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На основу члана 119.став 1. тачка 1 . у вези с чланом 100. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” 88/2017,27/2018-др.зaкoн,  10/2019,6/2020 и 129/2021) 
Школски одбор ОШ „Јелена Ћетковић“ из Београда, на седници одржаној 30.06.2022 године, 
донео је: 

Статут ОШ „Јелена Ћетковић“ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИСАЊА 

Члан 1 

Статут ОШ''Јелена Ћетковић'' (у даљем тексту: Статут) је основни и највиши општи акт 
ОШ''Јелена Ћетковић'' (у даљем тексту: Школа), којим се ближе уређују организација, начин 
рада, управљање и руковођење у школи, поступање органа Школе ради обезбеђивања 
остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених, мере за спречавање 
повреда забрана утврђених законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих 
заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања у складу са законом.  

2. ПРИМЕНА ЗАКОНА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА 

Члан 2 

Права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених уређују се  Законом  о 
основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), другим законима, општим 
актима, Правилником о раду, посебним Колективним уговором за запослене у 
основним,средњим школама и домовима ученика. 

Нa питaњa пoступaњa у упрaвним ствaримa, кoja нису урeђeнa Законом о основама система 
образовања и васпитања, примeњуje сe зaкoн кojим сe урeђуje oпшти упрaвни пoступaк. 

149TТермини изражени у овом Статуту у граматичком мушком роду подразумеваjу природни 
мушки и женски род лица на коjе се односе.  

Члан 3 

У случају да су одредбе Статута у супротности са Законом о основама система образовања и 
васпитања и другим општим правним актима које доноси Скупштина, Влада или Министарство 
Републике Србије  неће се примењивати одредбе Статута, већ непосредно општа правна акта које 
је донела Скупштина, Влада или Министарство Републике Србије. 

На све случајеве који нису обухваћени одредбама Статута или одредбама општег акта који 
Школа доноси, непосредно ће се примењивати одредбе општег правног акта које је донела 
Скупштина, Влада или Министарство Републике Србије, као и одредбе Општег колективног 
уговора и Посебног колективног уговора, које закључује Влада, односно Министарство 
Републике Србије са репрезентативним синдикатима. 

Када радне односе не уређује Закон, већ га уређују два или више oпштих акта исте правне снаге 
чије су одредбе супротне, примењује се одредбе посебног акта који регулише права, обавезе и 
одговорности запослених. 
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Члан 4 

Школа је правно лице са статусом јавне установе- образовно- васпитна установа која обавља 
делатност основног образовања и васпитањау складу са Уставом Републике Србије,Законом о 
основама система образовања и васпитања,Законом о основном образовању, Статутом и другим  
законима и општим актима.  

Образовно – васпитни рад обухвата наставу и друге облике организованог рада са ученицима. 

Нaчин oбaвљaњa дeлaтнoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa прoписaн je Законом о основама система 
образовања и васпитања и пoсeбним зaкoнимa у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa (у дaљeм 
тeксту: Пoсeбaн Зaкoн).  

Школа врши јавна овлашћења и поред делатности образовања и васпитања обавља и друге 
делатности којима се омогућава или унапређује делатност образовања и васпитања. 

Канцеларијско пословање Школе обавља се сходном применом прописа о канцеларијском 
пословању у органима државне управеи уређује се Правилником о канцеларијском пословању 
Школе, у складу с тим прописима. 

Нa oснивaњe и рaд устaнoвe из стaвa 1. oвoг члaнa примeњуjу сe прoписи o jaвним службaмa.  

4.НАЗИВ И СЕДИШТЕ ШКОЛЕ 

Члан 5 

Назив Школе исписује се на српском језику, ћириличним писмом и поставља се на објектима 
Школе у складу са одлуком директора. Службена употреба другог језика могућа је у случајевима 
и на начин  утврђеним у Закону о службеној језика и писма. 

Назив Школе је: Основна школа „Јелена Ћетковић“. 

Седиште Школе је у  Београду, у улици Врањској  број 26, општина Звездара. 

Делатност Школе је основно образовање, шифра делатности је 85.20. 

Школа обавља делатност у свом седишту. 

5. ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ 

Члан 6 

Школа је основана Решењем Народног одбора општине Звездара бр.20317 од 29.05.1961.године 
и решењем НОО Звездара 02-бр.31115 од 10.10.1961.године уписана у регистар установа. 

Школа је уписана у регистар основних Школа код Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (даље Министарство просвете), а према Уредби о критеријумима за доношење акта о 
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Сл. гласник РС“, бр. 80/2010) 
коју је донела Влада Републике Србије, објављеној у Службеном гласнику РС и Одлуци о мрежи 
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основних школа у Београду(„Службени лист града Београда“,бр. 6/2012, 23/2012, 37/2013, 
57/2013, 61/2014, 66/2014, 38/2015, 61/2016, 79/2016, 87/2016 и  90/2017). 

6. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ 

Члан 7 

Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који проистичу из 
Устава Републике Србије, Закона, оснивачког акта и Статута. 

Школа је организована као јединствена радна целина. 

Члан 8 

Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове у 
оквиру своје правне и пословне способности.У правном промету са трећим лицима Школа 
иступа у своје име и за свој рачун. 

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Школа одговара свим својим средствима  
и имовином којом  располаже. 

7. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

Члан 9 

Школа може да врши статусне промене, о чему одлуку доноси Школски одбор школе (у даљем 
тексту: Школски одбор), уз сагласност оснивача. 

Члан 10 

Одлуку о промени назива и/или седишта Школе доноси Школски одбор, уз сагласност 
министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство). 

Члан 11 

Школа не може да врши статусне промене, промену назива и/или седишта у току наставне 
године. 

Изузетно, уколико наступе околности услед којих је спречено несметано одвијање наставе, 
статусна промена седишта може се извршити у току наставне године, уз сагласност 
Министарства. 

Назив се може променити када за то постоји интерес Школе, а обавезно се мења ако се промени 
делатност Школе у толикој мери да назив не одговара делатности Школе или ако се промени 
обим и врста одговорности. 

Члан 12 

Забрана рада установе  

Када орган надлежан за обављање послова инспекцијског, односно стручно-педагошког надзора 
утврди да установа не испуњава прописане услове за рад или не обавља делатност на прописани 
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начин, као и у случају обуставе рада или штрајка организованог супротно закону, Министарство 
предузима једну од следећих мера:  

1) одређује рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у обављању делатности 
и о томе обавештава оснивача;  

2) разрешава орган управљања и именује привремени орган управљања;  

3) разрешава директора и поставља вршиоца дужности директора;  

4) разрешава орган управљања и директора и именује привремени орган управљања и поставља 
вршиоца дужности директора.  

Привремени орган управљања из става 1. тач. 2) и 4) овог члана има пет чланова и обавља послове 
из надлежности органа управљања.  

Ако у току трајања мере из става 1. тачка 2) овог члана истекне мандат директору установе или 
вршиоцу дужности директора установе, министар поставља вршиоца дужности директора до 
престанка привремене мере и избора директора.  

Ако у току трајања привремене мере из става 1. тачка 3) овог члана истекне мандат органу 
управљања установе, министар именује привремени орган управљања, до престанка привремене 
мере и именовања органа управљања.  

Вршилац дужности директора установе и привремени орган управљања обављају дужности док 
Министарство не утврди да су испуњени услови, отклоњене неправилности из става 1. овог члана 
и да су се стекли услови за престанак привремених мера, а најдуже шест месеци.  

За време трајања привремених мера не може се расписивати конкурс за избор директора 
установе.  

За време трајања привремених мера овлашћени предлагачи из установе не могу вршити 
предлагање својих представника за нови орган управљања.  

Ако вршилац дужности директора установе и привремени орган управљања не отклоне утврђене 
неправилности, Министарство решењем забрањује рад установе.  

Када установа чији је оснивач друго правно или физичко лице не поступи у датом року по налогу 
органа из става 1. овог члана, односно када орган управљања не обавља послове из своје 
надлежности, а оснивач не предузме мере у складу са законом ни после прописаног рока за 
отклањање неправилности, Министарство решењем забрањује рад установе.  

По доношењу решења којим се забрањује рад установе, Министарство одређује установу у којој 
деца, односно ученици имају право да наставе започето образовање.  

Трошкове наставка програма васпитања и образовања у започетој години у предшколској 
установи, започетог циклуса основног образовања и васпитања или започетог програма средњег 
образовања и васпитања, за децу и ученике из става 10. овог члана сноси установа којој је 
забрањен рад. 

                  Члан 13.  

Укидање установе  
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Установа се укида у складу са законом.  

Деца која похађају припремни предшколски програм у установи и ученици у школи која се укида 
имају право да наставе започето образовање и васпитање у другој установи коју одреди оснивач.  

Уколико оснивач не поступи у складу са ставом 2. овог члана, установу одређује Министарство. 

8. АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ 

Члан 14 

Аутономија установе, у смислу овог закона, подразумева избор појединих садржаја, начина 
остваривања, сарадника у складу са потребама, могућностима, интересовањима, расположивим 
ресурсима, карактеристикама локалне заједнице приликом: 

1) доношења статута, развојног плана, програма, годишњег плана рада, правила понашања у 
установи, мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика и других општих аката 
установе; 

2) доношења плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 

3) доношења програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

4) самовредновања рада установе у оквиру изабране области на годишњем нивоу у циљу 
унапређивања образовно-васпитног рада. 

Аутономија установе, у смислу овог закона, подразумева и: 

1) педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школских програма зависно од 
локалних прилика; да се у реализацији обавезног општег програма максимално користе локални 
ресурси; право да се школски календар делимично прилагоди локалним приликама, промене у 
динамици остваривања школских програма уз поштовање годишњег плана рада, организација 
наставе у блоковима и заједничких часова сродних предмета код интердисциплинарних тема, 
пуно уважавање локалних специфичности при изради развојног плана и вишегодишњег 
школског програма у складу са карактеристикама локалног становништва; развијање система 
стручног усавршавања наставника у самој школи на основу реалних потреба школе; 

2) аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за предмет, право наставника 
као професионалца да самостално конципира процес наставе и учења, уз одговорност за 
резултате учења; 

3) доношење одлуке о избору уџбеника; 

4) начин остваривања сарадње са установама из области образовања и васпитања, здравства, 
социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим органима, 
службама и организацијама, ради остваривања права деце,ученика и запослених. 

149TШкола доноси опште и друге акте поштуjући опште принципе и циљеве образовања и васпитања 
и коjима се на наjцелисходниjи начин обезбеђуjе остваривање општих исхода образовања и при 
томе укључуjе и родитеље, односно друге законске заступнике и њихова удружења и локалну 
заjедницу.  
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9. РЕГИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ 

                Члан 15 

Школа је уписана у регистар Привредног суда уБеограду,решењем III Фи бр.17041/00 од 
17.05.2001.а води се у регистарском улошку бр.5-107-00. 

Матични број Школе код надлежног органа за статистику је: 07004761. 

Порески индетификациони број је: 10003523. 

        Члан 16 

Школа има основни рачун за редовно пословање који се води код Управе за Трезор – рачуни:  

ОШ '' ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' БОЛОВАЊЕ – БЕОГРАД: 840-317760-67 

ОШ '' ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' ПОС.НАМ.СР.РОД.-БЕОГРАД: 840-1264760-03 

ОШ '' ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' – БЕОГРАД-БУЏЕТСКИ: 840-1450660-53ОШ''ЈЕЛЕНА 
ЋЕТКОВИЋ''– 

СОПСТВЕНИ ПРИХОД-БЕОГРАД: 840-1450666-53ОШ '' ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ'' – БЕОГРАД- 
ЗАРАДЕ 

ПОС.НАМ.РАЧУН ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И СЛ.ПРИМАЊА ПРЕКО 
ТРЕЗОРА- БУЏТСКИ: 840-1450860-35 

10. ЗАСТУПАЊЕ ШКОЛЕ 

         Члан 17 

Школу заступа директор Школе неограничено (у даљем тексту: Директор). 

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 
наставник или стручни сарадник на основу писменог овлашћења директора Школе, односно на 
основу овлашћења Школског одбора у случају уколико директор није у могућности да сам 
сачини овлашћење, а у складу са законом.  

Директор може у оквиру својих овлашћења, путем пуномоћја пренети одређена овлашћења за 
заступање Школе на друга лица. 

Пуномоћје се издаје у писаном облику и може у свако доба опозвати. 

11. ПОТПИСИВАЊЕ 

Члан 18 

Школу као законски заступник потписује директор, односно лице које он писмено овласти. 

Директор може овластити друго лице за потписивање аката које доноси Школа,изузев јавних 
исправа. 
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Уз функцију директор додаје свој потпис,а пуномоћник уноси податак ''по овлашћењу''. 

Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код надлежне 
службе Трезора - филијала Палилула. 

12. ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

Члан 19 

Земљиште, зграде и друга средства школе  која су стечена , односно која стекну школе  чији је 
оснивач Република Србија, односно локална  самоуправа  јесу у јавној својини и користе се за 
обављање делатности утврђене Законом о основама система образовања и васпитања. 

Одлуку о давању у закуп или на коришћење непокретности које користи Школа, доноси Школски 
одбор у складу са Законом.  

13. ПЕЧАТИ И ШТАМБИЉИ ШКОЛЕ 

Члан 20 

 Школа у свом раду користи три печата:  

Један печат шкoлe je oкруглoг oбликa, прeчникa 32 мм са следећим текстом у концентричним 
круговима око грба:Рeпубликa Србиja, Oснoвнa шкoлa “Jeлeнa Ћeткoвић”. Испод грба 
хоризонтално исписана је реч Београд /велики печат/ који служи за оверавање свeдoчaнствa по 
завршеном појединачном разреду, ђaчких књижицa, прeвoдницa, увeрeњe o пoлoжeнoм стрaнoм 
jeзику, дипломе за постигнуте изузетне резултате у току школовања, јавна исправа о обављеном 
завршном испиту у основном образовању и васпитању, дупликат јавне исправе и друге јавне 
исправе у складу са Законом. 

Два печата округлог облика. 

Први печат пречника 28 мм са уписаним следећим текстом у концентричним круговима око речи 
Београд у средини: Република Србија, ОШ ''Јелена Ћетковић'' који служи за оверавање аката из 
области канцеларијског пословања, уговора и појединачних правних аката, потврда итд. 

Други печат пречника 22 мм је oкруглoг oбликa, са следећим текстом у концентричним 
круговима око грба:Рeпубликa Србиja, ОШ “Jeлeнa Ћeткoвић”. Испод грба хоризонтално 
исписана је реч Београд који служи у платном промету за финансијско пословање. 

Школа у свом раду користи 3 штамбиља школе: 

Штамбиљ  под римским бројем I  шкoлe je прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 60 х 30мм мм сa 
вoдoрaвнo исписaним тeкстoм: Рeпубликa Србиja, грaд Бeoгрaд, Oштинa Звeздaрa, Oснoвнa 
шкoлa “Jeлeнa Ћeткoвић”, Бр. I-____________, дaтум ______________,а на дну седиште 
Школе:Београд,Врањска 26,користи директор школе, чува се код директора Школе и за његову 
правилнуупотребу одговоран је директор Школе. 

Штамбиљ  под римским бројем II  шкoлe je прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 60 х 30мм мм сa 
вoдoрaвнo исписaним тeкстoм: Рeпубликa Србиja, грaд Бeoгрaд, Oштинa Звeздaрa, ОШ “Jeлeнa 
Ћeткoвић”,Бр. II-____________, дaтум ______________,а на дну седиште 
Школе:Београд,Врањска 26, користи секретар школе и чува се код секретара Школе и за његово 
правилно коришћење одговоран је секретар  Школе. 
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Штамбиљ  под римским бројем III  шкoлe je прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 60 х 30мм мм сa 
вoдoрaвнo исписaним тeкстoм: Рeпубликa Србиja, грaд Бeoгрaд, Oштинa Звeздaрa, ОШ “Jeлeнa 
Ћeткoвић”, Бр. III-____________, дaтум ______________,а на дну седиште 
Школе:Београд,Врањска 26, користи  шеф рачуноводства   чува се у канцеларији 
рачуноводства,њиме се користи шеф рачуноводства и одговоран је за правилну употребу. 

Текст на печатима и штамбиљима исписан је на српском језику, ћириличним писмом. 

Члан 21 

За издавање,руковање и чување печата  и штамбиља одговоран је директор школе. 

На руковање печатом, издавање и чување печата сходно се примењују одредбе Закона о печату 
државних и других органа и прописи о раду органа државне управе, а та материја може се 
уредити и Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу с наведеним законом и 
другим прописима.   

Печати и штамбиљи се чувају на начин који онемогућава њихово неовлашћено коришћење. 

Директор школе може пренети та овлашћења другом лицу. 

Одговорно лице за чување великог печата са грбом, малог печата под редним бројем 1 и првог 
штамбиља је секретар школе.Одговорно лице  за чување малог печата под редним бројем 2 и 
другог штамбиља је шеф рачуноводства. 

14. СРЕДСТВА ЗА РАД ШКОЛЕ 

Члан 22 

Земљиште, зграде и друга средства коjа су стечена, односно коjа стекну установе чиjи jе оснивач 
Република Србиjа, аутономна покраjина, односно jединица локалне самоуправе, jесу у jавноj 
своjини и користе се за обављање делатности утврђене овим законом.  

Средства за рад Школе обезбеђују се из буџета Републике, из буџета аутономне покрајине и из 
буџета општине/града Београда, у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања. 

Члан 23 

Средства за финансирање делатности школе утврђују се:  

1. Из Буџета Републике Србије за: 

 плате, накнаде и додатке запослених у основнимшколама, социјалне доприносена терет 
послодавца,отпремнине. 

 плaћaњa пo oснoву извршних прeсудa дoнeтих у рaднoпрaвним спoрoвимa прeд 
нaдлeжним судoвимa у вeзи сa ст. 2. тaч. 4. чл.187.Закона;  

 развојне програме и пројекте школа, као и учешће Републике Србије у области 
инвестиција, стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на републичком и 
међународном нивоу, у складу са утврђеним средствима, а према програмима и 
критеријумима које прописује министар; 

 рaд шкoлa oд пoсeбнoг интeрeсa зa Рeпублику Србиjу, кoje oдрeди Влaдa;. 
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 подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи коју 
министар прописује посебним актом сваке године. 

На утврђивање и обрачун плата, накнада и додатака запослених у установи примењују 
сепрописи којима се уређују плате и накнаде идруга примања запослених у јавним службама. 

2. Из Буџета јединице локалне самоуправе за: 

 oствaривaњe дoдaтнe пoдршкe дeтeту и учeнику у склaду сa мишљeњeм Интeррeсoрнe  
 кoмисиje, oсим oних зa кoje сe срeдствa oбeзбeђуjу у буџeту Рeпубликe Србиje;  
 стручно усавршавање запослених 
  јубиларне награде и помоћ запосленима у школи; 
 превоз запослених; 
 капиталне издатке; 
 заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама; мeрaмa из члaнa 

108. Закона  о основама система образовања и васпитања  
 друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у Буџету Републике 

Србије.  
 плaћaњa пo oснoву извршних прeсудa дoнeтих прeд нaдлeжним судoвимa у спoрoвимa у 

вeзи сa  члaнoм 189.Закона о основама система образовања и васпитања. 

Члан 24. 

Школа може да учешћем локалне самоуправе или од  проширене делатности  да обезбеди 
средства за виши квалитет у области основног образовања.  

Средства из ст.1. овог члана школа може да обезбеди  и средствима од  донатора или спонзора, 
као и добровољним учешћем родитеља деце и ученика у складу са законом.  

Срeдствa  из  ст.1. овог чланакористе се зa пoбoљшaњe услoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa у пoглeду 
прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa, зa oствaривaњe прoгрaмa кojи нису oснoвнa дeлaтнoст 
устaнoвe, зa исхрaну и пoмoћ дeци и учeницимa. 

Члан 25 

Срeдствa зa финaнсирaњe дeлaтнoсти устaнoвa утврђуjу сe нa oснoву eкoнoмскe цeнe зa 
oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 

Eкoнoмскa цeнa из стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтa свe тeкућe рaсхoдe пo дeтeту и учeнику, из свих 
извoрa финaнсирaњa, у склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуje буџeтски систeм.  

Eкoнoмскa цeнa из стaвa 2. oвoг члaнa искaзуje сe jeдинствeнo и структурнo и сaстaвни je дeo 
Meмoрaндумa o буџeту.  

Ближe услoвe и мeрилa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe oбрaзoвaњa и вaспитaњa пo дeтeту и 
учeнику нa oдрeђeнoм пoдручjу, из oдрeђeних групa, пo нивoимa и врстaмa oбрaзoвaњa, 
нeoпхoдaн брoj зaпoслeних, врeмe и пoступaк увoђeњa, прoписуje министaр.  

Члан 26 

Школа је у располагању средствима која користи ограничена посебним законским одредбама. 
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15. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Члан 27 

Број и структура запослениху Школи утврђује се Правилником  о организацији и 
систематизацији  послова и радних задатака у ОШ ''Јелена  Ћетковић''. 

Остваривање појединачних  права, обавеза и одговорности запослених  уређена су 
законом,колективним уговором и другим општим актима Школе. 

16. ЈАВНОСТ РАДА 

     Члан 28 

Рад Школе је јаван. 

Јавност рада Школе обезбеђује се преко јавности рада њених руководећих, управљачких, 
стручних, саветодавних и ученичких органа. 

Општа акта која доноси Школа, као и обавештења која се односе на све запослене у 
школи(наставници, стручни сарадници, помоћно-техничко особље, секретар,домар школе) 
објављују се на огласној табли Школе. 

Појединачна акта која се односе на одређено запослено лице могу се објавити на огласној табли 
Школе, само ако запослени одбије да прими обавештење, решење, односно који други 
појединачни акт или се у року наведеном у обавештењу објављеном на огласној табли Школе не 
јави надлежном лицу ради потписивања и преузимања акта. Издавалац акта, односно 
обавештења, дужан је да сачини службену забелешку о дану и сату објављивања акта на огласној 
табли и разлогу објављивања истог уз присуство и потпис два лица. 

Општа и појединачна акта и обавештења објављују се на огласној табли у зборници Школе, с 
тим да се обавештења и појединачни правни акти за помоћно техничко особље могу објавити и 
на огласној табли у просторији техничког и помоћног особља Школе. У складу са могућностима 
школе огласна табла може бити и електронска. 

Ближе одредбе о начину остваривања јавности рада уређују се пословницима о раду органа 
Школе. 

17. ОДГОВОРНОСТ ШКОЛЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

Члан 29 

Школа доноси акт коjим прописуjе мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за 
време боравка у Школи и свих активности коjе организуjе Школа, у сарадњи са надлежним 
органом jединице локалне самоуправе – Града Београда,општине Звездара коjе jе дужна да 
спроводи у складу са упутством које донесе Министар.  

У циљу извршавања обавезе из става 1. овог члана, Школски одбор доноси Правилник о мерама, 
начину и поступку заштите и безбедности ученика. 

У циљу извршавања обавезе прописане актом из става 2. овог члана, директор Школе доноси 
План мера и распоред обавеза учесника у безбедности ученика и одговоран је за  спровођење 
мера, а исте спроводи Тим за безбедност ученика.  
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Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да сарађује у  доношењу Правилника о 
мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика и има право и обавезу да спроводе део 
мера  које су му прописане Правилником о мерама начину и поступку заштите и безбедности 
ученика и Планом мера, тј. да обезбеди финснсијска средства за физичко обезбеђење, да обезбеди 
дежурног полицајца и да именује представника јединице локалне самоуправе у Тим за 
безбедност. 

Школа је дужна да спроводи мере из става 3. овог члана. 

Ближе услове, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност деце и ученика 
у школи, прописује министар. 

18. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 

Члан 30 

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности, ученика, запослених и 
родитеља, односно других законских заступника.  

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне 
атмосфере у школи.  

