
 
Дел. бр. 967/18 

Датум 01.10.2018. године 

 

На основу члана 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања(„Службени гласник РС“ бр. 88/17 и 27/2018- др. закони),и члана 26. став 1. тачка 3) 

Статута Музичке школе Суботица (Дел. бр. Статута 200/18 од 27.02.2018. године), Школски 

одбор Музичке школе Суботица, на седници одржаној 01.10.2018. године донео је  

 

О Д Л У К У 

 

I Усваја се у целини Извештај о самовредновању рада Музичке школе Суботица спроведен у 

школској  2017/2018 години. 

II Извештај о самовредновању рада Музичке школе Суботица спроведен у школској  2017/2018 

години приложен је уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

III Одлука Школског одбора је коначна 

 

Образложење 

 

Чланом 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да 

орган управљања установе доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем 

тексту:програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о 

њиховом остваривању, вредновању и самовредновању. 

Чланом 26. став 1 тачка 3) Стаута Музичке школе Суботица прописано је да Школски одбор 

доноси школски, програм, развојни план, годишњи план рада школе, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, као и Извештај о  вредновању и самовредновању. 

На основу свега наведеног, Школски одбор Музичке школе одлучио је као у изреци одлуке под I. 

Извештај о самовредновању рада Музичке школе Суботица спроведен у школској  2017/2018 

години приложен је уз ову одлуку и чини њен саставни део, као што је Школски одбор одлучио у 

изреци одлуке под II. 

Пошто је право на жалбу, у складу са чланом 168. Закона о основама система образовања и 

васпитања, предвиђено у односу на решења директора, а не и у односу на одлуке органа 

управљања, који је другостепени орган у остваривању права, обавеза и одговорности запослених, 

решење Школског одбора је коначно, како и стоји у његовој изреци под III. 

  

                                                                                                Председник Школског одбора 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                      Хелена Манојловић  

 

    


