
Република Србија 

Пољпривредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

Дел.број: 01-1386 

Датум: 30.11.2010. године  

В а љ е в о  

 

 

На основу  члана 21.Закона о јавним службама („Сл.гл.РС“ бр.42/91 и 71/94), члана 

57.став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ 

бр.72/09) и чл.25. Статута школе, Школски одбор Пољопривредне школе са домом 

ученика «Ваљево» у Ваљеву дана 30.11.2010.г. донео је: 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА„ВАЉЕВО“ у Ваљеву 

 

 

Члан 1. 

     У Статуту Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву бр.01-208 

од 25.02.2010.године  члан 22. мења се и гласи: 

 

     „Шифра делатности школе је 85.32 – средње стручно образовање.“ 

 

Члан 2. 

     У члану 24.став 1. мења се и  гласи: 

     Остале делатности које се у школи могу обављати су: 

 

55.90 остали смештај - ђачки дом 

55.20 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

56.10 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 

56.21 кетеринг 

56.29 остале услуге припремања и послуживања хране 

 

01.11 гајење једногодишњих и двогодишњих биљака 

01.12 гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица 

01.13 гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака 

01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

01.21 гајење грожђа 

01.24 гајење јабучастог и коштичавог воћа 

01.25 гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа 

01.27 гајење биљака за припремање напитака 

01.28 гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља 

01.30 гајење садног материјала 

01.4  узгој животиња 

01.41 узгој музних крава 

01.42 узгој других говеда и бивола 

01.43 узгој коња и других копитара 

01.45 узгој оваца и коза 



01.46 узгој свиња 

01.47 узгој живине 

01.6 услужне делатности у пољопривреди и делатности после жетве 

01.61. услужне делатности у гајењу усева и засада 

10.3 прерада и конзервисање воћа и поврћа 

10.39 остала прерада и конзервисање воћа и поврћа 

10.5 производња млечних производа 

10.51 прерада млека и производња сирева 

10.7 производња пекарских производа и тестенине 

10.71 производња хлеба, свежег пецива и колача 

11.0 производња пића 

11.01 дестилација, пречишћавање и мешање пића 

11.02 производња вина од грожђа 

45.20 – одржавање и поправка моторних возила 

46.2  трговина на велико пољопривредним сировинама и животињама 

46.21 трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње 

46.23 трговина на велико животињама 

46.31 трговина на велико воћем и поврћем 

46.32 трговина на велико месом и производима од меса 

46.33 трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима 

46.34трговина на велико пићима 

47.21 трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама  

47.22 трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим  

          продавницама 

47.24 трговина на мало хлебом, тестенимом, колачима и слаткишима у 

специјализованим продавницама 

47.25 трговина на мало пићима у специјализованим продавницама 

47.29 остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 

75.00 ветеринарска делатност 

 

 

 

 

Члан 3. 

     Одлука о изменама и допунама Статута школе ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Школе. 

 

                                                                     Члан 4.  

Након ступања на снагу ове Одлуке  извршити упис промене у Регистру Привредног 

суда у Ваљеву. 

 

 

Ваљево, 30.11.2010.г. 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                   ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

                                                                                                ______________________ 

                                                                                        (Милица Павић, проф.) 

 

 

 



 

На основу чл. 53. став 2. и чл. 57. став 1. тачка 1., а у вези са чл. 47.  Закона о основама 

система образовања („Сл.Гласник РС“ бр: 72/09) и Закона о изменама и допунама 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“ бр: 52/2011), чл. 

26. Пословника о раду Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ у Ваљеву на седници одржаној дана 29.08.2011. године једногласно донео је  

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

 Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ 

 

 

 Члан 1.  

У Статуту Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ (дел.бр: 01-208 од 

25.02.2011. године)  чл. 28.у  ставу 5. после речи „Наставничко веће“ додају се речи: 

„наставничко и педсгошко веће на заједничкој седници“. 

 

Члан 2. 

Члан 35. мења се и гласи: „седницама органа управљања присуствује и учествује у 

њиховом раду представник синдиката у установи без права одлучивања“. 

 

Члан 3. 

У члану 168. став 1. тачка 8) брише се. 

Тачке 9) и 10) постају тачке 8) и 9). 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда 

изостанке ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације“ 

 

Члан 4. 

У члану 170. став 1. мења се после речи „7 дана“ и гласи „8 дана“ 

 

 

Члан 5. 

У чл. 174. став 1. тачка 1. мења се и гласи: „непоравдано изостајање са наставе до 25 

часова“ 

 

Члан 6. 

У члану 175. став 1. тачка 8) мења се и гласи:  

„8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више 

од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог 

обавештавања родитеља, односно старатеља од стране Школе“ 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„За повреде из става 1. тачка 8) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера“ 

 

 

Члан 7. 

У члану 179. став 1. тачке 1) и 2) мењају се и гласе: 

„(1) искључење ученика из школе, односно школе са домом.“ 

 



 

Члан 8. 

Члан 184. мења се и гласи:  

„за теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44. и 45. Закона о 

основама система образовања и васпитања школа мора водити васпитно-дисциплински 

поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика. 

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно 

старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати 

писмену изјаву. 

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за 

учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. 

Закона о основама система образовања и васпитања и окончава се решењем. Пре 

доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење 

решења.“ 

 

Члан 9.  

Измене и допуне Статута Пољопривредне школе са домом ученика „ваљево“ у Ваљеву 

ступају на снагу осмог дана од дана истицања на огласним таблама школе. 

 

 

 

                                                                                         Председник Шолског одбора 

 

                                                                                                 ___________________ 

                                                                                                (проф.Б.Вићентијевић) 

 

 

 

Објављено на огласним таблама дана 30.08.2011. године. 

 

                                                                                                    Секретар школе,  

 

                                                                                          Зорица Алимпијевић, с.р.                

Дел.број: 01-920 

Датум: 29.08.2011.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА  “ВАЉЕВО” 
         
14000 Ваљево,   Владике Николаја  бр. 54 

тел: 014/221-557         тел/фах: 014/225-740       т.р.:840-312666-23 

е –mail:    poljskolava@open.telekom.rs.  poljskolava@gmail.com                  

www.poljoprivrednaskola.edu.rs       

                             дел.број: 01-560    датум: 16. јун .2011. године  

 



 

 

 

ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО 

 

                                           ВАЉЕВО 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Молба за исправку грешке у Решењу 

                      (посл.бр. Фи.34/2011)  

 

 

 Поштовани,  

 

 Приликом усаглашавања са шифром делатности Пољопривредне школе са 

домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву грешком су остале делатности школе наведене као 

допунске делатности, па молимо да се изврши исправка Решења Фи. 34/2011. 

Прилажемо прилог уз Решење бр. 3. и наставак прилога уз Решење бр. 3.  

 

 Захвални, срдачно вас поздрављамо! 

 

                                                                                                    ДИРЕКТОР,  

 

________________________ 
(дипл.инж.Милан Гајић,проф.) 

  

 