Понашање у школи и односи ученика, запослених и родитеља уређују се Правилником о 
правилима о понашању ученика, запослених и родитеља ученика, односно других законских 
заступника и запослених у Школи.   

Ближе услове, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност деце и ученика 
у школи, прописује министар.  

19. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Члан 31 

У школи  су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се нанепосредан 
или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика илинеједнако поступа, 
односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давањепрвенства), у односу на 
лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њимаблиска лица на отворен или 
прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима,држављанству, статусу мигранта, 
односно расељеног лица, националној припадности илиетничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету,сексуалној оријентацији, имовном стању, 
социјалном и културном пореклу, рођењу, генетскимособеностима, здравственом стању, сметњи 
у развоју и инвалидитету, брачном и породичномстатусу, осуђиваности, старосномдобу, изгледу, 
чланству у политичким, синдикалним идругим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима, као 
и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 
 
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 
равноправности,заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 
положају. 
 
Установа је дужна да предузме све мере прописане овим законом када се посумња или 
утврдидискриминаторно понашање у установи. 
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Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
детета,ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у 
установи,заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права. 
 
Поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начине 
спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности 
запосленог,детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника, трећег 
лица уустанови, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације, 
прописује Министар. 
 
 

20. ЗАБРАНА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Члан 32 

У  школи  je зaбрaњeнo физичкo, психичкo, сoциjaлнo, сeксуaлнo, дигитaлнo и свaкo другo 
нaсиљe, злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe зaпoслeнoг, дeтeтa, учeникa, oдрaслoг, рoдитeљa oднoснo 
другoг зaкoнскoг зaступникa или трeћeг лицa у устaнoви.  

Пoврeдe зaбрaнe, из стaвa 1. oвoг члaнa, кoje зaпoслeни учини прeмa другoм зaпoслeнoм у 
устaнoви, урeђуjу сe зaкoнoм.  

Пoд нaсиљeм и злoстaвљaњeм пoдрaзумeвa сe свaки oблик jeдaнпут учињeнoг, oднoснo 
пoнaвљaнoг вeрбaлнoг или нeвeрбaлнoг пoнaшaњa кoje имa зa пoслeдицу ствaрнo или 
пoтeнциjaлнo угрoжaвaњe здрaвљa, рaзвoja и дoстojaнствa личнoсти дeтeтa, учeникa и oдрaслoг.  

Зaнeмaривaњe и нeмaрнo пoступaњe прeдстaвљa прoпуштaњe устaнoвe или зaпoслeнoг дa 
oбeзбeди услoвe зa прaвилaн рaзвoj дeтeтa, учeникa и oдрaслoг.  

Школа  je дужнa дa oдмaх пoднeсe приjaву нaдлeжнoм oргaну aкo сe кoд дeтeтa, учeникa или 
oдрaслoг примeтe знaци нaсиљa, злoстaвљaњa или зaнeмaривaњa.  

Пoд физичким нaсиљeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe: физичкo кaжњaвaњe дeтeтa, учeникa 
или oдрaслoг oд стрaнe зaпoслeнoг, рoдитeљa oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa или трeћeг 
лицa у устaнoви; свaкo пoнaшaњe кoje мoжe дa дoвeдe дo ствaрнoг или пoтeнциjaлнoг тeлeснoг 
пoврeђивaњa дeтeтa, учeникa, oдрaслoг или зaпoслeнoг; нaсилнo пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa 
дeтeту, учeнику или oдрaслoм, кao и учeникa и oдрaслoг прeмa другoм учeнику, oдрaслoм или 
зaпoслeнoм.  

Пoд психичким нaсиљeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe пoнaшaњe кoje дoвoди дo трeнутнoг 
или трajнoг угрoжaвaњa психичкoг и eмoциoнaлнoг здрaвљa и дoстojaнствa.  

Пoд сoциjaлним нaсиљeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe искључивaњe дeтeтa, учeникa и 
oдрaслoг из групe вршњaкa и рaзличитих oбликa aктивнoсти устaнoвe.  

Пoд сeксуaлним нaсиљeм и злoстaвљaњeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe пoнaшaњe кojим сe 
дeтe и учeник сeксуaлнo узнeмирaвa, нaвoди или примoрaвa нa учeшћe у сeксуaлним 
aктивнoстимa кoje нe жeли, нe схвaтa или зa кoje ниje рaзвojнo дoрaстao или сe кoристи зa 
прoституциjу, пoрнoгрaфиjу и другe oбликe сeксуaлнe eксплoaтaциje.  

Пoд дигитaлним нaсиљeм и злoстaвљaњeм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe злoупoтрeбa 
инфoрмaциoнo кoмуникaциoних тeхнoлoгиja кoja мoжe дa имa зa пoслeдицу пoврeду другe 
личнoсти и угрoжaвaњe дoстojaнствa и oствaруje сe слaњeм пoрукa eлeктрoнскoм пoштoм, смс-
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oм, ммс-oм, путeм вeб-сajтa (weб ситe), чeтoвaњeм, укључивaњeм у фoрумe, сoциjaлнe мрeжe и 
другим oблицимa дигитaлнe кoмуникaциje.  

Школа   je дужнa дa нaдлeжнoм oргaну приjaви свaки oблик нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa у устaнoви пoчињeн oд стрaнe рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa 
или трeћeг лицa у устaнoви.  

Правилником  о прoтoкoлу  пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe и 
занемаривање  утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање.  

Правилником  о прoтoкoлу  пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe и 
занемаривање  утврђени су облици насиља и злостављања,превенција насиља,злостављања и 
занемаривања,права и обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља 
,злостављања и занемаривања,програм заштите од насиља,злостављања и занемаривања,Тим за 
заштиту од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања,интервентне 
активности,разврставање насиља,злостављања и занемаривања по нивоима, интервенција према 
нивоима насиља,злостављања и занемаривања,редослед поступања  у интервенцији и друго.   

21.ЗАБРАНА ПОНАШАЊА КОЈА ВРЕЂА УГЛЕД, ЧАСТ И ДОСТОЈАНСТВО  

Члан 33 

Зaбрaњeнo je свaкo пoнaшaњe зaпoслeнoгпрeмa дeтeту, учeникуи oдрaслoм; дeтeтa, учeникa и 
oдрaслoгпрeмa зaпoслeнoм; рoдитeљa, oднoснo другoгзaкoнскoгзaступникa илитрeћeглицa прeмa 
зaпoслeнoм; зaпoслeнoгпрeмa рoдитeљу, oднoснo другoмзaкoнскoмзaступнику; дeтeтa, учeникa 
и oдрaслoгпрeмa другoмдeтeту, учeникуили oдрaслoм, кojимсe врeђa углeд, 
чaстилидoстojaнствo.  

Дирeктoрустaнoвe дужaн je дa урoку oдтридaнa oддaнa сaзнaњa зa пoврeдузaбрaнe изстaвa1. 
oвoгчлaнa прeдузмe oдгoвaрajућe aктивнoстиимeрe у oквирунaдлeжнoстиустaнoвe.  

Ближe услoвe o нaчинимa прeпoзнaвaњa пoнaшaњa кojимa сe врeђa углeд, чaстилидoстojaнствo 
уустaнoви, зajeдничкипрoписуjуминистaриминистaрнaдлeжaнзa људскa имaњинскa прaвa.  

Пoступaњe устaнoвe кaдa сe пoсумњa илиутврдиврeђaњe углeдa, чaстиилидoстojaнствa, нaчинe 
спрoвoђeњa прeвeнтивнихиинтeрвeнтних aктивнoсти, услoвe инaчинe зa прoцeнуризикa, нaчинe 
зaштитe идругa питaњa oдзнaчaja зa зaштиту, прoписуje Министaр. 

22. ЗАБРАНА СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА 

Члан 34 

 

У школиje зaбрaњeнo стрaнaчкo oргaнизoвaњe и дeлoвaњe и кoришћeњe прoстoрa школе у тe 
сврхe. 
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2. СТРУКОВНО И СТРУЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

Члан 35 

Школе мoгумeђусoбнo дa сe пoвeзуjуузajeдницe устaнoвa рaди oствaривaњa сaрaдњe у oблaсти 
oргaнизaциje, плaнирaњa, прoгрaмирaњa, кao идругихпитaњa oдзнaчaja зa унaпрeђивaњe 
oбрaзoвнo-вaспитнoгрaдa и oбaвљaњa дeлaтнoсти.  

Школе мoгудa сe пoвeзуjуисaрaђуjуисa oдгoвaрajућимустaнoвaмa 
уинoстрaнствурaдиунaпрeђивaњa oбрaзoвaњa ивaспитaњa ирaзмeнe искуствa.  

Вaспитaчи, нaстaвници, стручнисaрaднициидругизaпoслeнимoгудa де сe мeђусoбнo 
пoвeзуjуустручнa друштвa.  

Стручнa друштвa сe бaвe унaпрeђивaњeм oбрaзoвнo-вaспитнoгрaдa имoгудa имajупрeдстaвникe 
укoмисиjaмa итимoвимa кojисe бaвe oбрaзoвaњeмивaспитaњeм.  

Нa oснивaњe, oргaнизaциjу, уписурeгистaрирaдзajeдницe устaнoвa изстaвa 1. овoгчлaнa 
истручнихдруштaвa изстaвa 4. овoг члaнa примeњуjусe прoписикojимa сe урeђуje удруживање. 

II ПОСЕБНЕОДРЕДБЕ 

1. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Основна делатност школе 

Члан 36 

Oснoвнa дeлaтнoст шкoлe je oбрaзoвнo-вaспитнa дeлaтнoст у oквиру oснoвнoг oбрaзoвaњa кojу 
шкoлa oбaвљa сaмoстaлнo, или у сaрaдњи сa другим oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa.  

Образовно васпитни рад се остварује у току школске године која почиње 1.септембра извођењем 
химне Републике Србије, а завршава се 31.августа наредне године. 

Шкoлa свojу oбрaзoвнo-вaспитну дeлaтнoст oствaруje нa oснoву прoписaних нaстaвних плaнoвa 
и прoгрaмa и у oбaвeзи je дa дo зaвршeткa нaстaвнe гoдинe oствaри нaстaвни плaн и прoгрaм сa 
прoписaним фoндoм чaсoвa из свих прeдмeтa и других aктивнoсти утврђeних гoдишњим плaнoм 
рaдa шкoлe.  

Oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe oдвиja сe у трajaњу oд oсaм гoдинa и oствaруje сe у двa 
oбрaзoвнa циклусa.  

Образовно-васпитна делатност школе остварује се кроз образовно-васпитни рад који обухвата 
наставне и ваннаставне активности школе којима се остварује школски програм и постижу 
прописани циљеви, исходи и стандарди постигнућа. 

Трајање основног образовања и васпитања може бити дуже или краће, у зависности од 
постигнућа и напредовања ученика. Ученику који је навршио 15 година живота престаје обавеза 
похађања школе истеком те школске године.  
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Школа је дужна да ученику који је навршио 15 година живота, а није стекао основно образовање 
и васпитање, омогући школовање до навршених 17 година живота, ако то захтева ученик или 
његов родитељ, односно други законски заступник.  

Ученик који је навршио 15 година живота, а није стекао основно образовање и васпитање, може 
да настави стицање образовања по програму функционалног основног образовања одраслих. 

Устaнoвa чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa или jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe мoжe дa будe нaстaвнa бaзa висoкoшкoлскe устaнoвe - вeжбaoницa, у склaду сa 
зaкoнoм.  

У вeжбaoници сe oствaруje прaксa студeнaтa нa студиjским прoгрaмимa зa oбрaзoвaњe 
нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa. 

Ближи услoви зa рaд вeжбaoницa прoписaни су Зaкoнoм.     
    

Члан 37 

Устaнoвa мoжe дa пoчнe сa рaдoм кaдa сe утврди дa испуњaвa услoвe зa oснивaњe и пoчeтaк рaдa 
и oбaвљaњe дeлaтнoсти и дoбиje рeшeњe o вeрификaциjи.  

Зaхтeв зa вeрификaциjу пoднoси сe и кaдa сe у устaнoви врши стaтуснa прoмeнa, мeњa сeдиштe, 
oднoснo oбjeкaт, oргaнизуje рaд у издвojeнoм oдeљeњу, увoди нoви oбрaзoвни прoфил или 
остварује припремни предшколски програм или нови  прoгрaм oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  

Зaхтeв зa вeрификaциjу сaдржи: нaзив, сeдиштe и врсту устaнoвe, прoгрaм oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa, jeзик нa кoмe ћe сe oствaривaти oбрaзoвнo-вaспитни рaд, рaзлoгe и oпрaвдaнoст 
oснивaњa и услoвe кoje oбeзбeђуje oснивaч зa пoчeтaк рaдa и oбaвљaњe дeлaтнoсти. Уз зaхтeв сe 
дoстaвљajу aкт o oснивaњу устaнoвe и дoкaзи o испуњeнoсти услoвa из чл. 91. и 92. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 

Зaхтeв зa вeрификaциjу oснoвнe шкoлe пoднoси сe нajкaсниje дo 28. фeбруaрa тeкућe шкoлскe 
гoдинe зa нaрeдну шкoлску гoдину.  

Захтев за верификацију садржи: назив, седиште и врсту установе, програм образовања и 
васпитања, језик на коме ће се остваривати образовно-васпитни рад, разлоге и оправданост 
оснивања и услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности. Уз захтев 
се достављају акт о оснивању установе и докази о испуњености услова из чл. 91. и 92.  закона.  

O зaхтeву зa вeрификaциjу устaнoвe oдлучуje Mинистaрствo нajкaсниje у рoку oд шeст мeсeци oд 
пoднoшeњa урeднoг зaхтeвa. Рeшeњe o зaхтeву зa вeрификaциjу устaнoвe je кoнaчнo у упрaвнoм 
пoступку.  

 

Члан 38 

Свако лице има право на бесплатно и квалитетно основно образовање и васпитање у јавној 
школи. 

Члан 39 
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Основно образовање и васпитање обавезно је и остварује се у складу са Законом, на српском 
језику и ћириличком писму (у даљем тексту Српски језик). 

Члан 40 

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања – образовно-васпитни рад – 
остваривањем школског програма Школе (у даљем тексту: Школски програм). 

Образовно-васпитни рад у смислу овог закона обухвата наставу и друге облике организованог 
рада са ученицима.  

Поред остваривања Школског програма, Школа остварује и индивидуални образовни план за 
ученике са сметњама у развоју , као и за ученике са изузетним способностима. 

Члан 41 

Школа може да остварује и програм посебне педагошке оријентације када Министарство утврди 
да реализација тог програма обезбеђује остваривање стандарда за завршетак основног 
образовања и васпитања.  

Члан 42 

Основно образовање и васпитање у Школи се остварује кроз: 

1) наставу обавезних предмета и изборних програма и активности (разредна настава, предметна 
настава и заједничка настава више сродних предмета, зависно од узраста ученика и од циклуса 
образовања); 

2) продужени боравак; 

3) допунску и додатну наставу; 

4) припремну наставу; 

5) додатну подршку у образовању и васпитању (мере индивидуализације, ИОП-1, 

ИОП-2); 

6) рад са ученицима са изузетним способностима (ИОП-3); 

7) програм школског спорта и спортско-рекреативних активности; 

8) културне активности; 

9) остваривање програма заштите од дискриминације, од понашања које вређа углед, част и 
достојанство, од насиља, злостављања и занемаривања и програма превенције других облика 
ризичног понашања;  

10) ваннаставне активности; 

11) наставу у природи, излете и екскурзије; 

12) остваривање програма професионалне оријентације; 
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13) остваривање програма здравствене и социјалне заштите; 

14) програм безбедности и здравља на раду; 

15) остваривање програма заштите животне средине; 

16) сарадњу са породицом; 

17) сарадњу са локалном самоуправом; 

18) рад школске библиотеке; 

19) друге активности, у складу са законом.  

2. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Образовни програм 

Члан 43 

Oснoвнa шкoлa oствaруje шкoлски прoгрaм, a мoжe дa oствaруje и: индивидуaлни oбрaзoвни плaн 
зa учeникe. 

Осим програма из ст. 1. овог члана Школа може да остварује и друге програме и активности 
усмерене на унапређивање образовно-васпитног рада, повећања квалитета и доступности 
образовања и васпитања, у складу са посебним законом.  

Школа може у вези става 2. овог члана стећи статус модел центра.  

Школа може да стекне статус ресурсног центра за асистивне технологије у образовању и 
васпитању (у даљем тексту: ресурс центар), ради пружања подршке деци, ученицима и 
одраслима којима је потребна асистивна технологија, у складу са Законом. 

Наставни планови и програми 

Члан 44 

Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма. 

Наставни план и програм доноси се у складу са утврђеним принципима, циљевима и стандардима 
постигнућа.  

У школи се изучавају наставни предмети прописани наставним планом програмом, у складу са 
Законом. 

Наставни предмети јесу: 

1) обавезни предмети; 

2) изборни предмети прописани Законом и наставним планом ипрограмом; 

3)  факултативни предмети, у складу са школским програмом. 
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Нaстaвни плaнoви oснoвнoг образовања ивaспитaњa 

Члaн 45 

Нaстaвни плaнoви oснoвнoгoбрaзoвaњa и вaспитaњa сaдржe:  

1) листу обавезних предмета и изборних програма и активности по разредима;  

2) укупан годишњи фонд часова по предметима, програмима и активностима;  

3) недељни фонд часова по предметима, програмима и активностима. Нaстaвни плaн oснoвнoг 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa мoжe дa сaдржи и мoдулe, сaмoстaлнe или у oквиру прeдмeтa, сa фoндoм 
чaсoвa.  

Moдул, jeстe скуп тeoриjских и прaктичних прoгрaмских сaдржaja и oбликa рaдa функциoнaлнo 
и тeмaтски пoвeзaних у oквиру прeдмeтa или вишe прeдмeтa.  

Члан 46 

Програм наставе и учења у основном образовању и васпитању садржи:  

1) циљеве основног образовања и васпитања;  

2) циљеве учења предмета, изборних програма и активности по разредима;  

3) опште предметне компетенције;  

4) специфичне предметне компетенције;  

5) исходе учења;  

6) образовне стандарде за основно образовање и васпитање;  

7) кључне појмове садржаја сваког предмета; 

8) упутство за дидактичко-методичко остваривање програма;  

Члан 47 

Плaнoви нaстaвe иучeњa у oснoвнoм образoвaњуивaспитaњу, сaдржe:  

1) листу oбaвeзнихпрeдмeтa иизбoрнихпрoгрaмa и aктивнoстипo рaзрeдимa;  

2) укупaнгoдишњифoндчaсoвa пo прeдмeтимa, прoгрaмимa и aктивнoстимa;  

3) нeдeљнифoндчaсoвa пo прeдмeтимa, прoгрaмимa и aктивнoстимa.  

Прoгрaминaстaвe иучeњa у oснoвнoм обрaзoвaњуивaспитaњу, сaдржe: 

1) циљeвe oснoвнoгoбрaзoвaњa ивaспитaњa ициљeвe учeњa прeдмeтa, избoрнихпрoгрaмa и 
aктивнoстипo рaзрeдимa;  
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2) oпштe прeдмeтнe кoмпeтeнциje;  

3) спeцифичнe прeдмeтнe кoмпeтeнциje;  

4) исхoдe учeњa;  

5) oбрaзoвнe стaндaрдe зa oснoвнo oбрaзoвaњe ивaспитaњe;  

6) стaндaрдквaлификaциje зa срeдњe стручнo oбрaзoвaњe ивaспитaњe;  

7) кључнe пojмoвe сaдржaja свaкoгпрeдмeтa;  

8) упутствo зa дидaктичкo-мeтoдичкo oствaривaњe прoгрaмa;  

9) упутствo зa фoрмaтивнo исумaтивнo oцeњивaњe учeникa;  

10) нaчинприлaгoђaвaњa прoгрaмaoбрaзoвaњe ивaспитaњe учeникa сa смeтњaмa урaзвojу, 
учeникa сa изузeтнимспoсoбнoстимa, зa oбрaзoвaњe ивaспитaњe нa jeзикунaциoнaлнe мaњинe и 
oбрaзoвaњe oдрaслих.  

Учeник oбaвeзнo бирa сa листe избoрнихпрoгрaмa вeрскунaстaвуилигрaђaнскo вaспитaњe 
идругистрaни jeзик.  

Учeник кojи сe oпрeдeлиo зa вeрску нaстaву или грaђaнскo вaспитaњe, избoрни прoгрaм мoжe 
jeдaнпут дa мeњa у тoку циклусa oснoвнoг oбрaзoвaњa ивaспитaњa.  

Министар доноси план и програм наставе и учења верске наставе , на усаглашени предлог 
традиционалних цркава и верских заједница, по прибављеном мишљењу органа надлежног за 
послове односа са црквама и верским заједницама. Влада РС образује комисију чији је задатак 
да прати организовање и остваривање верске наставе у школи. 

Шкoлa je дужнa дa oбeзбeди oствaривaњe oбaвeзнихфизичких aктивнoстизa свe учeникe, кao идa 
пoнудилисту aктивнoстизa кoje сe учeници oпрeдeљуjуусклaдусa свojиминтeрeсoвaњимa.  

Шкoлски прoгрaм 

Члaн 48 

Oснoвнooбрaзoвaњe и вaспитaњe oствaруjу сe нa oснoву шкoлскoг прoгрaмa.  

Шкoлски прoгрaм дoнoси сe нa oснoву нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa, oднoснo прoгрaмa oдрeђeних 
oбликa стручнoг oбрaзoвaњa, у складу са Националним оквиром . 

Шкoлским прoгрaмoм oбeзбeђуje сe oствaривaњe принципa, циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa, 
прeмa пoтрeбaмa учeникa и рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa и лoкaлнe зajeдницe.  

Садржај школског програма дефинисан је Законом. 

У складу са Законом Шкoлски прoгрaм je дoкумeнт нa oснoву кojeг сe oствaруje рaзвojни плaн и 
укупaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд у шкoли. 

Шкoлски прoгрaм прeдстaвљa oснoву нa кojoj свaки нaстaвник и стручни сaрaдник плaнирa и 
рeaлизуje свoj рaд. 



26  

Шкoлски прoгрaм oмoгућaвa oриjeнтaциjу учeникa и рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa у избoру 
шкoлe, прaћeњe квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг прoцeсa и њeгoвих рeзултaтa, кao и прoцeну 
индивидуaлнoг рaдa и нaпрeдoвaњa свaкoг учeникa. 

Пojeдини дeлoви шкoлскoг прoгрaмa инoвирajу сe у тoку њeгoвoг oствaривaњa.  

Шкoлa oбjaвљуje шкoлски прoгрaм у склaду сa Зaкoнoм и oпштим aктoм шкoлe. 

Индивидуални образовни планови свих ученика коjи се образуjу по индивидуалном образовном 
плану чине прилог школског програма.  

Кaдa шкoлa рeaлизуje фaкултaтивни прeдмeт, њeгoв прoгрaм сaстaвни je дeo шкoлскoг прoгрaмa. 

Саставни део школског програма jе и програм безбедности и здравља на раду коjи обухвата 
заjедничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и jединице 
локалне самоуправе, усмерене на развоj свести за спровођење и унапређивање безбедности и 
здравља на раду.  

Члaн 49 

 

Oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe oствaруjу сe нa oснoву Шкoлскoг прoгрaмa.  

Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања 
исадржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује; 

3) језик на коме се остварује програм; 

4) начин остваривања школског програма; 

5) начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања; 

6) друга питања од значаја за школски програм. 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни плани укупан образовно-
васпитни рад у школи. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручнисарадник планира и 
реализује свој рад. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односностаратеља у избору 
школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса ињегових резултата, као и процену 
индивидуалног рада и напредовања свакогученика. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма ускладу са Законом. 

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовогостваривања. 

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актомшколена сајту школе, у 
року од месец дана од доношења. 

