
 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19 - даље: Закон), 

Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, 

на 14. седници одржаној дана 26.11.2019. године, доноси  

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПИНЕ СТАТУТА   

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“  

У ПОЖАРЕВЦУ 

 

 

Члан 1.  

У Статуту Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, 

број 1287/1 од 5.4.2018. године (у даљем тексту: Статут), после члана 18. додаје се нов члан 

18а. који гласи:  

„Школа може да оснује ученичку задругу у циљу развијања ваннаставних 

активности и предузетничког духа ученика. 

Рад ученичке задруге уређује се Правилима за рад ученичке задруге.“. 

 

Члан 2. 

 Члан 87. Статута мења се и гласи:  

„За лакшу повреду обавезе ученика у дому, могу се изрећи васпитне мере: 

1) Опомена, 

2) Укор. 

Васпитну меру за лакшу повреду обавезе ученика у дому изриче васпитач 

васпитне групе којој ученик припада, без вођења дисциплинског поступка. 

За лакшу повреду обавезе ученика у дому обавезно је појачати васпитни рад 

установе и родитеља.“. 

 

Члан 3.  

 Члан 92. Статута мења се и гласи: 

„Теже повреде обавезе ученика у дому су: 

1) злоупотреба права на смештај и исхрану; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје установа, 

односно исправи, коју издаје друга организација; 

3) изазивање опасности, оштећење или уништавање имовине установе или других 

ученика и запослених, намерно или крајњом непажњом; 

4) отуђивање имовине установе, других ученика или запослених у установи; 

5) држање, ношење и употреба оружја, односно експлозивних материја, 

запаљивих течности и гасова; 

6) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивних супстанци и супстанци које 

се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога; 

7) уношење, употреба опојних дрога, односно психоактивних супстанци и 

алкохола у установи и долажење у установу под дејством свих наведених супстанци; 
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8) насилничко понашање (физичко, психичко, социјално, сексуално и 

електронско) или изазивање и учествовање у тучи и другим конфликтима у установи или 

на јавном месту, којима се угрожава јавни ред и мир; 

9) подстицање, организовање или учествовање у активностима које су забрањене 

у установи; 

10) изношење, оштећење, уништавање евиденције или уношење и преправљање 

података у евиденцији коју води установа; 

11) понављање лакших повреда обавеза и кршења одредаба кућног реда, односно 

правила понашања у установи; 

12) неодобрено и непријављено напуштање и одсуствовање из дома ученика. 

Када ученик изврши тежу повреду обавезе, групни васпитач одмах обавештава 

родитеља, односно старатеља ученика и укључује га у одговарајући поступак.“ 

 

Члан 4.   

Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе.   

   

  

 

 

  

м.п. 

Председник Школског одбора 

 

______________________ 

Љубомир Миленковић 

 

  



 

 

 

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19 - даље: Закон), 

Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, 

на 14. седници одржаној дана 26.11.2019. године, доноси  

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

 

 

УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Статута Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу, заведене под деловодним бројем 4970/1 од 26.11.2019. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

м.п. 

Председник Школског одбора 

 

______________________ 

Љубомир Миленковић 
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