СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР
Сомбор, Трг цара Лазара 4
Бр:61
Дана 27.02.2018.год.

Измене и допуне СТАТУТА
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР

С о м б о р, фебруар 2018. године

На основу члана 119. став 1. тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр.88/17. - даље: Закон), Школски одбор Средње техничке школе
Сомбор из Сомбора, на седници одржаној дана 27.02.2018. године, усвојио је

Измене и допуне СТАТУТА
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР

Печати и штамбиљи
Члан 1

Постојећи члан 7 Статута школе се брише и додаје се нови члан 7 који гласи:
''Школа у своме раду користи следеће печате:
Печат за оверу веродостојности јавних исправа – велики печат је округлог облика
пречника од 45 мм који у средини омеђеној текстом садржи: Грб Републике Србије, грб и
традиционални грб АП Војводине који су смештени десно од грба Републике Србије. На печату је,
у концентричним круговима, на српском језику, ћириличким и латиничним писмом и на
мађарском језику и писму исписан текст: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина,
Средња техничка школа Сомбор, Сомбор.
Текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад грба
Републике Србије и грба и традиционалног грба АП Војводине а текст на српском језику
латиничним писмом и на мађарском језику и писму исписује се у наставку сваког круга, закључно
са седиштем органа. Седиште школе исписује се у дну печата.
Мали печат школе је округлог облика пречника 28мм, садржи мали грб Републике Србије и грб и
традиционални грб АП Војводине који се постављају десно од грба Републике Србије. Текст малог
печата се исписује на српском језику, ћириличким писмом и истоветне је садржине као садржина
великог печата.
Мали печат се израђује у три примерка који су обележени редним бројем, римским цифрама од I
до III које се стављају између грба Републике Србије, грба и традиционалног грба АП Војводине и
седишта органа.
На печату који се налази код секретара школе исписана је ознака "I".
Други мали печат додељује се рачуноводству школе, са ознаком "II".
Трећи мали печат се налази код административно-финансијског радника, при
секретаријату школе, и има ознаку ’’III’’.''
Члан 2

Све остале одредбе статута остају непромењене

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ
ОДБОРА

________________________________
Павле Терзић

Измене и допуне статутасу заведене под деловодним бројем 61 од 27.02.2018. године, а објављене
су на огласној табли Школе дана 28.02.2018.године, и ступа на снагу дана 07.03.2018.године.
Секретар Школе
_______________
Миле Морић