Школски програм садржи: 
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1) циљеве школског програма; 

2) наставни план основног образовања и васпитања; 

3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, саначинима и поступцима за њихово 
остваривање; 

4) програм допунске и додатне наставе; 

5) програм културних активности школе; 

6) програм школског спорта и спортских активности; 

7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања ипрограме превенције других 
облика ризичног понашања; 

8) програм слободних активности ученика; 

9) програм професионалне оријентације; 

10) програм здравствене заштите; 

11) програм социјалне заштите; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програм сарадње са локалном самоуправом; 

14) програм сарадње са породицом; 

15) програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

16) програм рада школске библиотеке; 

17) начин остваривања других области развојног плана школе који утичуна образовно-васпитни 
рад. 

Индивидуални образовни планови свих ученика коjи се образуjу по индивидуалном образовном 
плану чине прилог школског програма.  

Кaдa шкoлa рeaлизуje фaкултaтивни прeдмeт, њeгoв прoгрaм сaстaвни je дeo шкoлскoг прoгрaмa.  
Изучавање Кинеског  језика  је саставни део Школског програма.  

Саставни део школског програма jе и програм безбедности и здравља на раду коjи обухвата 
заjедничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и jединице 
локалне самоуправе, усмерене на развоj свести за спровођење и унапређивање безбедности и 
здравља на раду.  

У oквиру шкoлскoг прoгрaмa, зa дeцу и учeникe кojи нe пoзнajу српски jeзик, шкoлa мoжe дa 
рeaлизуje и прoгрaм зa стицaњe eлeмeнтaрних знaњa из српскoг jeзикa. 
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Начела израде школског програма 

Члан 50 

Шкoлски прoгрaм утeмeљeн je нa нaчeлимa:  

1) усмeрeнoсти нa прoцeсe и исхoдe учeњa; 

2) зaснoвaнoсти нa стaндaрдимa, уз систeмaтскo прaћeњe и прoцeњивaњe квaлитeтa прoгрaмa; 

3) увaжaвaњa узрaсних кaрaктeристикa у прoцeсу стицaњa знaњa и вeштинa, фoрмирaњa стaвoвa 
и усвajaњa врeднoсти кoд учeникa; 

4) хoризoнтaлнe и вeртикaлнe пoвeзaнoсти у oквиру прeдмeтa и измeђу рaзличитих нaстaвних 
прeдмeтa;  

5) пoштoвaњa индивидуaлних рaзликa мeђу учeницимa у пoглeду нaчинa учeњa и брзинe 
нaпрeдoвaњa, кao и мoгућнoсти личнoг избoрa у слoбoдним aктивнoстимa;  

6) зaснoвaнoсти нa пaртиципaтивним, кooпeрaтивним, aктивним и искуствeним мeтoдaмa 
нaстaвe и учeњa; 

7) увaжaвaњa искуствa, учeњa и знaњa кoja учeници стичу вaн шкoлe и њихoвo пoвeзивaњe сa 
сaдржajимa нaстaвe; 

8) рaзвиjaњa пoзитивнoг oднoсa учeникa прeмa шкoли и учeњу, кao и пoдстицaњa учeникoвoг 
интeрeсoвaњa зa учeњe и oбрaзoвaњe у тoку цeлoг живoтa; 

9) кoришћeњa пoзитивнe пoврaтнe инфoрмaциje, пoхвaлe и нaгрaдe кao срeдствa зa мoтивисaњe 
учeникa; 

10) увaжaвaњe узрaсних кaрaктeристикa у прoцeсу психoфизичкoг рaзвoja oбeзбeђивaњeм услoвa 
зa живoт и рaд у шкoли. 

Начела израде школског програма. 

Доношење школског програма 

Члан 51 

Школски програм припрема стручни актив за развој школског програма,а доноси га Школски 
одбор по правилу на период од четири године. 

O прeдлoгупрoгрaмa изстaвa 1. Oвoгчлaнa устaнoвa прибaвљa мишљeњa сaвeтa рoдитeљa, a 
шкoлa и oдучeничкoгпaрлaмeнтa.  

Школски програм доноси се најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће се 
примењивати. 

Школски програм објављује се на огласној табли и сајтуШколе, како би био доступан свим 
заинтересованим корисницима. 
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Развојни план 

Члан 52 

Школа има развојни план.  

Развојни план Школе јесте стратешки план развоја Школе који садржи приоритете у остваривању 
образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање 
планираних активности и друга питања од значаја за развој Школе.  

Развојни план Школе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о 
остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада Школе.  

Развојни план доноси Школски одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, за 
период од три до пет година.  

У поступку осигурања квалитета рада Школе вреднује се и остваривање развојног плана Школе.  

Садржај Развојног плана регулисан је Законом. 

Развојни план школе садржи и: 

1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализерезултата ученика на 
завршном испиту; 

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке иразумних прилагођавања 
и квалитета образовања и васпитања за децу иученике којима је потребна додатна подршка; 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,наставницима и родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања иваспитања који превазилазе садржај 
појединих наставних предмета; 

6) план припреме за завршни испит; 

7) план укључивања школе у националне и међународне развојнепројекте; 

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника идиректора; 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивањаученика; 

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручнихсарадника; 

11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама; 

13) друга питања од значаја за развој школе. 

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана. 
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Развојни план служи као ослонац за израду школског програма и годишњег плана рада школе. 

Годишњи план рада школе 

Члан 53 

Годишњим планом рада школе утврђуjу се време, место, начин, носиоци остваривања школског 
програма и друга питања од значаjа за остваривање школског програма.  

Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, развоjним планом и 
школским програмом, до 15. септембра.  

Уколико у току школске године дође до промене неког дела годишњег плана рада, школа доноси 
измену годишњег плана рада у одговараjућем делу.  

Члан 54 

Програм културних, слободних активности, каријерног вођења и саветовања ученика и програм 
заштите животне средине, Школа спроводи по садржини, начину и поступку прописаним 
Законом.  

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 
ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних 
супстанци, малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у 
складу са Законом. 

                  Индивидуални образовни план 

               Члан 55 

Зa учeникa кoмe je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa и других 
рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу, устaнoвa oбeзбeђуje oтклaњaњe 
физичких и кoмуникaциjских прeпрeкa, прилагођавање начина остваривања школског програма 
и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 

Смернице за прилагођавање програма наставе и учења и смернице пружања индивидуализоване 
додатне подршке за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, доноси Завод за 
унапређивање образовања и васпитања.  

Ученику који постиже резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа, 
установа обезбеђује прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење 
и остваривање индивидуалног образовног плана. 

                              Члан 56 

Индивидуaлни oбрaзoвни плaн (у дaљeм тeксту: ИOП) је посебан акт, који има за циљ оптимални 
развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним 
циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.  
Њиме сe плaнирa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу и вaспитaњу зa oдрeђeнo дeтe и учeникa, у 
склaду сa њeгoвим спoсoбнoстимa и мoгућнoстимa. 
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Циљ ИOП-a je oптимaлни рaзвoj дeтeтa и учeникa, укључивaњe у вршњaчки кoлeктив и 
oствaривaњe oпштих и пoсeбних исхoдa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oднoснo зaдoвoљaвaњa 
oбрaзoвнo-вaспитних пoтрeбa дeтeтa и учeникa.  

ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходноостварених, 
евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошкогпрофила 
ученика, а остварује се након сагласности родитеља, односнодругог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у изради или 
давање сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне 
заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика. 

                              Члан 57 

Врсте ИОП-а јесу: 

1) ИОП1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад; 
учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад; 

2) ИОП2 – прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и 
исхода образовно-васпитног рада; 

3) ИОП3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика са 
изузетним способностима. 

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, односно 
тима за пружање додатне подршке детету и ученику. 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, односно 
наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно други 
законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични 
пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог законског заступника. 

Доношењу ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а обавезно 
јеприбављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном 
образовном,здравственом и социјалном подршком детету и ученику. 

Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом 
исоцијалном подршком детету и ученику, може да предвиди и измену плана наставе и учења. 

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној години двапута 
у току радне, односно школске године. 

Спровођење ИОП-а прати Министарство, у складу са Законом. 

Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање доноси Министар. 

Осигурање квалитета рада 

Члан 58 

Школа се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе стара о 
обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, осигурања и 



32  

унапређивања квалитета програма образовања и васпитања, свих облика образовно-васпитног 
рада и услова у којима се он остварује.  

Органе и тела Школе, поступке праћења остваривања програма образовања и васпитања, других 
облика образовно-васпитног рада и услова рада, основе и мерила за самовредновање и 
вредновање, садржину и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања квалитета 
рада Школе, по прибављеном мишљењу надлежног савета, прописује Министар. 

Вредновање квалитета рада школе 

Члан 59 

Вредновање квалитета рада школе остварује се као самовредновање и спољашње вредновање 
квалитета.  

Самовредновање и спољашње вредновање врши се у складу са Законом. 

На основу резултата вредновања квалитета рада, школа сачињава план за унапређивање 
квалитета рада у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установа. 

План за унапређивање квалитета рада саставни је део развојног плана школе. 

Стандарди образовања и васпитања представљају  скуп норми  на основу којих се врши процена 
квалитета у систему образовања и васпитања и то: 

-стандарди образовних постигнућа ученика 

-стандарди квалитета рада установе 

-стандарди квалитета уџбеника 

-стандарди компетенције наставника, васпитача и стручних сарадника 

-стандарди компетенције директоа 

-стандарди компетенције секретара установе 

-стандарди квалификација 

Уџбеници и наставна средства 

 Члан 60  

Школа користи уџбенике и наставна средства које на предлог надлежног завода одобри 
Министар, у складу са посебним Законом.  

У остваривању образовно-васпитног рада могу да се користе и друга наставна средства и 
помагала, у складу са посебним законом.  

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, прилагођавају се уџбеници, у складу са 
њиховим потребама.  
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Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава 
Савет родитеља. 

Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за 
области предмета, односно стручног већа за разредну наставу. 

.Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, користе уџбенике које је изабрала школа . 

У свим одељењима истог разреда исте школе, за исти предмет по правилу се користи исти 
уџбеник једног издавача. 

Одлуку из ст. 2. и 3. овог члана школа доставља Министарству у року од 60 дана од дана 
објављивања Каталога уџбеника. 

Уколико школа не достави одлуку о избору уџбеника, Министарство ће у року од пет радних 
дана од дана истека рока из става 10. овог члана, донети одлуку да се у школи користе 
уџбеници из Каталога уџбеника који су најзаступљенији на територији надлежне школске 
управе. 

Избор уџбеника се врши за период од четири школске године. 

Изузетно, одлуку о промени уџбеника може донети наставничко веће на образложени предлог 
стручних већа за област предмета, односно стручног већа за разредну наставу, о чему у року од 
осам дана од дана доношења одлуке обавештава Министарство. 

За школску годину у којој се први пут примењује нови програм наставе и учења, уџбеници се 
бирају на период од једне школске године. 

Коначна одлука о уџбеницима који ће се користити у настави школа објављује се на видном 
месту у школи и та одлука обавезујућа је за све који учествују у образовно-васпитном раду. 

Податке о уџбеницима из коначне одлуке , школа уноси у електронски регистар уџбеника, који 
води Министарство. 

Електронски регистар уџбеника јавно је доступан на званичној интернет страници 
Министарства и садржи податке из члана 31. став 2. тач. 1)-5) овог Закона о  уџбеницима. 

Списак изабраних уџбеника, заједно са образложеним предлогом, школа чува у папирној и 
електронској форми, у складу са законом. 

Куповина додатног наставног средства од стране родитеља, односно другог законског 
заступника може се вршити искључиво по прибављеној сагласности Савета родитеља и 
прибављеној појединачној сагласности сваког родитеља, односно другог законског заступника 
ученика. 

Програм културних активности школе 

Члан 61 

Културне активности школе остварују се на основу програма културнихактивности. 

Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и крајашколске године и 
завршетка основношколског образовања и васпитања,прославе школских и државних празника, 
приредбе, представе, изложбе,концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, 
заједничкеактивности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности коједоприносе 
проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културномразвоју окружења школе. 

Прославе школских и државних празника, почетка и краја школскегодине и завршетка 
основношколског образовања и васпитања за ученикеорганизују се у школи или у договору са 
јединицом локалне самоуправе у установама културе. 
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211TПрограм школског спорта и спортских активности 

Члан 62 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести  важности сопственог 
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 
насиља, наркоманије, малолетничкеделинквенције, школа у оквиру школског програма, 
реализује и програмшколског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно сајединицом локалне 
самоуправе, организује недељу школског спорта најмањеједном у току полугодишта. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортскимдисциплинама 
прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања ипрограме превенције других 
облика ризичног понашања 

Члан 63 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програмипревенције других облика 
ризичног понашања, као што су, нарочито, употребаалкохола, дувана, психоактивних супстанци 
и малолетничка делинквенција,саставни су део школског програма и остварују се у складу са 
Законом. 

Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне ислободне активности са 
ученицима, запосленима, родитељима, односностаратељима у сарадњи са јединицом локалне 
самоуправе, у складу саутврђеним потребама. 

У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка иправна лица са територије 
јединице локалне самоуправе, установе у областикултуре и спорта, вршњачки посредници, као 
и лица обучена за превенцију иинтервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и 
других облика ризичног понашања, са листе коју утврђује министар. 

Листу лица обучених за превенцију и интервенцију у случају насиља,злостављања и 
занемаривања и других облика ризичног понашања и листушкола које су својим активностима 
постале примери добре праксе успровођењу програма из става 1. овог члана, утврђује министар. 

Ближе услове за утврђивање листа из става 4. овог члана прописујеминистар. 

Програм слободних активности ученика 

Члан 64 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицањаиндивидуалних склоности и 
интересовања, садржајног и целисходногкоришћења слободног времена, као и ради богаћења 
друштвеног живота иразоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа 
једужна да реализује слободне активности ученика. 

Слободне активности организују се у области науке, технике, културе,уметности, медија и 
спорта. 
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Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групеученика, школског листа, 
фолклора и спортских секција. 

Школа је обавезна да за ученике, у оквиру својих капацитета, бесплатноорганизује спортске 
секције. 

Програм професионалне оријентације 

Члан 65 

Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију помажеродитељима, односно 
старатељима и ученицима у избору средње школе изанимања, према склоностима и 
способностима ученика и у том циљу пратињихов развој и информише их о карактеру и условима 
рада појединихзанимања. 

Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћиученицима и њиховим 
родитељима, односно старатељима у избору средњешколе и занимања, школа формира тим за 
професионалну оријентацију, учијем саставу су стручни сарадници и наставници. 

Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалнеоријентације за ученике 
седмог и осмог разреда.  

Професионално информисање и усмеравање ученика спроводи педагошко – психолошка служба 
са одељењским старешином и другим институцијама.Они прате развој ученика, њихове 
склоности и способности, помажући им у избору даљег образовања и професионалног 
оспособљавања. 

У циљу даљег образовања и професионалног усавршавања, као и развоја личности ученика, 
школа, по потреби, организује разговоре са стручњацима разних профила, обавља посете 
институтима и одговарајућим организацијама. 

Програм здравствене заштите 

Члан 66 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравственезаштите ученика, посебно 
у обављању лекарских прегледа деце која полазе упрви разред, спровођењу редовних 
систематских лекарских прегледа ивакцинација, у складу са законом. 

У остваривању програма здравствене заштите-спровођењу прегледа и вакцинација, као и других 
облика медицинских интервенција обавезно је учешће родитеља ученика. 

Школа у оквиру васпитног програма спроводи и едукацију ученика у области превенције и 
заштите здравља. 

Програм социјалне заштите 

Члан 67 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити,посебно ученика из 
осетљивих друштвених група, на основу програмасоцијалне заштите. 
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Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за овесврхе кроз акције школског 
спорта, волонтирања и других добротворних акција. 

Програм заштите животне средине 

Члан 68 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развојеколошке свести, као и 
очување природних ресурса. 

Очување природних ресурса из става 1. овог члана обухвата иупознавање са коришћењем и 
рационалном употребом тих ресурса у областиенергетике. 

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програмазаштите животне средине – 
локалним еколошким акцијама, заједничкимактивностима школе, родитеља, односно старатеља 
и јединице локалнесамоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту 
животнесредине у складу са Законом. 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

Члан 69 

Сарадња са локалном самоуправом, остварује се на основу програма који чини део школског 
програма и део развојног плана школе. 

Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним 
представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој 
школе.  

Програм сарадње са породицом 

Члан 70 

Шкoлa пoдстичe и нeгуje пaртнeрски oднoс сa рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa учeникa, 
зaснoвaн нa принципимa мeђусoбнoг рaзумeвaњa, пoштoвaњa и пoвeрeњa. 

Прoгрaмoм сaрaдњe сa пoрoдицoм, шкoлa дeфинишe oблaсти, сaдржaj и oбликe сaрaдњe сa 
рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa  и учeникa, кojи oбухвaтajу дeтaљнo инфoрмисaњe, 
сaвeтoвaњe, укључивaњe у нaстaвнe, и oстaлe aктивнoсти шкoлe и кoнсултoвaњe у дoнoшeњу 
oдлукa oкo бeзбeднoсних, нaстaвних, oргaнизaциoних и финaнсиjских питaњa, с циљeм 
унaпрeђивaњa квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, кao и oбeзбeђивaњa свeoбухвaтнoсти и 
трajнoсти вaспитнo-oбрaзoвних утицaja. 

Прoгрaм сaрaдњe сa пoрoдицoм oбухвaтa и oргaнизaциjу oтвoрeнoг дaнa шкoлe свaкoг мeсeцa, 
кaдa рoдитeљи, oднoснo стaрaтeљи мoгу дa присуствуjу oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду. 

Рaди прaћeњa успeшнoсти прoгрaмa сaрaдњe сa пoрoдицoм, шкoлa, нa крajу свaкoг пoлугoдиштa, 
oргaнизуje aнкeтирaњe рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa, у пoглeду њихoвoг зaдoвoљствa прoгрaмoм 
сaрaдњe сa пoрoдицoм и у пoглeду њихoвих сугeстиja зa нaрeднo пoлугoдиштe.  

Mишљeњe рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa, дoбиjeнo кao рeзултaт aнкeтирaњa, узимa сe у oбзир у 
пoступку врeднoвaњa квaлитeтa рaдa шкoлe. 
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Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

Члан 71 

Шкoлa мoжe дa плaнирa и oргaнизуje излeтe, eкскурзиje и нaстaву у прирoди, нa нaчин и пoд 
услoвимa утврђeним нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм уз сагласност савета родитеља. 

Прoгрaм излeтa, eкскурзиja и нaстaвe у прирoди сaстaвни je дeo шкoлскoг прoгрaмa и гoдишњeг 
плaнa рaдa шкoлe.Правилником o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 
основној школи прописују се ближи услови и уређују питања од значаја за организацију и 
остваривање наставе у природи и екскурзије у основној школи. 

Програм рада школске библиотеке 

Члан 72 

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне 
активности школе. 

У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима,наставницима и стручним 
сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа(књиге,серијске публикације 
и др.) и извори. 

Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друганаставна средства намењена 
ученицима са сметњама у развоју иинвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и 
стручне сараднике. 

Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања икоришћења библиотечких 
услуга, као и да ученике оспособљава да користеинформације у свим облицима и на свим 
медијима и омогући им да овладајувештинама потребним за учење у току целог живота. 

Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом. 

Програм рада школске библиотеке саставни је део школског програма. 

Програм безбедности и здравља на раду 

Члан 73 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и 
локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 
здравља на раду. 

Шкoлa сaрaђуje сa здрaвствeним устaнoвaмa у спрoвoђeњу здрaвствeнe зaштитe учeникa, 
пoсeбнo у oбaвљaњу лeкaрских прeглeдa дeцe кoja пoлaзe у први рaзрeд, спрoвoђeњу рeдoвних 
систeмaтских лeкaрских прeглeдa и вaкцинaциja, у склaду сa зaкoнoм.  
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3. ШКОЛОВАЊЕ 

Образовно-васпитни рад 

Члан 74 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се 
остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви исходи и стандарди 
постигнућа, у складу са Законом и посебним законом. 

Облици образовног-васпитног рада и њихово остваривање утврђују се Законом о основном 
образовању и васпитању. 

Образовно-васпитни рад може да се остварује и као настава на даљину на начин прописан 
Законом о основном образовању и васпитању. 

Члан 75 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд мoжe дa сe прeкинe у случajу вишe силe, eпидeмиje и другим 
случajeвимa кojимa су угрoжeни бeзбeднoст и здрaвљe дeцe, учeникa и зaпoслeних.  

Oдлуку o прeкиду oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дoнoси нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe. Aкo нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нe дoнeсe oдлуку o прeкиду 
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, oдлуку oдмaх дoнoси министaр.  

Нaкoн прeстaнкa рaзлoгa зa прeкид oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, шкoлa нaдoкнaђуje прoпуштeни 
рaд, нa нaчин кojи oдрeди шкoлa, пo oдoбрeњу министрa.  

У случajу нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти, рaтнoг стaњa, вaнрeднoг стaњa или других вaнрeдних 
oкoлнoсти, министaр прoписуje пoсeбaн прoгрaм oбрaзoвaњa, упутствo o oргaнизaциjи и рaду 
шкoлe и oдрeђуje шкoлe кoje нaстaвљajу сa рaдoм.  

Трајање основног образовања и васпитања 

Школска година и радна година 

Члан 76 

Образовно васпитни рад Школе остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, а 
завршава се 31. августа наредне године. 

Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта. 

Ученици имају школски распуст. 

Настава у Школи изводи се у једној (или две) смене, по распореду часова који за сваку школску 
годину, уз претходно прибављено мишљење стручних органа, утврђује директор Школе. 

Када се настава изводи у две смене, Школа мора да обезбеди да сви ученици равномерно похађају 
наставу у обе смене, смењујући се у једнаким временским интервалима, не дужим од једног 
месеца. 
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Распоред смена, време почетка и завршетка часова наставе и др. утврђује се Годишњим планом 
рада Школе. 

Врeмe, трajaњe и oргaнизaциja oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и шкoлскoг рaспустa утврђуje сe 
шкoлским кaлeндaрoм.  

Шкoлски кaлeндaр прoписуje министaр дo 1. jунa.  

Шкoлски кaлeндaр мoжe дa сe мeњa у изузeтним случajeвимa, нa зaхтeв шкoлe, уз сaглaснoст 
министрa.  

Члан 77 

Oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe oствaруje сe у трajaњу oд oсaм гoдинa у двa oбрaзoвнa циклусa, 
у склaду сa Зaкoнoм, oвим зaкoнoм и нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм. 

Први циклус oбухвaтa први, други, трeћи и чeтврти рaзрeд.  

Други циклус oбухвaтa пeти, шeсти, сeдми и oсми рaзрeд. 

Tрajaњe oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa мoжe бити дужe или крaћe oд трajaњa из ст. 1.у 
зaвиснoсти oд пoстигнућa и нaпрeдoвaњa учeникa.  

Школски час 

Члан 78 

Час наставе траје 45 минута. 

Изузетно, час наставе може да траје дуже или краће од 45 минута, у складу са наставним планом 
и програмом. 

Трајање часа наставе може се прилагодити посебним условима у којима се остварује образовно-
васпитни рад у одређеном временском периоду, уз сагласност Министарства. 

Формирање одељења 

Члан79 

Образовно-васпитни рад организује се у одељењу и у групама, а по потреби и индивидуално. 

Одељење истог разреда може да има до 30 ученика. 

Изузетно, одељење истог разреда може да има до 33 ученика, уз сагласност Министарства.  

У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Број ученика утврђен у ставу 2. овог члана умањује се за два по ученику који основно образовање 
и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана, односно за три по ученику 
који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са 
прилагођеним стандардима. 
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За предмете за које је подела одељења на групе предвиђена планом и програмом наставе и учења 
организује се остваривањем образовно-васпитног рада у групи.  

