На основу члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 99. и 100. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/17, 27/18 др.закон и 10/19) и члана
309. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.1134/1 од 26.12.2017.године и
дел.бр.1173/1 од 16.11.2018.године, Школски одбор ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин на
седници одржаној дана 25.3.2019.године, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН
Члан 1.
У Статуту ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.1134/1 од 26.12.2017.године и
дел.бр.1173/1 од 16.11.2018.године у делу VI OРГАНИ ШКОЛЕ тачка 6. Стручни органи,
тимови и педагошки колегијум подтачка 1) Наставничко веће уносе се следеће измене:
Чланови 117., 119. и 120. мењају се и гласе:
„Члан 117.
Гласачки листић за давање мишљења о кандидатима за директора има следећи текст:
Наставничко веће ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин
Број: _________
Датум: ___________
Место: Ковин
Гласачки листић за давање мишљења Наставничког већа
о кандидатима за избор директора Школе, по конкурсу
расписаном у ___________________, од __________ 20__. године
Позитивно мишљење даје се за кандидата чији је редни број заокружен:
1. ___________________________________,
2. ___________________________________,
3. ___________________________________.
Треба заокружити редни број кандидата за кога се даје позитивно мишљење.
М.П
Члан 119.

Гласање спроводи комисија која се састоји од председника и два члана (у даљем
тексту: Комисија за спровођење гласања).
Председника и чланове Комисије за спровођење гласања из свог састава именује
Наставничко веће на седници на којој се даје мишљење о кандидатима за директора.
Право да предложи члана Комисије за спровођење гласања има сваки члан
Наставничког већа.
Директор и лице које је кандидат за избор директора не могу бити у саставу Комисије
за спровођење гласања.
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Комисија за спровођење гласања пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их
гласачима.
Гласање се врши, заокруживањем хемијском оловком редног броја испред имена и
презимена кандидата за којег се даје позитивно мишљење и листићи се уацују у гласачку кутију
која се налази испред комисије.
Одмах после гласања, Комисија за спровођење гласања јавно пребројава гласове и
објављује резултат гласања.
Члан 120.
Позитивно мишљење је дато за кандидата који је добио већину гласова од укупног
броја запослених.
У случају да два или више кандидата имају једнак највећи број гласова, Комисији за
избор директора се доставља одлука о давању позитивног мишљења за све те кандидате.
У случају да ниједан кандидат не добије већину гласова од укупног броја запослених,
позитивно мишљење се даје за кандидата који је добио највећи број гласова, али се у одлуци
о давању мишљења констатује да ниједан кандидат није добио потребну већину гласова.
Уколико, у случају из става 3. овог члана, два или више кандидата имају једнак
највећи број гласова, Комисији за избор директора се доставља одлука о давању позитивног
мишљења за све те кандидате. У одлуку се уноси констатација да ниједан кандидат није
добио потребну већину гласова.“
Члан 2.
Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли школе.
Председник Школског одбора
________________________
Божидар Анђелков
Измене и допуне Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин заведене су под деловодним
бројем 378/1 од 25.3.2019.године, објављене су на огласној табли Школе дана
26.3.2019.године, а ступиле су на снагу дана 3.4.2019.године.
Секретар школе
________________
Драгана Михајлов
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