
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОШ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ 

Дел. бр. 0-16/1-18 од 26.01.2018. године 

 

У члану 49. мењају се ставови 4, 5. и 6 који сада гласе: 

„Упис се врши по редоследу пријаве деце, односно ученика уз услов да су родитељи, 

односно законски заступници радно ангажовани што се доказује подношењем потврде 

издате, печатиране и потписане од стране овлашћеног лица послодавца која не сме бити 

старија од 01. фебруара текуће године. Под радним ангажовањем подразумева се рад у 

радном односу и ван њега у смислу Закона о раду. 

На основу уредно поднете документације сачињава се ранг листа деце, односно 

ученика који ће бити уписани у групе продуженог боравка за први разред. 

У случају да има више пријављених ученика од одобреног броја места, упис ће се 

вршити по редоследу пријављивања уз комплетну документацију.“ 

 

У члану 49. Статута додају се на крају члана, следећи ставови: 

 

„Изузетно, предност при упису у продужени боравак могу остварити деца, односно 

ученици чији су један или оба родитеља/други законски заступник носиоци картице 

погодности „За наше хероје“. 

Предност при упису оствариће само она деца, односно ученици чији родитељи/дзз 

докажу да су носиоци поменуте картице првог дана одређеног за пријем документације за 

упис у продужени боравак и том приликом предају уредну документацију. 

Уз предају уредне документације корисник картице обавезан је да исту приложи, 

односно покаже на увид као и свој идентификациони документ, а прихватаће се и 

дигитални еквивалент картице који се налази на апликацији „Наш херој“. 

У супротном, тј. ако родитељ/дзз првог дана одређеног за пријем документације не 

докаже да је носилац картице погодности неће остварити предност при упису. 

Ако родитељ/дзз постане корисник картице погодности после првог дана одређеног 

за пријем документације оствариваће право на упис у продужени боравак као и остали 

родитељи/дзз који нису корисници картице погодности. 

Директор установе одређује дан од кога ће се вршити пријем документације за упис 

у групу продуженог боравка за први разред. 

Потврде предате пре тог дана неће се узети у разматрање. 

Родитељи/дзз већ уписане деце у продужени боравак која похађају први разред 

дужни су да у току другог полугодишта првог разреда, ради уписа у групу продуженог 

боравка за други разред, у року који одреди директор предају потврде издате, печатиране 

и потписане од стране овлашћеног лица послодавца да су запослени. 

Групе продуженог боравка су хомогене или хетерогене у зависности од броја 

примљених ученика првог и другог разреда. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу даном њиховог објављивања. 



Измене и допуне Статута су заведене под деловодним бројем 0-81/4-21 од 

31.03.2021. године, а објављене су на огласној табли Школе дана, 31.03.2021. године. 

Ове измене и допуне се усвајају на основу Закључка Владе РС („Сл. гласник РС“, бр. 

146/2020) и  на основу дописа МПНТР број 610-00-00217/2021-07 од 26.03.2021. године. 

 

У Београду, 31.03.2021. г. Председник Школског одбора 

 

_________________________ 

Милан Сретић 