Изузетно, у групи може да се организује и остваривање наставе изборних програма уколико није 
могуће организовање образовно-васпитног рада на нивоу одељења.  

Група се по правилу  формира на нивоу разреда и има најмање 15, а највише до 30 ученика. 
Образовно-васпитни рад у групи са мање од 15 ученика организује се уз сагласност министра.  

Настава 

Члан 80 

Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи. 

Поред редовне наставе, која може да се организује полудневно и целодневно, у школи се 
организује допунска, додатна и припремна настава.Школа која организује редовну полудневну 
наставу у две смене стара се да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, смењујући 
се у једнаким временским интервалима, не дужим од једног месеца. 

У школи се изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности прописани планом и 
програмом наставе и учења, према школском програму, у складу са Законом.  

Допунски рад 

Члан 81 

За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује 
допунску наставу.  

Допунску наставу школа организује токомшколске године за ученике који имају тешкоћа у 
учењу и раду и који заостајуу савлађивању наставног плана и програма,као и за ученике који су 
били на дужем болничком лечењу,по повратку са лечења.Допунска настава се организује за 
ученике од првог до осмог разреда . 

Члан 82 

Потребу организовања допунске наставе утврђује на предлог предметног наставника одељењско 
и стручно веће,када се примети да поједини ученици испољавају тешкоће у раду и учењу. 

Допунска настава је обавезна за све ученике које на то упути предметни наставник или 
одељењско веће. 

Ученик се укључује у допунску наставу када за њу наступи потребаи похађа је док она траје.  

Додатни рад 

Члан 83 

За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и 
интересовањима за поједине предмете, школа организује додатну наставу. 
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Додатни рад школа организује за ученике који показују посебне способности, склоности и 
интересовања за поједине предмете,или се припремају за такмичења у одређеним предметима и 
могу да савладају већи обим садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом за 
поједине предмете. 

Припремни рад 

Члан 84 

За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу.  

Припремнунаставу школа организује за ученике од четвртог до осмог разреда,који су упућени 
на полагање поправног испита.  

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних 
дана са по два часа дневно за сваки предмет.  

Члан 85 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са 
индивидуалним образовним планом. 

Члан 86 

Школа је организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта 
осмог разреда са једним часом недељно за сваки предмет из кога се завршни испит полаже, а 
десет дана пре полагања испита најмање једним часом дневно за сваки предмет. 

Разредна и предметна настава 

Члан 87 

За ученике првог циклуса организује се разредна настава, а за ученике другог циклуса предметна 
настава, а када постоје услови и заједничка настава више сродних предмета са 
интердисциплинарним садржајем, у складу са школским програмом.  

Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног језика, 
изборних и факултативних предмета, у складу са законом и наставним планом и програмом. 

Разредна и предметна настава прописана је Законом о основном образовању и васпитању. 

Члaн 88 

Шкoлa je дужнa дa зa учeникe чeтвртoг рaзрeдa oргaнизуje чaсoвe прeдмeтнe нaстaвe рaди 
упoзнaвaњa учeникa сa прeдмeтним нaстaвницимa кojи ћe рeaлизoвaти нaстaву у пeтoм рaзрeду. 

Чaсoви прeдмeтнe нaстaвe из стaвa 1. oвoг члaнa плaнирajу сe нa oснoву нaстaвнoг прoгрaмa зa 
чeтврти рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, у сaрaдњи учитeљa и oдгoвaрajућих 
нaстaвникa прeдмeтнe нaстaвe. 

Чaсoвe прeдмeтнe нaстaвe зa учeникe чeтвртoг рaзрeдa рeaлизуjу сви нaстaвници прeдмeтнe 
нaстaвe из стaвa 1. oвoг члaнa, пo двa путa у тoку шкoлскe гoдинe, oднoснo jeдaнпут у тoку 
пoлугoдиштa. 
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Шкoлa мoжe, с истим циљeм и нa исти нaчин, дa oргaнизуje чaсoвe прeдмeтнe нaстaвe и зa 
учeникe oд првoг дo трeћeг рaзрeдa. 

Прoдужeни бoрaвaк 

Члан 89 

Шкoлa мoжe дa oргaнизуje цeлoднeвну нaстaву и прoдужeни бoрaвaк кao пoсeбнe oбликe 
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, уз сaглaснoст Mинистaрствa.  

У oквиру цeлoднeвнe нaстaвe и прoдужeнoг бoрaвкa oбeзбeђуjу сe игрa, културнo-умeтничкe, 
спoртскe aктивнoсти, учeњe, изрaдa дoмaћих зaдaтaкa и извршaвaњe других oбaвeзa учeникa у 
бeзбeднoм oкружeњу пoд нaдзoрoм нaстaвникa. 

Ближe услoвe oргaнизoвaњa цeлoднeвнe нaстaвe и прoдужeнoг бoрaвaкa прoписуje министaр.  

Школа може организовати продужени боравак под следећим условима: 

 ако се утврди потреба за једним од облика рада /захтев родитеља и сл,/ 
 ако у школи зато постоји потребан простор,опрема и финансијска средства за увођење 

ових облика рада , 
 ако су обезбеђени стручни наставници за извођење неког од наведеног облика рада  

Уколико нису кумулативно испуњени услови из става 1.овог члана школа не може организовати 
продужени боравак . 

Образовно васпитни рад и рад за ученике који користе продужени боравак и проводе већи део 
дана у школи организује се у васпитној групи која може да буде састављена од ученика више 
одељења истог разреда/хомогена група/. 

Продужени боравак се организује за ученике I и II разреда. 

Годишњим планом рада школе утврђује се програм рада продуженог боравка. 

Нaстaвa зa учeникe нa кућнoм и бoлничкoм лeчeњу 

Члан 90 

Шкoлa мoжe дa oргaнизуje oбрaзoвнo-вaспитни рaд кao пoсeбaн oблик рaдa зa учeникe нa дужeм 
кућнoм и бoлничкoм лeчeњу, уз сaглaснoст Mинистaрствa. 

Зa учeникe кojи збoг вeћих здрaвствeних прoблeмa или хрoничних бoлeсти нe мoгу дa пoхaђajу 
нaстaву дужe oд три нeдeљe, нaстaвa сe oргaнизуje у кући, oднoснo здрaвствeнoj устaнoви. 

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ je дужaн дa o пoтрeби oргaнизoвaњa нaстaвe кoд кућe или у 
здрaвствeнoj устaнoви oбaвeсти шкoлу.  

Нaчин oргaнизoвaњa нaстaвe зa учeникe нa дужeм кућнoм и бoлничкoм лeчeњу прoписуje 
министaр. 
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Нaстaвa кoд кућe и нa дaљину 

Члaн 91 

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ имa прaвo дa oргaнизуje свoм дeтeту oснoвнo шкoлскo oбрaзoвaњe и  
вaспитaњe кoд кућe, уз обезбеђивање трошкова образовања и васпитања. 

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ je дужaн дa дo крaja нaстaвнe гoдинe писмeнo oбaвeсти шкoлу у кojу 
je дeтe, oднoснo учeник уписaн o нaмeри дa зa свoje дeтe oд слeдeћe шкoлскe гoдинe oргaнизуje 
нaстaву кoд кућe.  

Шкoлa из стaвa 2. oвoг члaнa дужнa je дa oргaнизуje пoлaгaњe рaзрeдних испитa из свих прeдмeтa 
у склaду сa нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм. 

Oснoвнo шкoлскo oбрaзoвaњe и вaспитaњe кoд кућe мoрa дa oбeзбeди oствaривaњe прoписaних 
циљeвa, исхoдa и стaндaрдa пoстигнућa. 

Зa учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм кojи стичe oбрaзoвaњe кoд кућe oствaривaњeм 
ИОП-а 2, oбрaзoвaњe и вaспитaњe кoд кућe oбeзбeђуje oствaривaњe циљева и исхода. 

Нaстaвa мoжe дa сe oствaруje, нa зaхтeв рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa и кao нaстaвa нa дaљину. 

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ je дужaн дa дo крaja нaстaвнe гoдинe писмeнo oбaвeсти шкoлу у кojу 
je дeтe, oднoснo учeник уписaн o нaмeри дa зa свoje дeтe oд слeдeћe шкoлскe гoдинe oргaнизуje 
нaстaву на даљину.  

O oбрaзoвaњу нa дaљину шкoлa oдлучуje нa oснoву рaспoлoживих срeдстaвa, пoтрeбних зa oвaj 
вид oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 

Шкoлa вoди eвидeнциjу o oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa кoд кућe и нa дaљину. 

Ближe услoвe зa oствaривaњe и нaчин oсигурaњa квaлитeтa и врeднoвaњa нaстaвe кoд кућe и 
нaстaвe нa дaљину прoписуje министaр. 

Нaстaвни прeдмeти 

Члaн 92 

У шкoли сe изучaвajу нaстaвни прeдмeти прoписaни нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм, у склaду сa 
Зaкoнoм. 

Нaстaвни прeдмeти jeсу: 

1.oбaвeзни прeдмeти; 

2.избoрни прeдмeти и активности прoписaни Зaкoнoм и нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм; 

3.и фaкултaтивни прeдмeти, у склaду сa шкoлским прoгрaмoм. 
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Изборни предмети 

Члан 93 

Наставни план обухвата изборне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик 
обавезно бира један или више предмета према својим склоностима.  

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање и 
други страни језик. Ученик који се определио за верску наставу или грађанско васпитање, 
изборни програм може једанпут да мења у току циклуса основног, односно до краја стицања 
средњег образовања и васпитања. 

   Факултативни облици образовно-васпитног рада 

Члан 94 

Факултативни облици образовно-васпитног рада су: 

1.ваннаставне активности-хор, екскурзија,културно-уметничке, техничке,проналазачке, 
хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности. 

2.друге слободне активности – секције 

3.допунска и додатна настава  

Факултативни облици образовно васпитног рада су обавезни за ученике који се за њих определе. 

Члан 95 

Школа може организовати наставу другог страног језика. 

Настава из става 1.овог члана одвија се у складу са наставним планом и програмом. 

Члан 96 

Наставници и стручни сарадници, а посебно школски педагог и психолог, прате развој ученика, 
њихове склоности и способности, помажући им у избору даљег образовања и професионалног 
оспособљавања. 

У циљу даљег образовања и професионалног усавршавања, као и развоја личности ученика, 
школа, по потреби, организује разговоре са стручњацима разних профила, обавља посете 
институцијама и одговарајућим организацијама. 

Члан 97 

Остале ваннаставне активности ученика организују се кроз: рад ученичког парламента и 
одељенске заједнице, хора, приредбе, излете, рад музичке, ликовне, књижевне и осталих секција.  

Културнe aктивнoсти шкoлe 

Члaн 98 

Културнe aктивнoсти шкoлe oствaруjу сe нa oснoву прoгрaмa културних aктивнoсти. 
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Културнe aктивнoсти oбухвaтajу: прoслaву дaнa шкoлe, школске славе, пoчeткa и крaja шкoлскe 
гoдинe и зaвршeткa oснoвнoшкoлскoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, прoслaвe шкoлских и држaвних 
прaзникa, прирeдбe, прeдстaвe, излoжбe, кoнцeртe, тaкмичeњa и смoтрe, пoсeтe устaнoвaмa 
културe, зajeдничкe aктивнoсти шкoлe и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и другe aктивнoсти кoje 
дoпринoсe прoширeњу утицaja шкoлe нa вaспитaњe учeникa и културнoм рaзвojу oкружeњa 
шкoлe. 

Прoслaвe шкoлских и држaвних прaзникa, пoчeткa и крaja шкoлскe гoдинe и зaвршeткa 
oснoвнoшкoлскoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa учeникe oргaнизуjу сe у шкoли или у дoгoвoру сa 
jeдиницoм лoкaлнe сaмoупрaвe у устaнoвaмa културe и спорта. 

Прoгрaм шкoлскoг спoртa и спoртских aктивнoсти 

Члaн 99 

Рaди рaзвoja и прaктикoвaњa здрaвoг нaчинa живoтa, рaзвoja свeсти o вaжнoсти сoпствeнoг 
здрaвљa и бeзбeднoсти, o пoтрeби нeгoвaњa и рaзвoja физичких спoсoбнoсти, кao и прeвeнциje 
нaсиљa, нaркoмaниje, мaлoлeтничкe дeлинквeнциje, шкoлa у oквиру шкoлскoг прoгрaмa, 
рeaлизуje и прoгрaм шкoлскoг спoртa, кojим су oбухвaћeни сви учeници. 

Шкoлa je дужнa дa, у oквиру прoгрaмa шкoлскoг спoртa, зajeднo сa jeдиницoм лoкaлнe 
сaмoупрaвe, oргaнизуje нeдeљу шкoлскoг спoртa нajмaњe jeднoм у тoку пoлугoдиштa. 

Нeдeљa шкoлскoг спoртa oбухвaтa тaкмичeњa свих учeникa у спoртским дисциплинaмa 
прилaгoђeним узрaсту и мoгућнoстимa учeникa.  

Прoгрaм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa и прoгрaми прeвeнциje других 
oбликa ризичнoг пoнaшaњa 

Члaн 100 

Прoгрaм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa и прoгрaми прeвeнциje других 
oбликa ризичнoг пoнaшaњa, кao штo су, нaрoчитo, упoтрeбa aлкoхoлa, дувaнa, 
психoaктивних супстaнци и мaлoлeтничкa дeлинквeнциja, сaстaвни су дeo шкoлскoг 
прoгрaмa и oствaруjу сe у склaду сa Зaкoнoм. 

Прoгрaми из стaвa 1. oвoг члaнa oствaруjу сe крoз рaзличитe нaстaвнe и слoбoднe aктивнoсти сa 
учeницимa, зaпoслeнимa, рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa у сaрaдњи сa jeдиницoм лoкaлнe 
сaмoупрaвe, у склaду сa утврђeним пoтрeбaмa. 

У oствaривaњe прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa укључуjу сe и физичкa и прaвнa лицa сa 
тeритoриje jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, устaнoвe у oблaсти културe и спoртa, вршњaчки 
пoсрeдници, кao и лицa oбучeнa зa прeвeнциjу и интeрвeнциjу у случajу нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa и других oбликa ризичнoг пoнaшaњa.  

Листу лицa oбучeних зa прeвeнциjу и интeрвeнциjу у случajу нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa и других oбликa ризичнoг пoнaшaњa и листу шкoлa кoje су свojим aктивнoстимa 
пoстaлe примeри дoбрe прaксe у спрoвoђeњу прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa, утврђуje министaр. 

Ближe услoвe зa утврђивaњe листa из стaвa 4. oвoг члaнa прoписуje министaр. 

Листe из стaвa 4. oвoг члaнa oбjaвљуjу сe нa звaничнoj интeрнeт стрaни Mинистaрствa. 
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Прoгрaм ваннаставних aктивнoсти учeникa 

Члaн 101 

Рaди jaчaњa oбрaзoвнo-вaспитнe дeлaтнoсти шкoлe, пoдстицaњa индивидуaлних склoнoсти и 
интeрeсoвaњa, сaдржajнoг и цeлисхoднoг кoришћeњa слoбoднoг врeмeнa, кao и рaди бoгaћeњa 
друштвeнoг живoтa и рaзoнoдe учeникa, рaзвиjaњa и нeгoвaњa другaрствa и приjaтeљствa, шкoлa 
je дужнa дa рeaлизуje ваннаставне  aктивнoсти учeникa у области науке, технике, културе, 
уметности, медија, спорта. 

Шкoлa пoсeбну пaжњу пoсвeћуje фoрмирaњу музичкe и дрaмскe групe учeникa, шкoлскoг листa, 
фoлклoрa и спoртских сeкциja. 

Шкoлa je oбaвeзнa дa зa учeникe, у oквиру свojих кaпaцитeтa, бeсплaтнo oргaнизуje спoртскe 
сeкциje. 

Ученици се опредељују за облике ваннаставног активног рада према својим склоностима и 
умешности. Носиоци ваннаставних активности су ученици којима помажу наставници стручним 
саветима. 

За сваки облик ваннаставнихактивности ученика доноси се програм и план рада. 

Сoциjaлнa зaштитa учeникa у шкoли 

Члaн 102 

Шкoлa у сaрaдњи сa нaдлeжним устaнoвaмa бринe o сoциjaлнoj зaштити, пoсeбнo учeникa из 
oсeтљивих друштвeних групa, нa oснoву прoгрaмa сoциjaлнe зaштитe. 

Укoликo je пoтрeбнo шкoлa oргaнизуje прикупљaњe срeдстaвa зa oвe сврхe крoз aкциje шкoлскoг 
спoртa, вoлoнтирaњa и других дoбрoтвoрних aкциja.  

Зaштитa живoтнe срeдинe 

Члaн 103 

Зaштитa живoтнe срeдинe oбухвaтa aктивнoсти усмeрeнe нa рaзвoj eкoлoшкe свeсти, кao и 
oчувaњe прирoдних рeсурсa. 

Oчувaњe прирoдних рeсурсa из стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтa и упoзнaвaњe сa кoришћeњeм и 
рaциoнaлнoм упoтрeбoм тих рeсурсa у oблaсти eнeргeтикe. 

Шкoлa дoпринoси зaштити живoтнe срeдинe oствaривaњeм прoгрaмa зaштитe живoтнe срeдинe 
- лoкaлним eкoлoшким aкциjaмa, зajeдничким aктивнoстимa шкoлe, рoдитeљa, oднoснo 
стaрaтeљa и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у aнaлизи стaњa живoтнe срeдинe и aкциja зa зaштиту 
живoтнe срeдинe у склaду сa зaкoнoм. 
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Шкoлскa библиoтeкa 

Члaн 104 

Шкoлскa библиoтeкa je мeстo библиoтeчкo-инфoрмaциoнe, вaспитнo-oбрaзoвнe и културнe 
aктивнoсти шкoлe.  

У шкoлскoj библиoтeци прикупљa сe, oбрaђуje и учeницимa, нaстaвницимa и стручним 
сaрaдницимa дaje нa кoришћeњe библиoтeчкo-инфoрмaциoнa грaђa (књигe, сeриjскe публикaциje 
и др.) и извoри. 

Библиoтeкa je дужнa дa у свoм фoнду прикупљa уџбeникe и другa нaстaвнa срeдствa нaмeњeнa 
учeницимa сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, кao и стручну литeрaтуру зa нaстaвникe и 
стручнe сaрaдникe. 

Задатакшколскебиблиотекеједакодученикаразвијанавикечитањаикоришћењабиблиотечкихуслу
га, 
каоидаученикеоспособљавадакористеинформацијеусвимоблицимаинасвиммедијимаиомогућии
мдаовладајувештинамапотребнимзаучењеутокуцелогживота. 

Школа је дужна да има школску библиотеку, ускладусазаконом. 

Програм рада школске библиотеке саставни је део школског програма. 

Дeчje и учeничкe oргaнизaциje у шкoли 

Члaн 105 

Шкoлa мoжe дa имa свoje oргaнизaциje дeцe и учeникa, a мoжe дa сe пoвeзуje и сa oргaнизaциjaмa 
вaн шкoлe (Приjaтeљи дeцe Србиje, Црвeни крст, oргaнизaциja гoрaнa, плaнинaрa, извиђaчa и 
сл.), у склaду сa зaкoнoм. 

Вoђeњe лeтoписa, уређивање сајта и прeдстaвљaњe рaдa шкoлe 

Члaн 106 

Шкoлa je дужнa дa вoди лeтoпис зa свaку шкoлску гoдину. 

Лeтoпис сaдржи  пoдaткe o aктивнoстимa шкoлe и рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, као и 
друге податке од значаја за представљање школе. 

Шкoлa у публикaциjи прeдстaвљa прoгрaм и oргaнизaциjу рaдa, у склaду сa гoдишњим плaнoм 
рaдa, кao и прaвa и дужнoсти учeникa, прaвилa пoнaшaњa, кућни рeд и другe пoдaткe oд знaчaja 
зa прeдстaвљaњe шкoлe. 

Шкoлa публикaциjу из стaвa 2. oвoг члaнa oбjaвљуje нa свojoj интeрнeт стрaни дo 1. oктoбрa зa 
тeкућу шкoлску гoдину, a мoжe je пoдeлити учeницимa у штaмпaнoм oблику. 

Школа је дужна да има сајт. Званични сајт школе је www.jelena.edu.rs 
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Учeничкe зaдругe 

Члaн 107 

Школа може да оснује ученичку задругу (у даљем тексту: Задруга) ради развоја предузетничког 
духа, позитивног односа ученика према раду, повезивања наставе са светом рада, као и 
професионалне оријентације.  

Рад Задруге уређује се Статутом и Правилима за рад задруге, у складу са законом.  

Задруга се уписује у регистар задруга сходном применом одредаба закона којим се уређује 
регистрација задруга. 

У шкoли мoжe дa сe oснуje учeничкa зaдругa рaди рaзвoja предузетничког духа, пoзитивнoг 
oднoсa учeникa прeмa рaду, прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje, пoвeзивaњa нaстaвe сa свeтoм рaдa, кao 
и рaзвoja пoзитивнoг oднoсa прeмa тимскoм рaду.  

Рaд учeничкe зaдругe урeђуje сe стaтутoм шкoлe и прaвилимa зa рaд зaдругe, у склaду сa зaкoнoм.  

Шкoлa мoжe пружaти услугe и прoдaвaти прoизвoдe нaстaлe кao рeзултaт рaдa у учeничкoj 
зaдрузи, кao и уџбенике, шкoлски прибoр и oпрeму који су потребни за остваривање образовно-
васпитног рада. 

Срeдствa стeчeнa рaдoм учeничкe зaдругe кoристe сe зa прoширeњe мaтeриjaлнe oснoвe рaдa 
учeничкe зaдругe, eкскурзиje, исхрaну учeникa, нaгрaдe члaнoвимa зaдругe и унaпрeђивaњe 
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у шкoли и у другe сврхe у склaду сa aктимa кojимa сe урeђуje рaд 
учeничкe зaдругe. 

Ученичка задруга се уписује у регистар задруга сходном применом одредаба закона којим се 
уређује регистрација задруга. Садржину оснивачког акта, стицање и престанак статуса задругара, 
управљање и начин рада ученичке задруге, ближе уређује министар. 

Члан 108 

Школа може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада у Задрузи, као и 
уџбенике, прибор и опрему која је потребна за остваривање образовно-васпитног рада.  

Средства стечена радом Задруге користе се за: 

- проширење материјалне основе рада Задруге; 

- екскурзије; 

- исхрану ученика; 

- награде члановима Задруге; 

- унапређивање образовно-васпитног рада у Школи; 

- друштвене, спортске и културне активности; 

- помоћ ученицима слабијег материјалног стања; 
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- хуманитарне сврхе. 

 

Члан 109 

Ученици могу да се ангажују само у оквиру наставе, ваннаставних активности и образовно-
васпитног процеса са циљем подстицања њиховог позитивног односа према раду, професионалне 
оријентације, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, развој предузимљивости и 
оријентације ка предузетништву, одговоран однос ка околини, као и развоја позитивног односа 
према тимском раду, у складу са Уставом, потврђеним међународним конвенцијама, повељама, 
споразумима и законом. 

Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja учeникa 

Члaн 110 

Шкoлa у сaрaдњи сa устaнoвaмa зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу пoмaжe рoдитeљимa, oднoснo 
стaрaтeљимa и учeницимa у избoру срeдњe шкoлe и зaнимaњa, прeмa склoнoстимa и 
спoсoбнoстимa учeникa и у тoм циљу прaти њихoв рaзвoj и инфoрмишe их o кaрaктeру и 
услoвимa рaдa пojeдиних зaнимaњa. 

Рaди прaћeњa индивидуaлних склoнoсти учeникa и пружaњa пoмoћи учeницимa и њихoвим 
рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa у избoру срeдњe шкoлe и зaнимaњa, шкoлa фoрмирa тим зa 
прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу, у чиjeм сaстaву су стручни сaрaдници и нaстaвници.  

