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На основу члана 201, а на основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 

др. закон, 10/2019), члана 97. Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. 

гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017) и члана 40 Статута Гимназије ''Светозар 

Марковић'' у Нишу (дел. број 02-684/18 од 26.03.2018. године), Школски одбор, на 

седници одржаној дана 19.08.2019. године, доноси 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ГИМНАЗИЈЕ ''СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ'' У НИШУ 

 
Члан 1.  

Преамбула Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Гимназији ''Светозар Марковић'' у Нишу мења се и 

сада гласи: 

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

и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019) и члана 40 

Статута Гимназије ''Светозар Марковић'' у Нишу (дел. број 02-684/18 од 26.03.2018. 

године), Школски одбор, на седници одржаној дана 19.08.2019. године, доноси 

 

Члан 2. 

Члан 67. се мења и сада гласи: 

Школски одбор закључује са директором уговор о раду на одређено време. 

 

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у Гимназији 

„Светозар Марковић“ Ниш, доноси се решење о његовом премештају на радно 

место директора које по сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о 

раду.  

Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, 

остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању. 

 

Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка дужности 

директора након првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало 

пре именовања за директора установе. 

 

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због 

истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, 

распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања.  

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује права 

као запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са законом. 
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Члан 3. 
Ове Измене и допуне ступају на снагу осмог дана од дана доношења и 

објављивања на огласној табли Школе. 

 

 

Председник Школског одбора 

 

 

Жозета Маринковић 

Секретар школе  

 

Тадија Митић 


