваке класе).“ 

 

     У ставу 4. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе; 

      

После тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 

„3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници“. 

 

 

                                                                  Члан 12. 

    

У члану 101. став 2 додаје се тачка 6) која гласи: 

„6) Стручни тимови“. 

 

                                                                 Члан 13. 

У члану 108. став 5. у алинеји 2 реч „срата“ замењује се речју „стара“ 

У члану 108. став 5. алинеја 8 се брише. 

 

 

                                                                 Члан 14. 

У члану 109. у ставу 4 додаје се алинеја 8 која гласи: 

• „ стручно веће тамбуре“ 

 

                                                                 Члан 15. 

У члану 116. став 2 додају се тачке 7. и 8. које гласе: 

„7. Тим за културну и јавну делатност и маркетинг: 

  8. Тим за реализацију школских пројеката.“ 

У члану 116. став 2 тачка 3. бришу се речи „квалитета рада Школе“. 

 

 

                                                                 Члан 16. 

После члана 121. додаје се нови члан 121-а који гласи: 

„Тим за културну и јавну делатност и маркетинг школе именује директор. Задаци Тима: 

-организовање културне и јавне активности школе;  

- активности школе у циљу њеног повезивања са друштвеном средином, родитељима 

ученика; 

- интензивирање медијске промоције резултата рада ученика и наставника путем флајера и 

путем друштвених мрежа; 

- укључивање ученика у културно-уметничке манифестације поводом припрема и 

реализација пригодних свечаних програма (поводом школских празника, свечаности локалне 

заједнице, посете концерата у земљи и слично); 

- активности око ажурирања  школског сајта.“ 

 

 

                                                              Члан 17. 

После члана 121а. додаје се нови члан 121-б који гласи: 

„Тим за реализацију школских пројеката именује директор и учествује у његовом раду. Тим 

чине запослени  у зависности од врсте пројекта који треба да се реализује. Задаци тима:  

-праћење конкурса за пројекте и реализација одобрених пројеката; 

- израђује пројекте, прати њихову реализацију, успоставља партнерства са другим 

установама и школама ради размене искустава и унапређења процеса образовања; 



- планира и реализује активности везане за партнерства; 

- води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланства....).“ 

 

 

                                                        

                                                              Члан 18. 

Члан 122. мења се и гласи: 

„Правне послове у Школи обавља секретар. 

  Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. 

Закона, савладан програм обуке и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за 

секретара). 

   Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за 

увођење у посао и полагањем испита за лиценцу секретара. Секретару – приправнику 

директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа.  

   Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит 

за лиценцу за секретара. 

    Трошкове полагања испита из претходног става сноси установа. 

    Министарство издаје лиценцу за секретара. 

    Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. овог члана 

престаје радни однос. 

   Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за 

запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу 

за секретара. 

   Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном пресудом за 

повреду забране из чл. 110.-113. Закона, за кривично дело или привредни преступ у вршењу 

дужности. 

   Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програме обука, стално стручно 

усавршавање, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу секретара, програм испита 

за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, начин,м поступак и рок за пријаву 

полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа 

аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за секретара, 

начин вођења регистра издатих лиценци за секретара, накнаде за рад чланова комисије и 

остала и друга питања у вези са радом секретара установе, прописује министар.“ 

      

 

                                                             Члан 19. 

     У члану 134. тачка 5) после речи: „стекло“ додаје се реч: „основно“. 

 

                                                

                                                             Члан 20. 

     У члану 139. после става 4. додају се ставови 5-9. који гласе: 

„Лице из става 4. овог члана савладава програм за увођење у посао и полагање испита за 

лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног сарадника који има 

лиценцу. 

   Установа и лице из става 4. овог члана закључују уговор о увођењу у посао у трајању од 

најмање годину, а најдуже две године. 

   Уговором из става 6. овог члана не заснива се радни однос. 

   Лице из става 4. овог члана има право да учествује у раду стручних органа без права 

одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи. 

   Трошкове полагања испита за лиценцу сноси лице из става 4. овог члана.“ 

 

           



 

 

                                                               Члан 21. 

     Ове измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли школе. 

                                                                 

                                     

    Објављено на огласној табли школе: 

 

     28.02.2022.                                                                  Председник Школског одбора, 

 

                                                                                                           Смиљана Јанчић 

 