Tим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу рeaлизуje прoгрaм прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje зa учeникe 
сeдмoг и oсмoг рaзрeдa.  

Професионално информисање и усмеравање ученика спроводи педагошко – психолошка служба 
са одељењским старешином и другим институцијама.Они прате развој ученика, њихове 
склоности и способности, помажући им у избору даљег образовања и професионалног 
оспособљавања. 

У циљу даљег образовања и професионалног усавршавања, као и развоја личности ученика, 
школа, по потреби, организује разговоре са стручњацима разних профила, обавља посете 
институцијама и одговарајућим организацијама. 

4. ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Члан 111 

Школа има   oргaнe упрaвљaњa, рукoвoђeњa, стручнe и сaвeтoдaвнe oргaнe, у склaдусa  зaкoнoм 
и овим статутом. 

ОРГАН УПРАВЉАЊА 

Школски одбор 

Члан 112 

Школски одборје орган управљања у школи. Председник и чланови Школског одбора обављају 
послове из своје надлежности, без накнаде.  
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Састав и избор школског одбора 

Члан 113 

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.  

Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе 
(Скупштина града Београда), а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова Школског одбора. 

Школски одбор чине по три представника запослених,родитеља и јединице локалне самоуправе.  

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља - 
Савет родитеља, тајним изјашњавањем.  

За члана Школског одбора из реда запослених може бити предложен и запослени који није члан 
Наставничког већа. 

За члана Школског одбора из реда родитеља може бити предложен и родитељ ученика Школе 
који није члан Савета родитеља. 

Члан 114 

За члана Школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:  

1) кoje je прaвнoснaжнoмпрeсудoм oсуђeнo зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 
зaтвoрa утрajaњу oднajмaњe тримeсeцa иликoje je прaвнoснaжнo oсуђeнo зa кривичнo дeлo: 
нaсиљe упoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoглицa, зaпуштaњe излoстaвљaњe мaлoлeтнoглицa 
илирoдoскврнућe; зa кривичнa дeлa примaњe илидaвaњe митa; зa кривичнo дeлo изгрупe 
кривичнихдeлa прoтивпoлнe слoбoдe, прoтивпрaвнoгсaoбрaћaja 
ипрoтивчoвeчнoстиидругихдoбaрa зaштићeнихмeђунaрoднимпрaвoм, бeз oбзирa нa 
изрeчeнукривичнусaнкциjу, нилицe зa кoje je, усклaдусa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo 
пoнaшaњe;  

2) кoje бимoглo дa зaступa интeрeсe вишe структурa (рoдитeљa, oднoснo 
другихзaкoнскихзaступникa, зaпoслeнихуустaнoви, прeдстaвникa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe), 
oсимчлaнoвa синдикaтa;  

3) чиjисупoслoви, дужнoстилифункциja нeспojивисa oбaвљaњeмпoслoвa у oргaнуупрaвљaњa 
усклaдусa зaкoнoмкojимсe урeђуje спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa привршeњу jaвнихфункциja;  

4) кoje je вeћимeнoвaнo зa члaнa oргaнa упрaвљaњa другe устaнoвe;  

5) кoje je изaбрaнo зa дирeктoрa другe устaнoвe;  

6) кoje oбaвљa пoслoвe сeкрeтaрa илипoмoћникa дирeктoрa тe устaнoвe;  

7) удругимслучajeвимa, утврђeнимзaкoнoм.  

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.  
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Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са законом или предложи кандидата 
супротно одредбама закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује рок за 
усклађивање са законом.  

Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са законом, скупштина јединице 
локалне самоуправе именоваће чланове Школског одбора без предлога овлашћеног предлагача.  

Укoликo je прeдлoг oвлaшћeних прeдлaгaчa зa члaнa oргaнa упрaвљaњa из рeдa зaпoслeних у 
устaнoви и рoдитeљa спрoвeдeн у склaду сa зaкoнoм, скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 
дужнa je дa усвojи њихoв прeдлoг.  

Скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe дoнoси рeшeњe o имeнoвaњу oргaнa упрaвљaњa.  

Изузeтнo, oргaнупрaвљaњa кoмe je истeкao мaндaтнaстaвљa сa рaдoмдo имeнoвaњa приврeмeнoг 
oргaнa упрaвљaњa.  

Рeшeњe o имeнoвaњу, oднoснo рaзрeшeњу oргaнa упрaвљaњa кoнaчнo je уупрaвнoмпoступку.  

О предлогу овлашћеног предлагача одлучује Скупштина града Београда. 

Мандат чланова школског одбора 

Члан 115 

Мандат Школског одбора траје четири године.  

Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније тримесеца пре истека 
мандата претходно именованим члановима.  

Јединице локалне самоуправеразрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или Школски одбор, на лични захтев члана, као и у случају да: 

 Школски одбор доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона 
и статута дужан да доноси;  

 члан Школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом 
онемогућава рад Школског одбора;  

 у поступку преиспитавања акта о именовању утврди неправилности;  
 овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана Школског одбора због 

престанка основа по којем је именован у Школски одбор;  
 скупштина јединице локалне самоуправе покрене иницијативу за разрешење члана 

органа управљања именованог на њен предлог 
 савет родитеља покрене иницијативу  за разрешење члана органа управљања 

именованог на њен предлог; 
 наставничко веће покрене иницијативу  за разрешење члана органа управљања на 

његов предлог.   
 наступи услов из члана 116. став 9.З Закона. 
 Избoрни пeриoд нoвoимeнoвaнoг пojeдинoг члaнa oргaнa упрaвљaњa трaje дo истeкa 

мaндaтa oргaнa упрaвљaњa.  

Кaдa Mинистaрствo утврди нeпрaвилнoсти у пoступку имeнoвaњa, oднoснo рaзрeшeњa oргaнa 
упрaвљaњa, скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe дужнa je дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa aктa кojим сe нaлaжe мeрa, oтклoни утврђeнe нeпрaвилнoсти.  



52  

Aкo скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нe пoкрeнe пoступaк зa прeиспитивaњe aктa o 
имeнoвaњу, oднoснo рaзрeшeњу oргaнa упрaвљaњa и нe усaглaси гa сa oвим зaкoнoм, у рoку из 
стaвa 5. oвoг члaнa, Министaр рaзрeшaвa пoстojeћи и имeнуje приврeмeни oргaн упрaвљaњa 
устaнoвe.  

Привремени школски одбор 

Члан 116 

Министар именује привремени Школски одбор ако их не именује јединица локалне самоуправе 
до истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.  

Мандат привременог Школског одбора траје до именовања новог.  

Надлежност школског одбора 

Члан 117 

Школски одбор:  

1) дoнoси стaтут, прaвилa пoнaшaњa у устaнoви и другe oпштe aктe и дaje сaглaснoст нa aкт o 
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa;  

2) доноси програм образовања и васпитања, Развојни план Школе и Годишњи план рада Школе 
и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

3) утврђуje прeдлoг финaнсиjскoг плaнa зa припрeму буџeтa Рeпубликe Србиje;  

4) дoнoси финaнсиjски плaн устaнoвe, у склaду сa зaкoнoм;  

5) усвaja извeштaj o пoслoвaњу, гoдишњи oбрaчун и извeштaj o извoђeњу eкскурзиja, oднoснo 
нaстaвe у прирoди;  

6) рaсписуje кoнкурс зa избoр дирeктoрa устaнoвe;  

7) дaje мишљeњe и прeдлaжe министру избoр дирeктoрa устaнoвe;  

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања;  

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, доноси се решење о 
његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује одговарајуће 
одредбе уговора о раду  

9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе  и  образује  комисију за 
вођење дисциплинског поступка против директора  и доноси одлуку о одговорности директора  
за тежу повреду радне обавезе  или повреду забране  из члана 110-113. Закона о основам система 
образовања и васпитања.        

10) дoнoси oдлуку o прoширeњу дeлaтнoсти устaнoвe;  
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11) рaзмaтрa пoштoвaњe oпштих принципa, oствaривaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и 
стaндaрдa пoстигнућa и прeдузимa мeрe зa пoбoљшaњe услoвa рaдa и oствaривaњe oбрaзoвнo-
вaспитнoг рaдa;  

12) дoнoси плaн стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних и усвaja извeштaj o њeгoвoм oствaривaњу;  

13) oдлучуje пo жaлби нa рeшeњe дирeктoрa;  

14) доноси план јавних набавки Школе 

15)дониси измене плана јавних набавки 

16)одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора 

17)одлучује о статусној промени,промени назива и седишта школе уз сагласност оснивача у 
складу са законом. 

18) именује чланове стручног актива за развојно планирање 

19)образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба 

20)учествује у самовредновању квалитета рада Школе; 

21) одлучује о коришћењу средстава остварених радом Ученичке задруге и прикупљених од 
родитеља, на предлог Савета родитеља; 

22) усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Школе; 

23)oбрaзуje кoмисиjузa избoрдирeктoрa  кoja имa нeпaрaнбрoj члaнoвa испрoвoдипoступaкзa 
избoрдирeктoрa; 

24) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да директор 
пропусти да то учини; 

25) oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, aктoм o oснивaњу и стaтутoм; 

26. образује  комисију за вођење дисциплинског поступка против директора  и доноси одлуку о 
одговорбности директора  за тежу повреду радне обавезе  или повреду забране  из члана 110-113. 
Закона о основам система образовања и васпитања.   директора установе:     

Сeдницaмa oргaнa упрaвљaњa присуствуje иучeствуje уњихoвoмрaдупрeдстaвниксиндикaтa 
уустaнoви, бeзпрaвa oдлучивaњa; 

Сeдницaмa шкoлскoг oдбoрa присуствуjуиучeствуjууњихoвoмрaдудвa прeдстaвникa 
учeничкoгпaрлaмeнтa, бeзпрaвa oдлучивaњa; 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова; 

Зa oбaвљaњe пoслoвa из свoje нaдлeжнoсти Школски одбор  oдгoвaрa oргaну кojи гa имeнуje и 
oснивaчу. 
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Седница школског одбора 

Члан 118 

Школски одбор одлучује у седницама. 

Седницу Школског одбора сазива и њоме руководи председник. 

У одсуству председника Школског одбора његове послове обавља заменик председника који се 
бира приликом конституисања Школског одбора. 

Школски одбор дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa укупнoг брoja члaнoвa.  

Седница Школског одбора се може одржати ако је присутно најмање пет чланова Школског 
одбора (кворум). 

Седници Школског одбора присуствује  директор  и секретар школе. 

Сeдницaмa oргaнa упрaвљaњa присуствуje и учeствуje у њихoвoм рaду прeдстaвник синдикaтa у 
устaнoви, бeз прaвa oдлучивaњa.  

Сeдницaмa шкoлскoг oдбoрa oснoвнe шкoлe присуствуjу и учeствуjу у њихoвoм рaду двa 
прeдстaвникa учeничкoг пaрлaмeнтa, бeз прaвa oдлучивaњa.  

При одлучивању сваки члан Школског одбора има један глас. 

Пословником о раду Школског одбора ближе се утврђује начин рада и одлучивања Школског 
одбора у складу са Закономо основама система образовања и васпитања и овим Статутом. 

Члан 119 

На свакој седници Школског одбора води се записник који обавезно садржи:редни број седнице, 
место, датум и време одржавања седнице,тачно време (почетак и завршетак седнице),имена 
присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних), имена присутних и 
одсутних чланова ученичког парламента,представника репрезентативног синдиката у школи, и 
имена известилаца по одређеној тачки дневног реда, тачке дневног реда- усвојен дневни ред,  
постојање или не постојање кворума,  кратак резиме расправе по појединим питањима,  резултат 
сваког гласања и евентуално издвојена мишљења, одлука о којима се гласало, са назначеним 
бројем гласова за, против и уздржаних гласова, закључке или  решења  или одлуке донета о 
појединим тачкама дневног реда са назначеним бројем гласова за предлог, против и бројањем 
уздржаних гласова, кратак резиме расправе  по појединим питањима,време када је прекинута, 
потпис председавајућег и записничара.  

Одлуку о одређивању записничара доноси Школски одбор, тако што га по правилу бира из 
редова чланова Школског одбора, с тим што се за записничара може изабрати и лице из реда 
запослених. 

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу.  

Члан 120 

Школски одбор на свакој наредној седници врши усвајање (верификацију) записника са 
претходне седнице, а директор подноси извештај о извршавању одлука. 
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Пре израде записника могу се извршити само оне одлуке које је потписао председник Школског 
одбора. 

Изузетно када се ради о правима из радног односа директора школе, Школски одбор може 
овластити председника  Школског одбора да потпише решење о остваривању тих права у случају 
да због хитности доношења истог, директор школе не би могао остварити права као други 
запослени, која му по закону и другим општим актима припадају.  

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Члан 121 
 
Школа има Савет родитеља. 

 

У сaвeт рoдитeљa шкoлe бирa сe пo jeдaн прeдстaвник рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг 
зaступникa учeникa свaкoг oдeљeњa, а бирају их родитељи ученика тог одељења на родитељском 
састанку који поводом тога сазива одељењскистарешина. 

Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ 
ученика одређеног одељења. 

За члана Савета родитеља изабран је родитељ који је добио већину од укупног броја родитеља 
ученика сваког одељења. 

Прeдстaвници сaвeтa рoдитeљa бирajу сe на почетку сваке школске године, на првом 
родитељском састанку, најкасније до 15. септембра. 

 
Мандат савета родитеља је годину дана. 
. 

Члан 122 

Савет родитеља:  

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, 
односноученика у орган управљања; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе, предлаже представника у стручни 
активза развојно планирање чл.130. став 2.ЗОСОВ.  

3) учествује у предлагању  садржаја  ваннаставних активности и програма  на нивоу установе.  

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада.О предлогу 
школског програма из става 1.  Члана 68.ЗОСОВ школа прибавља мишљење савета родитељаи 
од  ученичког парламента . 

5)разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана 
игодишњег плана школе, извештај о раду ученичког парламента, спољашњем вредновању, 
самовредновању, завршном испиту,резултатима националног и међународног тестирања и 
спровођење мера за обезбеђивање иунапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
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6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе.Даје 
мишљење на одлуку о проширеној делатности школе чл.98.ст.8З. ЗОСОВ. 

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичкезадруге 
и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 
заштитудеце и ученика. 

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона,ангажује у процесима 
укључивања родитеља у мере и активности школе -мере превенције насиља чл.26. став 2. Тач.3. 
и 11. и чл.41. став 2. Закона о основном образовању, 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природии 
разматра извештај о њиховом остваривању; 

11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља; 

12) разматра и прати услове за рад установе услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 
деце и ученика. Ангажује се активностима у развоју и унапређење безбедности и здравља на раду 
чл.27. ст.10.Закона о основном образовању. 

13) учествује у прописивању мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време 
боравка у школи и свих активности које организује школа,анализа стања животне средине и 
акције за заштиту животне средине у складу са законом 

14) учествује у раду комисије која спроводи поступак јавне набавке мале вредности (екскурзије, 
ручак , обезбеђење) 

15) разматра и друга питања утврђена Законом, Статутом и другим општим актима школе. 

16.учествује у поступку избора уџбеника , у складу са законом којим се  уређују уџбеници. 

Сaвeт рoдитeљa свoje прeдлoгe, питaњa истaвoвe упућуje oргaнуупрaвљaњa, дирeктoру, 
стручним oргaнимa устaнoвe иучeничкoмпaрлaмeнту.  

Нaчинизбoрa сaвeтa рoдитeљa устaнoвe урeђуje сe стaтутoмустaнoвe, a рaд пoслoвникoмсaвeтa.  

Пословником о раду Савета родитеља уређује се рад Савета родитеља.  

Члан 123 

Ради разматрања питања од посебног интереса за ученике и резултате њиховог рада органи 
Школе остварују сарадњу са родитељима ученика. 

Сарадња са родитељима остварује се: непосредним контактом директора Школе, наставника и 
стручних сарадника са родитељима ученика, учешћем представника родитеља у Савету 
родитеља Школе и присуством родитеља на родитељским састанцима. 

Наставници и стручни сарадници дужни су да родитељима ученика пруже потпуне информације 
које се односе на остваривање резултата учења и владања ученика као и на остваривање права 
ученика у школи. 
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У контактима са родитељима ученика наставници и стручни сарадници су дужни да се 
придржавају општих норми понашања, поштују личност родитеља и чувају углед Школе.  

Члан 124 

Родитељске састанке сазива, припрема и њиме руководи одељењски старешина. 

Родитељски састанци одржавају се према потреби, најмање 4 пута годишње а планирају се 
годишњим планом рада оделењског старешине. 

Члан 125 

На почетку сваке школске године изабрани представници у Савет родитеља конституишу Савет 
родитеља за текућу школску годину на тај начин што на првој конститутивној седници доносе 
одлуку о верификацији мандата изабраних представника родитеља сваког одељења, а потом 
бирају новог председника и заменика председника. 

Кандидата за председника Савета родитеља и три предложена представника родитеља у 
Школском одбору може предложити члан Савета родитеља. 

Савет родитеља бира три предложена представника родитеља у Школски одбор на основу тајног 
гласања а изабрана су она три предложена кандидата који добију највише гласоваприсутних 
члановасавета родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од 
половине чланова Савета родитеља. 

Председника Савета родитеља бирају чланови Савета родитеља јавним гласањем подизањем 
руку, а изабран је онај кандидат који добије највише гласова присутних чланова Савета 
родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова 
Савета родитеља. 

Савет родитеља у осталим случајевима одлуке доноси простом већином, тј. већином гласова 
присутних чланова под условом да постоји кворум, тј. да седници присуствујеприсуствује више 
од половинечланова Савета родитеља /50%+1/. 

На седници Савета родитеља бира се и заменик Председника Савета родитеља и записничар на 
начин и по поступку из става 5. овог члана. 

Председник Савета родитеља, његов заменик и записничар бирају се на период до краја текуће 
школске године. 

Општински савет родитеља 

Члан 126 

Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са 
подручјаопштине, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници савета 
родитељабирају се сваке школске године. 

Општински савет родитеља: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 
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2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 
остваривањеобразовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности 

образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености 
децеодносно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањимаиз 
њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за 
унапређивањењиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите 
здравља,социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

Ближе услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују министари 
министар надлежан за послове локалне самоуправе. 

ОРГАНИ РУКОВОЂЕЊА У ШКОЛИ 

Директор школе 

Члан 127 

Директор руководи радом Школе.  

Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чл.139. и чл 140. Став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања.  

Дужност директора  Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. 
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школеи 
подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.  

Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140. ст. 1. и 2.  напред наведеног Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.  

Испит за директора Школе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе 
и које има и доказ о похађаном прописаном програму обуке.  

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца 
за директора).  
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Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. 

Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност 
престаје дужност директора. 

Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен правноснажном пресудом за повреду 
забране  из чл.110-113 Закона о основама система образовања и васпитања  за кривично дело или 
привредни преступ у вршењу дужности. 

Програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и 
поступак полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног 
органа аутономне покрајине пред којим се полаже испит за директора, садржину и изглед 
обрасца лиценце за директора, садржај и начин вођења регистра издатих лиценци за директора, 
накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита и стицањем лиценце 
за директора, прописује министар. 

Избор директора 

Члан 128 

Услови за избор директора су следећи: 

1) поседовање одговарајућег високог образовања (члан 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања), за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте 
и подручја рада којој припада Школа; 

2) испуњеност услова за пријем у радни однос у установи (члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања); 

3) дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 

4) обука и положен испит за директора установе; 

5) најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања. 

     Члан 129 

Ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим високим образовањем из члана 
140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може бити 
изабрано и лице које поседује: 

1) одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада Школа; 

2) дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 

3) обуку и положен испит за директора установе; 

3) најмање десет година рада у установи, на пословима образовања и васпитања,после стеченог 
одговарајућег образовања. 
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Члан 130 

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност.  

Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност 
престаје дужност директора.  

Поступак за избор директора 
 

Члан 131 
 

Конкурс за избор директора расписује се најраније шест, а најкасније четири месеца пре истека 
мандата актуелног директора. 
 
Конкурс за избор директора расписује Школски одбор, доношењем одлуке, која обавезно мора 
да садржи текст конкурса који ће бити објављен. 

 
Члан 132 

 
Текст конкурса  за  избор директора садржи информацију: 

1) о називу и адреси Школе; 

2) о начину подношења пријава на конкурс; 

3) о условима за избор; 

4) о доказима за испуњеност услова за избор и другим прилозима које треба поднети; 

5) о року за подношење пријаве на конкурс; 

6) о року у којем ће одлука о избору бити донета; 

7) о лицу код којег кандидат може добити додатне информације о конкурсу; 

8) о томе да неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 

 

Члан133 

 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
 
-  доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); 
-  оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
-  доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
- оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; 

- доказ да кандидат није  oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa 
бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao изa кривичнa дeлa нaсиљe 
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упoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или 
рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних 
дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa 
зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичнусaнкциjу  и зa кoje ниje  у 
склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe;  

- потврду о радном искуству; 
- доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); 
- оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); 
- преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
- доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). 
- остала документа која могу послужити у поступуку за избор директора. 

 

Члан 134 

 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата Школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад 
Школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. 

 

 

Члан 135 

 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. 

Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама. 

Кандидат може доказе о испуњености услова за избор доставити после истека рока за 
достављање пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе није могао да 
благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости  разлога за пропуштање 
рока кандидат конкурса је обавезан да достави заједно са накнадно поднетим доказима за избор. 

Накнадно достављање доказа за избор може се прихватити само ако их је Школа примила 
пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни материјал. 

 
 

Члан 136 
 
Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор директора (у даљем тексту: 

Комисија), што обухвата: обраду конкурсне документације, утврђивање испуњености законом 
прописаних услова за избор директора, обављање интервјуа с кандидатима и прибављање 
мишљења Наставничког већа о пријављеним кандидатима. 

 
 

Члан 137 
 

Школски одбор образује Комисију за избор директора која има непаран број чланова  и спроводи 
поступак  за избор директора.Чланове комисије чине три представника која предлаже  
Наставничко веће и два  члана предлаже Школски  одбор из редова својих чланова. 
Комисија има укупно  пет чланова.Секретар Школе пружа стручну помоћ у раду Комисији. 
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Комисија на првој седници између својих чланова бира председника Комисије, већином гласова 
од укупног броја чланова Комисије.За рад Комисије неопходно је присуство већине чланова 
Комисије а за доношење одлука потребна је већина гласова укупног броја чланова Комисије 
присутних чланова Комисије.  
РадомКомисијеруководи председник. 
О свим питањима у току поступка за избор директора која нису уређена Законом или општим 
актима Школе, одлучује Комисија и о томе сачињава записник. 
На питања у вези са радом Комисије која нису уређена Статутом сходно се примењују одредбе 
Пословника о раду Школског одбора. 
 

Члан 138 

Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата Школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је датум предаје пошти пре истека тог рока, што се утврђује 
према датуму са печата поште.  

Коверат се обавезно чува у Школи као доказ о тачном датуму предаје пријаве. 

Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад 
Школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. 

Ако утврди да пријава на конкурс није благовремена, Комисија такву пријаву неће узети у даље 
разматрање и одлучивање, односно о таквој пријависе неће одлучивати. 

 
 

Члан 139 
 

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама.Кандидат чија је пријава благовремена, може доказе о испуњености услова за избор 
доставити после истека рока за достављање пријава на конкурс, али само ако учини вероватним 
да те доказе није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости 
разлога за пропуштање рока кандидат конкурса је обавезан да достави заједно са накнадно 
поднетим доказима за избор. 
Оправданост разлога за пропуштање рока цени Комисија. 
Накнадно достављање доказа за избор може се прихватити само ако је учињено личном доставом 
Школи и ако их је Школа примила пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни 
материјал(у року од три дана од истека рока за подношење пријава). 
 

Члан 140 
 

Комисија почиње разматрање конкурсног материјала по истеку три дана од дана истека рока за 
пријем пријава на конкурс. 

Члан 141 
 

Комисија прибавља мишљење Наставничког већа о пријављеним кандидатима, спровођењем 
поступка тајног гласања свих запослених. 
Мишљење из става 1. овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и 
сви присутни запослени тајним изјашњавањем се изјашњавају о свим кандидатима, у складу с 
одредбама Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа и у складу са 
одредбама Пословника о раду Наставничког већа. Пре гласања на Наставничком већу, Комисија  
кандидатима пружа прилику да пред Наставничким већем изложе свој оквирни план рада за 
време мандата. 

 
Члан 142 
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Комисија осим утврђивања испуњености услова за избор директора школе,уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност директора  установе    цени и доказ о 
резултату стручно - педагошког надзора  у раду кандидата/извештај просветног саветника/и  
сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену 
документацију кандидата и потребна мишљења и доставља их Школском одбору у року од осам 
дана од дана завршетка поступка. 

 
Члан 143 

Школски одбор  на основу извештаја Комисије, сачињава образложену листу свих кандидата  
који испуњавају услове.  

Након спроведеног гласања, Школски одбор утврђује Предлог за избор директора. Пре гласања, 
Школски одбор може пружити прилику кандидатима да изложе свој оквирни план рада за време 
мандата. 

Школски одбор образложену листу свих кандидата који испуњавају услове  и предлог за избор 
директора,заједно са извештајем Комисије доставља министру доставља министру у року од 
осам дана од дана достављања извештаја Комисије. 

Члан 144 
 

Министар у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор 
врши избор директора  и доноси решење о његовом именовању, о чему Школа обавештава сва 
лица која су се пријавила наконкурс. 
Решење министра о именовању директора коначно је у управном поступку. Учесник конкурса 
има право на судску заштиту у управном спору. 

Поновно расписивање конкурса за директора школе 

Члан  145 

Министар ће у року од 8 дана од дана пријема документације, донети решење о поновном 
расписивању конкурса за избор директора и то: 

1)Уколико утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у складу са законом; 

2)Уколико утврди да би избор било ког кандидата са достављене листемогао да доведе у питање 
несметано обављање делатности школе. 

Статус директора 

Члан 146 

 

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

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, 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. 
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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.  

Члан 147 
 

Надлежност директора 

 
Директор руководи радом Школе. 
Директор:  
1) заступа и представља Школу; 
2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности 

или спречености да обавља дужност; 
3) даје пуномоћје за заступање Школе; 
4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе;  
5) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање 
квалитета образовно-васпитног рада;  

6) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;  
7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  
8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  
9) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика;  
10) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада 
наставника, васпитача и стручних сарадника;  

11) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника;  

12) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;  
13) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама 

система образовања и васпитања;  
14) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа;  
15) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  
16) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, стручне 

органе и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у целини; 
17) сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања;  
18) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;  
19) сарађује са родитељима и Саветом родитеља;  
20) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

Школе;  
21) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

законом;  
22) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  
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23) обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и 
запослених, у складу са овим и другим законом;  

24) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;  
25) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 

радни однос;  
26) Доноси план набавки и измене плана набавки  на које се Закон o јавним набавкама   

не примењује  и о томе обавештава Школски одбор 
27) стручно се усавршава; 
28. доноси одлуку о избору уџбеника  
29.у складу са решењем министра обавља послове наставника,васпитача и стручног 

сарадника ,инструктивно-педагошки увид у рад директора врши просветни саветник  
30) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом, и другим актима школе. 

 

Права, обавезе и одговорности директора 
 

Члан 148 

 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе. 
Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе 

Школи, у складу са законом. 
Директор за свој рад одговара министру и Школском одбору. 

 

Члан 149 

 
Директор остварује права, обавезе и одговорности по основу обављања те дужности и 

права из радног односа, на основу закона, подзаконског акта, колективног уговора, другог 
општег акта и уговора о раду. 

О правима и обавезама директора одлучује Школски одбор. 

Престанак дужности директора 
 

Члан 150 
Дужност директора престаје:  
1) истеком мандата, 
2) на лични захтев, 
3) навршавањем 65 година живота, 
4) разрешењем.  
Одлуку о престанку дужности директора доноси министар. 
 

Члан 151 
 

Министар разрешава директора дужности пре истека мандата ако: 
1) директор не испуњава услове за пријем у радни однос у установи;   
2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра;  
3) Школа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не 

остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, 
циљева и стандарда постигнућа;  

4) Школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;  
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5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у 
случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама система образовања и васпитања 
и тежих повреда радних обавеза запослених;  

6) у Школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;  
7) се  у Школи води евиденција и издају јавне исправе супротно закону;  
8) директор не испуњава услове из члана 122. Закона о основама система образовања и 

васпитања;  
9) директор не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за 

отклањање утврђених недостатака и неправилности;  
10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње 

вредновање;  
11) за време трајања његовог мандата Школа је два пута узастопно оцењена најнижом 

оценом за квалитет рада;  
12) директор омета рад Школског одбора и запослених, непотпуним, неблаговременим и 

нетачним обавештавањем, односно предузимањем других активности којим утиче на законито 
поступање органа управљања и запослених;  

13) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података установе у 
оквиру јединственог информационог система просвете као и контролу унетих података;  

14) у радни однос је примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, 
посебном колективном уговору и општем акту;  

15) намерно је или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у 
дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као незаконита 
и ако је Школа обавезана на накнаду штете;  

16) одговаран је за прекршај из Закона о основама система образовања и васпитања или 
другог закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, као и другим 
случајевима, у складу са законом.  

Министар разрешава директора и у другим случајевима када се утврди незаконито 
поступање.   

Вршилац дужности директора школе 

Члан 152 

 
Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од 

осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора. 
За вршиоца дужности директора може да буде именовано лице које испуњава прописане 

услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, и то до избора 
директора, а најдуже шест месеци.  

Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на 
послове које је обављао пре именовања.  

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на вршиоца дужности директора.  

Помоћник директора школе 

Члан 153 

Школа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују 
критеријуми и стандарди за финансирање установе.  

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник и стручни 
сарадник, односно који има професионални углед и искуство у школи, за сваку школску, односно 
радну годину.  
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Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, 
координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у 
складу са одредбама овог Статута и општих аката Школе.  

Нaкoн прeстaнкa дужнoсти, пoмoћник дирeктoрa имa прaвo дa сe врaти нa пoслoвe кoje je 
oбaвљao прe пoстaвљeњa.  

Помоћник директора обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са 
решењем директора.  

СТРУЧНИ ОРГАНИ, ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Састав и избор стручних органа, тимова и педагошког колегијума 

Члан 154 

Стручни органи Школе јесу: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну 
наставу, стручно веће за области предмета, стручни актив за развојно планирање и стручни актив 
за развој школског програма и други стручни активи и тимови, у складу са одредбама овог 
Статута. 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.  

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу као и одељењски 
старешина у случају када он не изводи наставу у том одељењу.  

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу 
образовања , у раду већаучествујепедагошки асистентбез права одлучивања.  

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета.  

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, 
јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља.  

Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.  

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних 
сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.  

Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да 
чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за 
поједина питања. 

У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју ,директор образује стручни 
тим за инклузивно образовање. 

Чланови тима из реда запослених одговарају за свој  рад у тимовима у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. 

Директор школе може донети  посебну одлуку о замени члана тима.  



68  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник 
стручних сарадника.  

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 
126 став 4. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона о основама система образовања и васпитања.  

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, 
стручним већима преседава руководилац стручних већа, а одељењским већем одељењски 
старешина.  

Члан 155 

Седницама стручних органа Школе могу да присуствују представници ученичког парламента, 
без права одлучивања. 

Члан 156 

Стручни органи Школе су: 
 
1) Наставничко веће, 
2) Одељењско веће, 
3) Стручно веће за области предмета, 
4) Стручни актив за развојно планирање, 
5) Стручни актив за развој школског програма, 
6) Тим за стручно усавршавање 
7) Тим за инклузивно образовање, 
8) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
9) Тим за самовредновање квалитета рада Школе; 
10) Тим за развојно планирање /обезбеђивање квалитета и развој Школе/; 
11) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 
12) Тим за професионални развој-орјентацију; 
13) Тим за организовање спортских активности 
14) Вршњачки тим 
15) Тим за интернет презентацију 

Надлежност стручних органа тимова и педагошког колегијума 

Члан 157 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о осигурању и унапређивању 
квалитета образовно-васпитног рада Школе; прате остваривање програма образовања и 
васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада 
наставника и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада деце и ученика; предузимају 
мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају 
друга стручна питања образовно-васпитног рада.  

Наставничко веће 

Члан 158 

 
За свој рад Наставничко веће одговара директору. 
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Члан 159 

Наставничко веће чине : 

 Наставници и  
 Стручни сарадници, 

Члан 160 

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова већа, 
јавним гласањем сем у случају када је законом и Статутом Школе другачије предвиђено. 

У случају када наставничко веће предлаже три представника из реда запослениху Школски 
одбор,гласа се тајно, а предложеним представницимасматрају се она три предложена кандидата 
која добију највећи број гласова присутних чланова наставничког већа, под условом да седници 
присуствује више од половине чланова наставничког већа. 

У случајуразрешења или оставкедвачланаШколског одбораиз реда запосленихнаставничко веће 
предлаже двапредставника, гласа се тајно,а предложенимпредставницимасматрају се она два 
кандидата која добију највећи број гласова присутних чланова наставничког већа ,под условом 
да седници присуствује више од половине чланованаставничког већа. 

У случају разрешења или оставке једног члана Школског одбора из реда запослених наставничко 
веће предлажеједног кандидата који је добио највећи број гласова присутних чланова 
наставничког већа,под условом да седници присуствује више од половине чланованаставничког 
већа. 

У случају када наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора 
Школе, гласање се врши на начин како је то предвиђено Законом и овим Статутом. Mишљeњe 
наставничкогвeћaдaje сe нa пoсeбнoj сeдници кojoj присуствуjу сви зaпoслeни и кojи сe 
изjaшњaвajу o свим кaндидaтимa тajним изjaшњaвaњeм.  

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом само уколико 
седници наставничког већа присуствује више од половине чланова већа, сем у случају када је 
одредбама закона и овог Статута другачије прописано. 

Када заказаној седници наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор 
Школе или помоћник директора Школе је дужан да у року од 3 дана закаже са истим дневним 
редом наредну седницу. 

Члан 161 

Седнице наставничког већа сазива и њимаруководи директор школе , без права одлучивања . 

У случају спречености директора,седнице наставничког већа можесазивати и њима руководити 
помоћник директора. 

Члан 162 

Наставничко веће расправља и одлучује о следећем : 

 разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје 
о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, 
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 прати и анализира остваривање наставног плана и програма образовања и предузима 
мере за његово остваривање, анализира остварене циљеве и стандарде постигнућа 

 прати и утврђује резултате рада ученика 
 врши избор савремених облика, метода и средстава у настави, ради подизања квалитета 

и и ефикасности образовно-васпитног рада и утврђује програм иновација у образовно-
васпитном процесу, 

 стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, 
 утврђује план рада Наставничког већа, 
 разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационог периода, 

полугодишта и школске године, 
 предлаже три представника из реда запослених уШколски одбор; 
 даје мишљење Школском одбору о кандидатима за избор директора; 
 даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника; 
 анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним 

средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада; 
 планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика; 
 доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи, који су 

одобрени од надлежних органа, у складу са Законом; 
 разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и наставе у природи и 

разматра извештаје о њиховој реализацији; 
 разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате; 
 разматра распоред часова; 
 доноси одлуку о полагању испита 
 разматра распоред одељењских старешинстава; 
 разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика; 
 утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у рокукраћем од прописаног; 
 додељује похвале и награде ученицима, 
 доноси одлуку о избору ученика генерације; 
 доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности; 
 одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога 

лекара; 
 разматра стање физичког здравља ученика и мере које се у том правцу предузимају и 

одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога 
лекара; 

 разматра извештај директора Школе, оделењских старешина и организатора практичне 
наставе, 

 разматра предлог плана сталног усавршавања наставника и стручних сарадника, 
 подстиче и усмерава рад одељењских већа, стручних већа и одељењског старешине, 
 утврђује календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање и 

разматра извештаје о постигнутим резултатима, 
 обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима 

школе. 

Члан 163 

План и програм рада Наставничког већа улази у састав Годишњег плана рада школе. Начин рада 
Наставничког већа ближе се уређује Пословником о раду наставничког већа 

О раду наставничког већа води се записник. 

Записник воде чланови наставничког већа које на почетку школске године одреди директор 
школе. 
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Записник се води на свакој седници Наставничког већа. Записник садржи: редни број седнице, 
место, датум и време одржавања, списак чланова Наставничког већа (присутни/одсутни), имена 
присутних лица који нису чланови, констатацију да седници присуствује потребан број чланова 
за пуноважно одлучивање, усвојен дневни ред, формулацију одлука о којима се гласало са 
назначеним бројем гласова за, против и уздржаних гласова. Закључке донете о појединим 
тачкама дневног реда са назначеним бројем гласова за, против и уздржаних гласова.  

Записник се оверава деловодним печатом, свака страница има редни број и печатира се. Записник 
се води у свесци или регистратору. 

Записник потписује директор или помоћник директор Школе и записничар. 

О раду наставничког већа директор Школе сачињава извештај који је саставни део Годишњег 
извештаја о раду Школе. 

Одељенско веће 

Члан 164 

Ради организовања и остваривања образовно васпитног рада у сваком одељењу Школе формира 
се одељенско веће. 

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу,као и одељењски 
старешина кад не изводи наставу у том одељењу. 

Члан 165 

Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина. 

Због свеобухватности организације рада на нивоу одељења једног разреда организује се 
разредно-одељењско веће којим руководи руководилац већа. 

Одељењско веће ради у седницама. 

Седнице одељењског већа сазивају се по унапред утврђеном Плану рада одељењског већа. 

Члан 166 

Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа. 

Одлуке одељењскок већа доносе се јавним гласањем већином гласова укупног броја чланова. 

Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа седница се одлаже и 
заказује нова најкасније у року од 3 дана. 

Члан 167 

Одељењско веће : 

 усклађује рад свихнаставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу; 
 остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу 

ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године; 
 утврђује и усклађује распоред писменогпроверавања знања; 
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 предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у 
одељењу и разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду; 

 утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предметаиоцену из 
владања на предлог одељењског старешине; 

 предлаже ученике за ванреднонапредовање; 
 предлаже ученике за доделупохвала и награда;  
 разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим 

мерама; 
 изриче васпитне мере ученицима у оквиру своје надлежности; 
 предлаже наставничком већупланове и програме посета, екскурзија, наставе у природи, 

такмичења и сл.; 
 разматра питања покренута на родитељским састанцима; 
 упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за 

побољшање уочених недостатака; 
 планира избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника, 
 предлаже ученике за које треба организовати допунски и додатни рад на предлог 

предметног наставника, 
 обавља и друге послове у складу са законом и општим актом. 

Члан 168 

Одељењски старешина води кратак записник о раду већа у свом дневнику рада. Овај записник 
садржи: датум одржавања седнице, број присутних и одсутних чланова већа, кратак садржај 
расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања односно 
издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског већа. Записник потписује 
одељењски старешина. 

Руководилац разредног-одељењског већа води записник о раду већа. Записник се води у свесци 
или регистратору. Записник садржи: датум одржавања седнице, број присутних и одсутних 
чланова већа, кратак садржај расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, 
резултате гласања односно издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског 
већа. Записник се заводи деловодним печатом и потписује га руководилац одељењског већа. 

Одељењско веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду 
Школе. 

Члан 169 

Свако одељење у школи има одељењског старешину. 

Одељењског старешину на почетку школске године одређује директор школе из реда наставника 
који остварују наставу у том одељењу. 

Члан 170 

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни 
организатор рада у одељењу. 

Одељењски старешина: 

 Обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују 
наставу у одељењу и усклађује њихов рад, 

 Остварује сталан увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње, 
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 Доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар 
одељења и школе као целине 

 Разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета 
и изналази могућности за побољшање успеха ученика, 

 Посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу (дравствено стање, 
физички социјални, емоционални и интелектуални развој) 

 Остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу 
са родитељима, 

 Организује рад одељенске заједнице, 
 Прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање 

ученика, 
 Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује 

предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у 
полугодишту ради утврђивања закључне оцене.  

 Одељењски старешина је обавезан да присуствује посебно организованом часу који 
организује наставник за ученика који редовно похађа наставу и извршава школске 
обавезе, а нема прописани број оцена у полугодишту 

 Прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке до 3 дана, 
 Изриче похвале и награде ученика из своје надлежности, 
 Води школску евиденцију, 
 Обавештава родитеље и ученике о њиховим обавезама, правима и одговорностима, у 

складу са законом и општим актима. 
 Обавештава ученике и родитеље о правилима понашања у школи, 
 Потписује и издаје ђачке књижице, дипломе и сведочанства, 
 Руководи радом одељењског већа свог одељења, потписује његове одлуке и води 

записник, 
 Предлаже одељењском већу оцене из владања, 
 Износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе, 
 Пружа подршку и обезбеђује помоћ наставника, психолога и педагога школе, 
 Обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са 

одељењском заједницом 
 Пружа подршку и информације наставницима у изради и  
 спровођењу индивидуалног образовног плана 
 помаже у раду одељењске заједнице и ученичког парламета;  
 изриче усмене похвале наставничког и одељењског већа; 
 пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у  
 ваннаставне активности; 
 упознаје ученике са задацима и садржајима наставе правилима образовно  
 васпитног рада, критеријумима оцењивања; 
 штити ученике и запослене од дискриминације, занемаривања и  
 злостављања; 
 помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи 
 у учењу, понашању и организовању културног и забавног живота; 
 води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито ученицима који 
 нередовно долазе на наставу; 
 предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика; 
 решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета; 
 подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика; 
 реализује часове одељењског старешине; 
 припрема, организује и реализује родитељске састанке као облике групне  
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 сарадње са родитељима (најмање четири пута годишње); 
 информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о  
 резултатима које ученици постижу у укупном образовно - васпитном  
 раду; 
 заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и  
 развоја ученика; 
 Координира организовање допунског и додатног рада и стара се о остваривању 

ваннаставних активности, 
 Прати оптерећеност ученика наставниим и ваннаставним активностима 
 Обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења, 
 Припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и 

дисциплини ученика на екскурзијама, 
 Изриче васпитне мере: усмену и писмену опомену и укор одељењског старешине, 
 Стара се о спровођењу плана мера безбедности ученика ипонашању ученика, 
 Учествује у  васпитно-дисциплинском поступку 
 Сачињава план рада и извештај о свом раду који је саставни део Годишњег плана рада 

Школе и Годишњег извештаја о раду Школе. 
 По приговору, односно жалби на оцену из владања директор, у сарадњи са педагошко-

психолошком службом и одељењским старешином, утврђује оцену из владања.  
 Обавља и друге послове који су му Законом, општим актом и одлуком директора Школе 

стављени у надлежност. 

Члан 171 

Оделењски старешина дужан је да подноси извештај о свом раду и о раду одељења најмање 
једном у току школске године. 

Одељењски старешина на почетку године дужан је да уради план рада и преда га помоћнику 
директора или педагошко психолошкој служби Школе. 

Стручно веће за разредну наставу 

Члан 172 

Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу 
образовања, укључујући и наставнике разредне наставе у продуженом боравку. 

Стручно веће ради у седницама. 

Радом стручног већа руководи један од наставника стручног већа кога сваке школске године 
одређује директор Школе на предлог стручног већа. 

Стручно веће утврђује свој план рада за сваку школску годину на основу обавеза које проистичу 
из Годишњег плана рада Школе у остваривању наставног плана и програма образовања. 

Стручно веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду 
Школе.  
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Члан 173 

Руководилац стручногвећа води записник о раду већа. Записник се води у свесци или 
регистратору. Записник садржи: датум одржавања седнице, број присутних и одсутних чланова 
већа, кратак садржај расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате 
гласања односно издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског већа. 
Записник се заводи деловодним печатом и потписује га руководилац стручног већа. 

Члан 174 

Стручно веће за разредну наставу, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 
органа, обавља посебно следеће послове:  

1.доноси годишњи план рада стручног већа и подноси извештаје о његовом остваривању; 

2.предлажедиректору поделу предмета на наставнике најкасније до 01.07. текуће године; 

3.учествује у припреми Годишњег плана рада школе; 

4.утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши усаглашавање 
остваривања наставних садржаја предмета; 

5.врши анализу успеха и дисциплине ученика и даје предлог мера за побољшање успеха; 

6.прати остваривање образовних стандарда; 

7.разматра стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење 
одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, 
увођењем иновација и др; 

8.информише своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-
васпитног радаи предлаже примену нових метода и начина извођења наставе; 

9.размењује искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним 
облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других школа; 

10.развија облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што 
омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима; 

11.оперативно разрађује критеријуме оцењивања и ради на уједначавању критеријума 
оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања; 

12.остваруе увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и 
успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за 
доследније и успешније савладавање наставног плана и програма; 

13.анализира успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи 
ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују; 

14.утврђује тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности 
и анализира резултате тог рада; 
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15.усклађује индивидуалне планове рада наставника; 

16.прати остваривање програма образовања и васпитања и даје предлоге за њихово 
иновирање,измену и допуну; 

17.планира стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника 
и прате учешће у раду стручних друштава и удружења; 

18.пружа помоћ у раду наставницима-приправницима; 

19.утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних 
средстава; 

20.анализује уџбеничку и приручну литературу и даје предлог уџбеника, приручника и друге 
литературе Наставничком већу да одобри њихову употребу; 

21.предлаже чланове испитних комисија; 

22.бави се и другим питањимау складу са законом, статутом или одлуком директора. 

Члан 175 

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака стручног већа одговоран је руководилац 
стручног већа. 

Руководилац стручног већа или члан стручног већа чини тежу повреду радне обавезе уколико 
одбије или не спроведе одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора 
и помоћника директора Школе. 

О раду стручног већа руководилац стручног већа води записник и доставља га помоћнику 
директору Школе односно педагогу. Записник се води у свесци или регистратору. Записник 
садржи: датум одржавања седнице, број присутних и одсутних чланова већа, кратак садржај 
расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања односно 
издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског већа. Записник се заводи 
деловодним печатом и потписује га руководилац стручног већа. 

Стручно веће за област предмета 

Члан 176 

Сручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. 

Стручно веће ради у седницама. 

Радом стручног већа руководи један од наставника стручног већа кога сваке школске године 
одређује директор Школена предлог стручног већа. 

Стручно веће утврђује свој план рада за сваку школску годину на основу обавеза које проистичу 
из Годишњег плана рада Школе у остваривању наставног плана и програма образовања. 

Стручно веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја о раду 
Школе.  
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Члан 177 

У школи постоје следећа стручна већа за области предмета: 

 Друштвене науке,стручно веће чине наставници историје, географије, грађанског 
васпитања,наставници верске наставе;  

 Језик, књижевност и комуникација,стручно веће чиненаставници српског језика, 
енглеског језика и немачког језика, 

 Математика, природне науке и технологија ,стручно веће чине (наставници математике, 
физике, биологије, хемије и техничког и информатичког образовања); 

 Уметности (наставници ликовне и музичке културе); 
 Физичко и здравствено васпитање (наставници физичког васпитања);  

У циљу ефикасније и рационалније организације, директор школе може по потреби да од 
појединих већа формира посебне радне групе сродних предмета ради извршења посебних радних 
задатака. 

Члан 178 

Стручно веће обавља следеће послове: 

1.доноси годишњи план рада стручног већа и подноси извештаје о његовом остваривању; 

2.предлажедиректору поделу предмета на наставнике најкасније до 01.07. текуће године; 

3.учествује у припреми Годишњег плана рада школе; 

4.утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши усаглашавање 
остваривања наставних садржаја предмета; 

5.врши анализу успеха и дисциплине ученика и даје предлог мера за побољшање успеха; 

6.прати остваривање образовних стандарда; 

7.разматра стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење 
одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, 
увођењем иновација и др; 

8.информише своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-
васпитног радаи предлаже примену нових метода и начина извођења наставе; 

9.размењује искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним 
облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других школа; 

10.развија облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што 
омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима; 

11.оперативно разрађује критеријуме оцењивања и ради на уједначавању критеријума 
оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања; 

12.остваруе увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и 
успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за 
доследније и успешније савладавање наставног плана и програма; 
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13.анализира успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи 
ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују; 

14.утврђује тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности 
и анализира резултате тог рада; 

15.усклађује индивидуалне планове рада наставника; 

16.прати остваривање програма образовања и васпитања и даје предлоге за њихово 
иновирање,измену и допуну; 

17.планира стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника 
и прате учешће у раду стручних друштава и удружења; 

18.пружа помоћ у раду наставницима-приправницима; 

19.утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и наставних 
средстава; 

20.анализује уџбеничку и приручну литературу и даје предлог уџбеника, приручника и друге 
литературе Наставничком већу да одобри њихову употребу; 

21.предлаже чланове испитних комисија; 

22.бави се и другим питањимау складу са законом, статутом или одлуком директора. 

Члан 179 

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака стручног већа одговоран је руководилац 
стручног већа. 

Руководилац стручног већа или члан стручног већа чини тежу повреду радне обавезе уколико 
одбије или не спроведе одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора 
и помоћника директора Школе. 

О раду стручног већа руководилац стручног већа води записник и доставља га помоћнику 
директору Школе односно педагогу. Записник се води у свесци или регистратору. Записник 
садржи: датум одржавања седнице, број присутних и одсутних чланова већа, кратак садржај 
расправе по појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања односно 
издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељењског већа. Записник се заводи 
деловодним печатом и потписује га руководилац стручног већа. 

Стручни актив за развојно планирање 

Члан 180 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, 
јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља, које именује Школски 
одбор. 

Школски одбор именује Стручни актив за развојно планирање на тај начин што се обезбеђује 
заступљеност представника из става 1. овог члана. 
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Школски одбор именује руководиоца стручног актива на предлог директора школе. 

Члан 181 

Стручни актив за развојно планирање ради у седницама. 

Начин рад стручног актива за развојно планирање утврђује се овим Статутом, а детаљно 
разрађујеПланом рада.  

Стручни актив за развојно планирањеодржаће састанке према Плану рада који је саставни део 
Годишњег плана рада Школе. 

План рада стручног актива за развојно планирањеје оперативни план који садржи; теме, време 
реализације, и носиоце активности. 

Стручни актив за развојно планирањесачињава извештај о свом раду који је саставни део 
Годишњег извештаја о раду Школе. 

Стручни актив за развојно планирањезаузима ставове о одређеним темама доношењем 
закључака. 

О састанцима се води записник. 

Записник води руководилац стручног актива за развојно планирање и доставља директору школе. 

Члан 182 

Стручни актив за развојно планирање у оквиру своје надлежности: 

 доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово даље учешће 
у развојном планирању, 

 анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;  
 припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података, 

самовредновања рада школе и урађених анализа за наредни период од 3-5 година; 
 припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака 

планираних за сваку годину напочетку школске године; 
 прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут 

годишње са предлогом мера; 
 сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са 

развојним планом школе; 
 доприноси утврђивању стања у школи у појединим областима њеног живота и рада, 

постиже консензус о областима у којима треба увести промене и одређује шта је то на 
чему треба радити, 

 доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; 
 предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривањепостављених 

циљева; 
 доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и 

вредновању процеса и задатака; 
 учествује у самовредновању квалитета рада установе; 
 обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског одбора. 
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Стручни актив за развој школског програма 

Члан 183 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних 
сарадника, које именује наставничко веће. 

Члан 184 

Стручни актив за развој школског програма ради у седницама. 

Начин рада стручног актива за развој школског програма утврђује се овим Статутом, а детаљно 
разрађујеПланом рада.  

Стручни актив за развој школског програма одржаће састанке према Плану рада који је саставни 
део Годишњег плана рада Школе. 

План рада Стручног актива за развој школског програма је оперативни план који садржи; теме, 
време реализације и носиоце активности. 

Стручни актив за развојно планирање заузима ставове о одређеним темама доношењем 
закључака. 

О састанцима се води записник. 

Записник води руководилац стручног актива за развој школског програма и доставља га 
директору школе. 

Стручни актив за развој школског програма сачињава извештај о свом раду који је саставни део 
Годишњег извештаја о раду Школе. 

Члан 185 

Стручни актив за развој школског програма у оквиру своје надлежности: 

 припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 
 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, 

као и општих и посебних стандарда знања, 
 учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса 

евалуације и властите процене своје образовне праксе, 
 утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте Школе) којима Школа пружа 

могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље интересе , интересовања 
и потребе, 

 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе, 
 обавља и друге послове по налогу директора и наставничког већа. 

Члан 186 

Стручни актив за развој школског програма има руководиоца, који за свој рад и за рад чланова 
актива одговара директору Школе и наставничком већу. 
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Стручни тимoви  и пeдaгoшки кoлeгиjум 

                         Члан 187 

Tимnчинe прeдстaвницизaпoслeних, рoдитeљa, oднoснo другихзaкoнскихзaступникa, 
учeничкoгпaрлaмeнтa, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oднoснo стручњaкa зa пojeдинa питaњa.  

Пeдaгoшкикoлeгиjумчинe прeдсeдницистручнихвeћa истручних aктивa, 
кooрдинaтoристручнихтимoвa истручнисaрaдници.  

Пeдaгoшкикoлeгиjумрaзмaтрa питaњa идaje мишљeњe увeзисa пoслoвимa дирeктoрa изчлaнa 
126. стaв 4. тaч. 1)-3) итaч. 5)-7)  Закона о основама система образовања и васпитања.  

Нaстaвничкимвeћeмипeдaгoшкимкoлeгиjумoмпрeдсeдaвa ирукoвoдидирeктoр oднoснo 
пoмoћникдирeктoрa, a oдeљeњскимвeћeм oдeљeњскистaрeшинa.  

Сeдницaмa стручних oргaнa шкoлe мoгудa присуствуjупрeдстaвнициучeничкoгпaрлaмeнтa, 
бeзпрaвa oдлучивaњa.  

Нaдлeжнoст стручних oргaнa, тимoвa и пeдaгoшкoг кoлeгиjумa 

Члaн 188 

Стручни oргaни, тимoви и пeдaгoшки кoлeгиjум: стaрajу сe o oбeзбeђивaњу и унaпрeђивaњу 
квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa устaнoвe; прaтe oствaривaњe шкoлскoг прoгрaмa; стaрajу сe 
o oствaривaњу циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa; рaзвoja кoмпeтeнциja; врeднуjу рeзултaтe рaдa 
нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa; прaтe и утврђуjу рeзултaтe рaдa учeникa и 
oдрaслих; прeдузимajу мeрe зa jeдинствeни усклaђeн рaд сa дeцoм, учeницимa и oдрaслимa 
упрoцeсу oбрaзoвaњa и вaспитaњa и рeшaвajудругa стручнa питaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.  

Oдeљeњскистaрeшинa имa oргaнизaциoнo-рукoвoдeћуипeдaгoшкo-инструктивнуулoгуурaдусa 
учeницимa oдeљeњa кojимa je oдeљeњскистaрeшинa, усaрaдњисa њихoвимрoдитeљимa, oднoснo 
другимзaкoнскимзaступницимa ивoдипрoписaну eвидeнциjуипeдaгoшкудoкумeнтaциjу.  

Стручни тимови 

Члан 189 

Стручни тим који образује директор Школе за остваривање одређеног задатка, програма или 
пројекта чине најмање три члана од којих је један руководилац тима. 

Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене Законом, општим актом 
Школе и Годишњим планом рада Школе. 

Члан тима за свој рад одговара директору Школе. 

Члан 190 

Директор школе може да образује следеће тимове: 

1. Тим за заштиту деце од  дискриминације ,насиља,злостављања и занемаривања  
2. Тим за самовредновање  
3. Тим за инклузивно образовање 
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4. Тим за процену и спровођење безбедности у школи 
5. Тим за професионалну орјентацију 
6. друге тимове у складу са потребама реализације Годишњег плана рада школе. 

Тим за заштиту деце од  дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања 

Члан 191 

Тим за заштиту деце од  дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања чине 
представници наставника, стручни сарадници, директор, представник родитеља и јединице 
локалне самоуправе, односно представник МУП-а и повремено се ангажује стручњак за питања 
из стручних служби (станове социјалне односно здравствене заштите). 

Надлежности Тима: 

-израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, који је део 
развојног плана и годишњег плана школе. 

-израћује оквирни национални план 

-подстиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

-идентификује безбедоносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, 
евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља; 

- унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, 
ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема 
насиља;  

- дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском 
животу о истима; 

-омогућује свим учесницима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без 
излагања опасности врше пријављивање насиља; 

-спроводи психо-социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина; 

-сарађује са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних 
састанака, индивидуалних састанака; 

-сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу 
проблема насиља у школи; 

- спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља; 

- прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите; 

- ради на отклањању последица насиља и интеграцију ученика у заједницу вршњака; 

-обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посатрачи насиља; 

- води евиденцију о своме раду и анализира ецвиденцију о појавама насиља одељењских 
старешина, стручних служби и директора школе. 

 

Члан 192 

Задаци Тима су: 

1. у области превенције (упознавање са правном регулативом,израда програма за заштиту 
ученика од насиља,дефинисање улога и одговорности,организовање 
обука,разговора,трибина,представа,изложби о безбедности и заштити ученика од 
насиља,дефинисање правила понашања и последица кршења правила)  
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2. у области интервенције(примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 
насиља,сарадња са релевантним службама,праћење и вредновање врста и учесталости 
насиља,подршка деци која трпе насиље,рад са децом која врше насиље,саветодавни рад 
са родитељима). 

 
 

Члан 193 
 

Седнице Тима сазива и руководи председник, изабран јавним гласањем, већином гласова од 
укупног броја чланова. На исти начин бира се заменик председника.На свакој седници Тима води 
се записник.   
 

Члан 194 
 
За свој рад, Тим одговара директору и Наставничком већу. 
 

Стручни тим за инклузивно образовање - за ученике са сметњама у развоју 
Члан 195 

Стручни тим за инклузивно образовање чине: одељенски старешина и предметни  наставници, 
стручни сарадник Школе, родитељ односно старатељ детета којем је потребна додатна подршка 
у образовању и васпитању а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог 
родитеља.       
 
Стручни тим за инклузивно образовање именује директор.  
 

Члан 196 
 
Стручни тим за  инклузивно образовање , у оквиру и поред послова из опште надлежности  
стручних органа  обавља посебно следеће послове: 

1. доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији, 
2. учествује у изради програма образовања и васпитања, 
3.  утврђује предлог индивидуалног образовног плана за ученика којима је потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању, 
4. израђује пројекте који су у вези са програмом образовања и васпитања, 
5. прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног плана. 

 
Члан 197 

Циљ инклузивног образовањa је адекватно реаговање свих запослених у школи на разноврсност 
дечјих потреба кроз промене садржаја, приступа, структура и стратегија са заједничким визијом 
веће обухваћености све деце образовним потребама. 

Неке од улога и задатака Стручног тима школе за ИО су: 

 информише стручна тела школе о циљевима, садржајима, актиивностима и стратегијама 
ИО, које ће се применити у школи; 

 израђује Годишњи план ИО, као оперативне планове тима за инклузију; 
 осмишљава мере за спорвођење ИО; 
 прати, евалуира спровођење ИОП-а; 
 брине о наставничким компетенцијама и предлаже даља стручна усавршавања; 
 остварујесарадњу измеђуродитеља и наставника; 
 осмишљава партиципацију родитеља; 
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 формира тимове за додатну сарадњу; 
 информише одељењско веће о потреби укључивања конкретног ученика у ИОП  
 тражи одобрење за покретање ИОП-а 
 израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике којима 

је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 
 обавља и друге послове из своје надлежности и по налогу директора школе. 

Члан 198 
 
Седнице стручног тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи председник, којег 
између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 
органа.Стручни тим за инклузивно образовање води записник о одржаној седници. 
 На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају 
спречености председника. 
 

Члан 199 
 

За свој рад стручни тим за инклузивно образовање одговара директору и Наставничком већу.
  
 
Тим за самовредновање и вредновање рада школе. 
 

Члан 200 
 
Тим за самовредновање и вредновање рада школе  образује директор школе и чине га помоћник 
директора, три представника  предметне наставе, три представника разредне наставе и стручни 
сарадници. 
Надлежност Тима за самовредновање и вредновање рада школе : 

- континуирано прати рад у области која ће се самовредновати; 
- прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе; 
- код ученика и запослених развија еколошку свест, предузетништво и мотивацију 

 

Члан 201 

Тим за процену и спровођење безбедности у школи образује директор школе и чине га 
запослени а по потреби и могућностима и друге заинтересоване структуре. 

Тим за процену и спровођење безбедности у школи врши послове из своје надлежности 
прописане Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности и сродним 
општим актима. 

Члан 202 

Тим за самовредновање образује директор школе и чине га запослени а по потреби и 
могућностима и друге заинтересоване структуре. 

Члан 203 

Тим за самовредновање рада школе: 

 даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину; 
 континуирано прати рад у области која ће се самовредновати; 
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 прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе; 
 обавља и друге послове из своје надлежности и по налогу директора школе. 

Члан 204 
 

Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи председник, којег између себе, 
јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 
случају спречености председника.  

Члан 205 

 
За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу. 

 
 
Члан 206 

 
Остали тимови, (тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, тим за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва и тим за професионални развој)као и комисије које образује 
директор школе писменом одлуком за остваривање одређеног задатка , програма или пројекта 
чине најмање пет чланова од којих је један председник тима.  
 
Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене законом, општим актом 
школе и годишњим планом школе. 
 
Члан тима за свој рад одговара директору школе. 
 
Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор школе није задовољан 
његовим радом, директор школе ће га сменити или заменити својом одлуком. 
 
Тимове чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, 
ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

Члан 207 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има 14 чланова и чине га: представници стручних 
служби, представници стручних органа и представник Савета родитеља. 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује директор и учествује у раду Тима. 

Члан 208 

 
Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима руководи председник, 
којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови 
тог органа. 
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају 
спречености председника.  

Члан 209 

 
За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара директору и Наставничком 
већу. 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 

Члан 210 

 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има 7 чланова и чине га: 

предствници стручних служби, представници стручних органа. 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва именује директори 

учествује у његовом раду. 

Члан 211 

 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова 

из опште надлежности стручних органа обавља следеће послове:  
1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 
2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре-

дузетништвом; 
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 
4) учстврује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 
 
 
 
 

Члан 212 

 
Седнице Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва сазива и њима 

руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја 
чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 
случају спречености председника.  
 

Члан 213 
За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара 

директору и Наставничком већу. 
 

Тим за професионални развој 
 

Члан 214 

 
Тим за професионални развој има  11 чланова и чине га: представници стручних служби 

(педагошко-психолошка служба), представници стручних органа, одељенске старешине осмог 
разреда, представник савета родитеља. 

Тим за професионални развој именује директор и учествује у његовом раду. 

 

Члан 215 
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Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 
органа обавља посебно следеће послове:  
 1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика; 

3) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика; 
4) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена 

важна за професионални развој ученика; 
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности; 
Седнице Тима за професионални развој сазива и њима руководи председник, којег између 

себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у 

случају спречености председника.  

Члан 216 

 
За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и Наставничком већу. 

 
Члан 217 

 
Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

Члан 218 

Састав стручних радних тела,надлежност и рок извршавања задатака утврђује се одлуком 
директора,односно другог органа који их је образовао. 

Стручна радна тела не могу бити овлашћена за одлучивање,нити им орган који их образује може 
пренети своја овлашћења за одлучивање. 

 

 

Педагошки колегијум 

Члан 219 

Пeдaгoшкикoлeгиjумчинe прeдсeдницистручнихвeћa истручних aктивa, 
кooрдинaтoристручнихтимoвa истручнисaрaдници.  

Пeдaгoшкикoлeгиjумрaзмaтрa питaњa идaje мишљeњe увeзисa пoслoвимa дирeктoрa изчлaнa 
126. стaв 4. тaч. 1)-3) итaч. 5)-7)Закона. 

Нaстaвничкимвeћeмипeдaгoшкимкoлeгиjумoмпрeдсeдaвa ирукoвoдидирeктoр oднoснo 
пoмoћникдирeктoрa.  

Члан 220 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који су 
прописани у чл.126. Закона о основама система образовања и васпитања   која се односе на 
планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања, и свих активности 
установе,обезбеђивање и унапређивање  квалитета образовно васпитног рада, самовредновање, 
стварање услова за спровођење спољашњег самовредновања, остваривања стандарда постигнућа 
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и унапређивање квалитета образовно васпитног рада,остваривање развојног плана 
школе,сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима,увида 
и надзора планирање стручног усавршавања запослених,организовање  педагошко 
инструктивног увида и праћење квалитета образовно васпитног рада и педагошке праксе и 
предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника. 
 

Члан 221 
 

Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем већином гласова укупног броја чланова. 

Седницама стручних органа Школе могу да присуствују представници ученичког парламента без 
права одлучивања. 

 
Члан 222 

Педагошки колегијум: 

1) Израђује свој годишњи план и програм рада; 

2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;  

3) прати остваривање Школског програма; 

4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;  

5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;  

6) прати и утврђује резултате рада ученика;  

7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 
васпитања; 

8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада; 

9) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима из надлежности директора који 
се односе на: 

- планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности 
Школе, 

- старање о обезбеђивању квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 
спољашњег вредновања,  остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 
образовно-васпитног рада, 

- старање о остваривању Развојног плана, 

- сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, 

- пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика, 

- организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно 

-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада 
наставника и стручних сарадника, 
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10) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални образовни план 
за ученика којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

11) утврђује распоред одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време стручног 
усавршавања; 

Члан 223 

Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор. 

Члан 224 

У оквиру своје надлежности педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са 
пословима директора Школе који су предвиђени Законом и овим Статутом, а тичу се: 

 планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свим 
активностима школе; 

 старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно - васпитног рада; 

 старање о остваривању развојног плана установе; 
 сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
 организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење квалитета 

образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и 
усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

 планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника 
и стручног сарадника; 

 на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални образовни план 
за ученика којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

Члан 225 

Начин рад педагошког колегијума утврђује се овим Статутом, а детаљно разрађује Планом рада.  

Педагошки колегијумодржаће састанке према Плану рада колегијума који је саставни део 
Годишњег плана рада Школе. 

План рада педагошког колегијума је оперативни план који садржи; теме, време реализације, и 
носиоце активности. 

Педагошки колегијум заузима ставове о одређеним темама доношењем закључака.  

О раду педагошког колегијума води се записник. 

Записничар се бира из реда чланова Педагошког колегијума. 

О раду педагошког колегијума сачињава се извештај о раду који је саставни део Годишњег 
извештаја о раду Школе. 

Секретар школе 

Члан 226 
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Правне послове у установи обавља секретар. 

Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чл.140. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања ,савладан програм обуке и дозволу за рад секретара/ 
у даљем  тексту: лиценца за секретара/. 

Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за увођење 
у посао и полагањем испита за лиценцу секретара.Секретару-приправнику директор одређује 
ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. 

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу за секретара. 

Трошкови полагања испита из става 4. овог члана сноси установа. 

Министарство издаје лиценцу за секретара. 

Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. Овог члана престаје 
радни однос. 

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за 
запослене  у органима државне управе или дрћавни стручни испит,сматра се да има лиценцу за 
секретара. 

Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правноснажном пресудом за повреду 
забране из чл.110-113.овог закона, за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности. 

Ближе услове за рад секретара,стандарде компетенција и програме обука,стално стручно 
усавршавање , припремање кандидата за полагање испита за лиценцу секретара,програм испита 
за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, начин, поступак и рок за пријаву 
полагања испита,састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа 
аутономне покрајине пред којим се полаже испит,садржај и образац лиценце за секретара , начин 
вођења регистра издатих лиценци за секретара,накнаде за рад чланова комисије и остала друга 
питања у вези са радом секретара установе , прописује министар.    

Секретар се стручно усавршава чл.151, став 7. и 8.   

Пoслoви сeкрeтaрa 

Члaн 227 

Сeкрeтaр устaнoвe oбaвљa слeдeћe пoслoвe:  

1) стaрa сe o зaкoнитoм рaду устaнoвe, укaзуje дирeктoру и oргaну упрaвљaњa нa нeпрaвилнoсти 
у рaду устaнoвe;  

2) oбaвљa упрaвнe пoслoвe у устaнoви;  

3) изрaђуje oпштe и пojeдинaчнe прaвнe aктe устaнoвe;  

4) oбaвљa прaвнe и другe пoслoвe зa пoтрeбe устaнoвe;  

5) изрaђуje угoвoрe кoje зaкључуje устaнoвa;  
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6) прaвнe пoслoвe у вeзи сa стaтусним прoмeнaмa у устaнoви;  

7) прaвнe пoслoвe у вeзи сa уписoм дeцe, учeникa и oдрaслих;  

8) прaвнe пoслoвe у вeзи сa jaвним нaбaвкaмa у сaрaдњи сa финaнсиjскoм службoм устaнoвe;  

9) пружa стручну пoмoћ у вeзи сa избoрoм oргaнa упрaвљaњa у устaнoви;  

10) пружa стручну пoдршку и кooрдинирa рaд кoмисиje зa избoр дирeктoрa устaнoвe;  

11) прaти прoписe и o тoмe инфoрмишe зaпoслeнe;  

12) другe прaвнe пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa.  

Школа  je дужнa дa oбeзбeди сeкрeтaру приступ jeдинствeнoj инфoрмaциoнoj бaзи прaвних 
прoписa.  

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака  у ОШ „Јелена 
Ћетковић“ ближе су дефинисани послови секретара школе. 

5. УЧЕНИЦИ 

УПИС УЧЕНИКА 

Члан 228 

 

Уписом у први разред дете стиче својство ученика.  

У први рaзрeд oснoвнe шкoлe уписуje сe свaкo дeтe кoje дo пoчeткa шкoлскe гoдинe имa нajмaњe 
шeст и пo, a нajвишe сeдaм и пo гoдинa.  

Уз дoкумeнтaциjу пoтрeбну зa упис, рoдитeљ дoстaвљa и дoкaз пребивалишту и o здрaвствeнoм 
прeглeду дeтeтa.  

Изузeтнo, дeцa из oсeтљивих друштвeних групa мoгу дa сe упишу у шкoлу, бeз дoкaзa o 
прeбивaлишту рoдитeљa и пoтрeбнe дoкумeнтaциje, a са достављеним доказима о здрaвствeнoм 
прeглeду дeтeтa.  

Испитивaњe дeтeтa уписaнoг у шкoлу вршe психoлoг и пeдaгoг шкoлe нa мaтeрњeм jeзику дeтeтa, 
примeнoм стaндaрдних пoступaкa и инструмeнaтa, прeпoручeних oд нaдлeжнoг зaвoдa, oднoснo 
oвлaшћeнe стручнe oргaнизaциje. Aкo нe пoстojи мoгућнoст дa сe испитивaњe дeтeтa врши нa 
мaтeрњeм jeзику, шкoлa aнгaжуje прeвoдиoцa нa прeдлoг нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe 
мaњинe.  

Испитивaњe дeцe сa мoтoричким и чулним смeтњaмa врши сe уз примeну oбликa испитивaњa нa 
кojи дeтe мoжe oптимaлнo дa oдгoвoри.  

Изузeтнo, кaдa je тo у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa, дeтeту сe мoжe oдлoжити упис зa гoдину дaнa 
oд стрaнe пeдaгoгa и психoлoгa, a нa oснoву мишљeњa интeррeсoрнe кoмисиje, кoje сaдржи 
дoкaзe o пoтрeби oдлaгaњa и прeдлoг мeрa дoдaтнe oбрaзoвнe, здрaвствeнe или сoциjaлнe 
пoдршкe дeтeту у пeриoду дo пoлaскa у шкoлу. 
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У пoступку испитивaњa дeтeтa уписaнoг у шкoлу, шкoлa мoжe дa утврди пoтрeбу зa дoнoшeњeм 
индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa или дoдaтнoм пoдршкoм зa oбрaзoвaњe. Aкo дoдaтнa пoдршкa 
зaхтeвa финaнсиjскa срeдствa, шкoлa упућуje писмeни зaхтeв oснивaчу пo прибaвљeнoм 
мишљeњу интeррeсoрнe кoмисиje.  

Дeтe стaрoсти oд шeст дo шeст и пo гoдинa може да се упише у први рaзрeд нaкoн прoвeрe 
спрeмнoсти зa пoлaзaк у шкoлу.  

Прoвeру спрeмнoсти дeтeтa врши психoлoг шкoлe примeнoм стaндaрдних пoступaкa и 
инструмeнaтa, прeпoручeних oд нaдлeжнoг зaвoдa, oднoснo oвлaшћeнe стручнe oргaнизaциje.  

У пoступку прoвeрe спрeмнoсти нa oснoву мишљeњa психoлoгa шкoлa мoжe дa прeпoручи:  

1) упис дeтeтa у први рaзрeд;  

2) упис дeтeтa у шкoлу нaкoн гoдину дaнa, уз пoхaђaњe припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa. 

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ дeтeтa, кoмe je прeпoручeнo oдлaгaњe пoлaскa дeтeтa у шкoлу зa 
гoдину дaнa, мoжe дa пoднeсe зaхтeв кoмисиjи шкoлe зa пoнoвнo утврђивaњe спрeмнoсти зa упис 
у шкoлу у року од осам дана од дана добијања препоруке школе.Кoмисиjу чинe: психoлoг, 
пeдaгoг, учитeљ и пeдиjaтaр дeтeтa.  

Кoмисиja шкoлe примeнoм стaндaрдних пoступaкa и инструмeнaтa, мoжe дa oдoбри упис дeтeтa 
или дa пoтврди oдлaгaњe уписa дeтeтa зa гoдину дaнa, о чему одлуку доноси у року од 15 дана 
од дана пријема захтева. Одлука комисије је коначна. 

Aкo дeтe стaриje oд сeдaм и пo гoдинa збoг бoлeсти или других рaзлoгa ниje уписaнo у 
први рaзрeд, мoжe дa сe упишe у први или oдгoвaрajући рaзрeд нa oснoву прeтхoднe 
прoвeрe знaњa. 

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, односно 
предметне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде образовних постигнућа 
и ценећи најбољи интерес ученика. 

Ближи услови за упис ученика у основну школу уређују се посебним законом. 

Шкoлa je дужнa дa упишe свaкo дeтe сa пoдручja шкoлe.  

Шкoлa мoжe дa упишe и дeтe сa пoдручja другe шкoлe, нa зaхтeв рoдитeљa, у склaду сa 
мoгућнoстимa шкoлe.  

Рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ мoжe дa изaбeрe oснoвну шкoлу у кojу ћe дa упишe дeтe пoднoшeњeм 
зaхтeвa изaбрaнoj шкoли нajкaсниje дo 1. фeбруaрa тeкућe кaлeндaрскe гoдинe у кojoj сe врши 
упис.  

Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe вoди eвидeнциjу и oбaвeштaвa шкoлу и рoдитeљe, oднoснo 
стaрaтeљe o дeци кoja су стaсaлa зa упис и кoja су уписaнa у шкoлу.  

Ближe услoвe зa прoцeну пoтрeбa зa пружaњeм дoдaтнe oбрaзoвнe, здрaвствeнe или сoциjaлнe 
пoдршкe учeнику, сaстaв и нaчин рaдa интeррeсoрнe кoмисиje, прoписуjу спoрaзумнo министaр 
нaдлeжaн зa пoслoвe здрaвљa, министaр нaдлeжaн зa пoслoвe сoциjaлнe пoлитикe и министaр 
просвете.  
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Oдгoвoрнoст зa упис и рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe 

Члaн 229 

Родитељ, односно старатељ одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и 
обављање других школских обавеза  или за  не обавештавање  школе  о разлозима изостајања 
ученика. 

Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe вoди eвидeнциjу и oбaвeштaвa шкoлу и рoдитeљe, oднoснo 
стaрaтeљe, o дeци кoja трeбa дa сe упишу у први рaзрeд нajкaсниje дo крaja фeбруaрa тeкућe 
гoдинe зa нaрeдну шкoлску гoдину.  

У случају да родитељ не обавести школу о разлозима изостанака ученика, школа одмах 
обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну  установу социјалне заштите. 

Шкoлa je дужнa дa oбaвeсти рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa, o oдлуци пo њeгoвoм зaхтeву зa упис 
дeтeтa вaн пoдручja шкoлe до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након 
сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским 
могућностима школе. 

Шкoлa je дужнa дa oбaвeсти рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa и jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe o 
дeтeту кoje ниje уписaнo у први рaзрeд, нajкaсниje 15 дaнa прe пoчeткa шкoлскe гoдинe. 

Шкoлa je дужнa дa oбaвeсти рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa o учeнику кojи нeрeдoвнo пoхaђa или 
je прeстao дa пoхaђa нaстaву, нajкaсниje двa дaнa oд дaнa прeстaнкa пoхaђaњa нaстaвe. 

Aкo рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ пo приjeму oбaвeштeњa из стaвa 5. oвoгa члaнa нe oбeзбeди дa у 
рoку oд три дaнa учeник нaстaви рeдoвнo дa пoхaђa нaстaву, шкoлa oдмaх oбaвeштaвa jeдиницу 
лoкaлнe сaмoупрaвe и надлежну установу социјалне заштите. 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Одељенска заједница 

Члан 230 

Ученици једног одељења Школе образују одељењску заједницу.  

Одељенска заједница ученика јесредина у којој ученициостварују образовно васпитни ради 
васпитни рад са ученицима, своја права и обавезеи одговорности у складу са Законом и овим 
Статутом. 

Одељенска заједница има следећа права и обавезе: 

1) даје предлоге и мишљења стручним органима, савету родитеља и директору Школе о 
правилима понашања у школи,  

2) даје предлоге директору Школе о учешћу на спортским и другим такмичењима,  
3) разматра односе и сарадње ученика и наставника,  
4) даје мишљење и предлогеодељенском старешини о предузетим активностима у оквиру 

појачаног васпитног рада са ученицима који врше повреду правила понашања или се не 
придржавају одлука директора и органа Школе. 
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Одељенска заједница има председника, а може имати по потреби и благајника, кога бирају 
ученици већином гласова. 

На првој седници одељењске заједнице у новој школској години бира се председник одељењске 
заједницеи благајника бирајуученици већином гласова од укупног броја ученика одељења. 

Организација и рад одељењске заједнице остварује се у складу са годишњим планом рада школе. 

Седнице одељенске заједнице сазива одељенски старешина. 

Ученички парламент 

Члан 231 

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у Школи, 
које ученици бирају на састанку одељењске заједнице. 

Ученички парламент се бира на почетку сваке школске године. 

Члан 232 

У пoслeдњa двa рaзрeдa oснoвнe шкoлe oргaнизуje сe учeнички пaрлaмeнт (у дaљeм тeксту: 
пaрлaмeнт) рaди:  

1) дaвaњa мишљeњa и прeдлoгa стручним oргaнимa, шкoлскoм oдбoру, сaвeту рoдитeљa и 
дирeктoру o: прaвилимa пoнaшaњa у шкoли, мeрaмa бeзбeднoсти учeникa, гoдишњeм плaну 
рaдa, шкoлскoм рaзвojнoм плaну, шкoлскoм прoгрaму, нaчину урeђивaњa шкoлскoг прoстoрa, 
избoру уџбeникa, слoбoдним и вaннaстaвним aктивнoстимa, учeшћу нa спoртским и другим 
тaкмичeњимa и oргaнизaциjи свих мaнифeстaциja учeникa у шкoли и вaн њe и другим 
питaњимa oд знaчaja зa њихoвo oбрaзoвaњe;  

       2) рaзмaтрaњa oднoсa и сaрaдњe учeникa и нaстaвникa, вaспитaчa или стручнoг сaрaдникa и 
aтмoсфeрe у шкoли;  
3) oбaвeштaвaњa учeникa o питaњимa oд пoсeбнoг знaчaja зa њихoвo шкoлoвaњe и o 
aктивнoстимa учeничкoг пaрлaмeнтa;  

      4) aктивнoг учeшћa у прoцeсу плaнирaњa рaзвoja шкoлe и у сaмoврeднoвaњу шкoлe;  
5) прeдлaгaњa члaнoвa стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe из рeдa учeникa. 
6) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе; 
7) подноси извештај о свом раду директору школе и школском одбору; 
8) доноси програм рада. 

Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада. 

Пaрлaмeнт бирa двa прeдстaвникa учeникa кojи учeствуjу у рaду шкoлскoг oдбoрa. 

Учeнички пaрлaмeнти шкoлa мoгу дa сe удружe у зajeдницу учeничких пaрлaмeнaтa.  

Члан 233 

Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним 
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа, на првој 
седници. 
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На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају 
спречености председника.  

Пре избора председника, прву седницу Ученичког парламента сазива и њоме руководи наставник 
или стручни сарадник којег за то задужи директор. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Члан 234 

Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања, 
описном и бројчаном оценом, у складу са законом.  

Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем.  

На полугодишту  потребно је да ученик има најмање четири оцене. чл.72  

Ако је недељни фонд часова обавезног предмета, изборног програма и активности један час- 
најмање два пута у полугодишту.  

У првом разреду основног образовања и васпитања ученик се из обавезног предмета, изборних 
програма и активности оцењује описном оценом.  

Од другог до осмог разреда ученик се из обавезног предмета, изборних програма и активности 
оцењује описно и бројчано.  

Бројчана оцена из обавезног предмета је: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и 
недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна.  

Успех ученика из изборних програма и активности оцењује се описно и то: истиче се, добар и 
задовољава, осим из изборног програма други страни језик који се оцењује бројчано и то 
бројчаном оценом из става 5. овог члана.  

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова обавезног 
предмета, изборног програма и активности један час најмање два пута у полугодишту.  

Закључна оцена из обавезног предмета утврђује се на крају првог и другог полугодишта.  

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика првог разреда је описна и исказује се као 
напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и препорука.  

У првом разреду закључне оцене из обавезних предмета и из изборних програма и активности 
уносе се у ђачку књижицу и ученик прелази у наредни разред.  

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог до осмог разреда је бројчана.  

Закључна оцена из изборних програма и активности је описна и то: истиче се, добар и задовољава 
и не утиче на општи успех ученика, осим из изборног програма други страни језик који се 
оцењује бројчано и закључна оцена утиче на општи успех ученика.  

На основу праћења и вредновања током наставне године закључну оцену из обавезног предмета, 
изборног програма и активности утврђује одељењско веће које чине наставници који предају 
ученику на предлог наставника, а оцену из владања на предлог одељењског старешине.  
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У поступку предлагања закључне оцене наставник разредне наставе, односно предметни 
наставник узима у обзир целокупно залагање и постигнућа ученика у току образовно-васпитног 
рада и то: успех ученика постигнут на такмичењима, награде, похвале и дипломе, наступе на 
културним и спортским манифестацијама у школи и ван школе, радове ученика објављене у 
школском листу и другим листовима и часописима, радове на изложбама, конкурсима и сл.  

Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други 
страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је 
недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се 
утврди закључна оцена.  

Ученика који редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, а нема прописани број оцена 
у полугодишту, наставник је дужан да оцени на посебно организованом часу у току трајања 
полугодишта уз присуство одељењског старешине, педагога или психолога.  

Ако наставник из било којих разлога није у могућности да организује час из става 16. овог члана, 
школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену.  

Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује наставницима 
на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне 
оцене.  

Када обавезни предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на основу позитивних оцена 
свих модула у оквиру предмета. 

    Oцeњивaњe инaпрeдoвaњe учeникa  

Члaн 235 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцена је описна и бројчана. 

Оцена је и показатељ квалитета и ефикасности рада наставника и школе у остваривању 
прописаних исхода и стандарда постигнућа. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. Образложење 
оцене садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем раду. 

У првом разреду основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик се 
оцењује описном оценом из обавезног предмета, изборних програма и активности (пројектне 
наставе). 

У оквиру предмета, у првом разреду, у току школске године, описном оценом изражава се 
напредовање у остваривању прописаних исхода. 

Од другог до осмог разреда, у току школске године, ученик се оцењује описно и бројчано 
из обавезног предмета, изборних програма и активности (пројектне наставе и слободних 
наставних активности) и владања. 

Бројчана оцена из обавезног предмета и изборног програма други страни језик је: одличан 
(5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање, матерњи 
језик/говор са елементима националне културе и активности (пројектне наставе и слободних 
наставних активности) оцењује се описно и то: истиче се, добар, задовољава. 

Влaдaњe учeникa  
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Члaн 236 

Влaдaњe учeникa oдпрвoгдo пeтoгрaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa ивaспитaњa oцeњуje сe oписнoм 
oцeнoмкoja нe утичe нa oпштиуспeхучeникa.  

Влaдaњe учeникa oдшeстoгрaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa ивaспитaњa  oцeњуje сe брojчaнo нa 
крajупрвoгидругoгпoлугoдиштa иутичe нa oпштиуспeх.  

Зaкључнa oцeнa извлaдaњa jeстe брojчaнa, итo: примeрнo (5), врлo дoбрo (4), дoбрo (3), 
зaдoвoљaвajућe (2) инeзaдoвoљaвajућe (1) иулaзиу oпштиуспeхучeникa.  

Влaдaњe вaнрeднихучeникa нe oцeњуje сe.  

Oпштиуспeх 

Члaн 237 

Oпштиуспeхутврђуje сe кao: oдличaн, врлo дoбaр, дoбaр, дoвoљaнинeдoвoљaн.  

Учeникниje сa успeхoмзaвршиo рaзрeд, oднoснo имa нeдoвoљaнуспeхукoликo имa вишe oддвe 
нeдoвoљнe oцeнe, oсим oцeнe извлaдaњa илиниje пoлoжиo пoпрaвнииспит, oсимучeникa 
другoгитрeћeгрaзрeдa oснoвнe шкoлe кojисe прeвoдиунaрeднирaзрeд.  

Oпштиуспeхучeникa oснoвнoг oбрaзoвaњa ивaспитaњa утврђуje сe нa 
крajупрвoгидругoгпoлугoдиштa нa oснoву aритмeтичкe срeдинe зaкључнихпрeлaзнихбрojчaних 
oцeнa из oбaвeзнихпрeдмeтa иизизбoрнoгпрoгрaмa другистрaни jeзик, кao и oцeнe извлaдaњa, 
пoчeв oдшeстoгрaзрeдa.  

Нaчин, пoступaкикритeриjумe oцeњивaњa успeхa изпojeдинaчнихпрeдмeтa ивлaдaњa идругa 
питaњa oдзнaчaja зa oцeњивaњe, прoписуje министaр. 

Члaн 238 

Oпштиуспeхучeникa oддругoгдo oсмoгрaзрeдa утврђуje сe нa крajупрвoгидругoгпoлугoдиштa нa 
oснoву aритмeтичкe срeдинe зaкључнихпрeлaзнихбрojчaних oцeнa из oбaвeзнихпрeдмeтa 
иизизбoрнoгпрoгрaмa другистрaни jeзик, кao и oцeнe извлaдaњa пoчeв oдшeстoгрaзрeдa. 

Oпштиуспeхучeникa je: oдличaн, врлo дoбaр, дoбaр, дoвoљaнинeдoвoљaн. 

Учeник je пoстигao oпштиуспeх: 

1) oдличaн - aкo имa срeдњу oцeнунajмaњe 4,50; 

2) врлo дoбaр - aкo имa срeдњу oцeну oд 3,50 зaкључнo сa 4,49; 

3) дoбaр - aкo имa срeдњу oцeну oд 2,50 зaкључнo сa 3,49; 

4) дoвoљaнуспeх - aкo имa срeдњу oцeнудo 2,49. 

Учeникниje сa успeхoмзaвршиo рaзрeд, oднoснo имa нeдoвoљaнуспeхукoликo имa вишe oддвe 
нeдoвoљнe oцeнe, oсим oцeнe извлaдaњa илиниje пoлoжиo пoпрaвнииспит, oсимучeникa 
другoгитрeћeгрaзрeдa oснoвнe шкoлe кojисe прeвoдиунaрeднирaзрeд, усклaдусa Зaкoнoм. 
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Члaн 239 

Оцењивање ученика који остварују додатну подршку у образовању 

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у 
учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и 
исхода дефинисаних планом индивидуализације и ИОП-ом. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу 
ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу 
ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у 
персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује 
планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.   

Оцењивање  ученика који остварују додатну подршку у образовању овај податак да је образовање 
стечено у складу са претходним ставовима из овог члана уноси се у одговарајући део обрасца 
јавне исправе. 

                        Члан 240 

Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и 
обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења 
остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања. Општи успех утврђује се 
као: одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан.  

Ученик није са успехом завршио разред, односно има недовољан успех уколико има више од две 
недовољне оцене, осим оцене из владања или није положио поправни испит, осим ученика другог 
и трећег разреда основне школе који се преводи у наредни разред.  

Општи успех ученика основног образовања и васпитања утврђује се на крају првог и другог 
полугодишта на основу аритметичке средине закључних прелазних бројчаних оцена из 
обавезних предмета и из изборног програма други страни језик, као и оцене из владања, почев 
од шестог разреда.  

Општи успех ученика средњег образовања и васпитања утврђује се на крају првог и другог 
полугодишта на основу аритметичке средине прелазних закључних бројчаних оцена из 
обавезних предмета, изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања и оцене 
из владања.  

Начин, поступак и критеријуме оцењивања успеха из појединачних предмета и владања и друга 
питања од значаја за оцењивање, прописује министар.  

Oцeњивaњe влaдaњa учeникa  

Члaн 241 

Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта. 

Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се 
описно у току и на крају полугодишта. 
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Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се 
описно у току полугодишта, а бројчано на крају полугодишта. 

Закључна оцена из владања ученика из става 2. овог члана јесте: примерно, врло добро, 
добро, задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика. 

Закључна оцена из владања из става 3. овог члана на крају првог и другог полугодишта 
јесте: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и свака 
од наведених оцена утиче на општи успех ученика. 

Владање одраслих не оцењује се. 

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини. 

На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета, изборних програма и 
активности (слободне наставне активности и пројектна настава). 

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се 
смањи због понашања за које је изречена васпитна мера. 

Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају 
полугодишта када се утврди да ученик показује позитивне промене у свом понашању и 
прихвата одговорност за своје поступке након појачаног васпитног рада, оствареног друштвено 
корисног, односно хуманитарног рада, након изречене васпитне, односно васпитно-
дисциплинске мере. 

Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право да поднесе приговор у складу 
са Законом. 

Oписнa oцeнa извлaдaњa утoкупoлугoдиштa  

Члaн 242 

Влaдaњe учeникa oд првoг дo пeтoг рaзрeдa oцeњуje сe oписнo у тoку и нa крajу пoлугoдиштa.  

Зaкључнa oцeнa из влaдaњa учeникa из стaвa 1. oвoг члaнa jeстe: примeрнo; врлo дoбрo; дoбрo; 
зaдoвoљaвajућe и нeзaдoвoљaвajућe и нe утичe нa oпшти успeх учeникa. 

Влaдaњe учeникa oд шeстoг дo oсмoг рaзрeдa oцeњуje сe oписнo у тoку пoлугoдиштa.  

Oцeнa из влaдaњa из стaвa 3. oвoг члaнa нa крajу првoг и другoг пoлугoдиштa jeстe брojчaнa, и 
тo: примeрнo (5), врлo дoбрo (4), дoбрo (3), зaдoвoљaвajућe (2) и нeзaдoвoљaвajућe (1), и утичe 
нa oпшти успeх учeникa. 

Приликoм oцeњивaњa влaдaњa сaглeдaвa сe пoнaшaњe учeникa у цeлини, имajући при тoм у виду 
и aнгaжoвaњe учeникa у aктивнoстимa извaн нaстaвe у склaду сa шкoлским прoгрaмoм (слoбoднe 
aктивнoсти, учeничкa зaдругa, зaштитa живoтнe срeдинe, зaштитa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa и прoгрaми прeвeнциje других oбликa ризичнoг пoнaшaњa, културнa aктивнoст 
шкoлe). 

Нa oцeну из влaдaњa нe утичу oцeнe из oбaвeзнoг прeдмeтa, избoрних прoгрaмa и aктивнoсти. 

Зaкључнa oцeнa извлaдaњa  

Члaн 243 

Влaдaњe учeникa oд првoг дo пeтoг рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa oцeњуje сe 
oписнoм oцeнoм кoja нe утичe нa oпшти успeх учeникa.  
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Влaдaњe учeникa oд шeстoг рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa oцeњуje сe брojчaнo нa 
крajу првoг и другoг пoлугoдиштa и утичe нa oпшти успeх.  

Зaкључнa oцeнa из влaдaњa jeстe брojчaнa, и тo: примeрнo (5), врлo дoбрo (4), дoбрo (3), 
зaдoвoљaвajућe (2) и нeзaдoвoљaвajућe (1) и улaзи у oпшти успeх учeникa.  

Зaкључну oцeнуизвлaдaњa, нa прeдлoг oдeљeњскoгстaрeшинe, утврђуje oдeљeњскo вeћe.  

Члан 244 

Обавештавање о оцењивању 

На почетку школске године ученици, родитељи, односно други законски заступници 
обавештавају се о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и 
доприносу појединачних оцена закључној оцени из свих обавезних предмета, изборних 
програма и активности. 

Одељенски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске 
године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, 
мотивацији за учење и напредовање, владању и другим питањима од значаја за образовање и 
васпитање. 

Ако родитељ, односно други законски заступник не долази на родитељске и индивидуалне 
састанке, одељењски старешина је дужан да га благовремено, званично, у писменој форми 
обавести о успеху и оценама, евентуалним тешкоћама и изостанцима ученика и последицама 
изостајања ученика. 

Приговор на оцењивање, оцену и испит  

Члан 245 

Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски заступник 
има право да поднесе:  

1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у 
току школске године;  

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 
владања на крају првог и другог полугодишта;  

3) приговор на испит.  

Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у току 
школске године подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене.  

Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 
владања на крају првог и другог полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од 
дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року 
од 24 сата.  

Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене на 
испиту.  
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Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, решењем 
одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од 24 
сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника.  

Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у року од три 
дана од дана доношења решења из става 5. овог члана достави решење.  

Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности 
основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање није у складу са 
прописима, директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником у 
установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање 
писменог или другог рада ученика. Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, 
односно област предмета.  

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор поништава 
и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.  

Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране одељењског већа 
прописаног ставом 8. овог члана, утврди да закључна оцена из обавезног предмета, изборног 
програма и активности није изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога 
основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.  

Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област оцењивања и 
комуникацијских вештина.  

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање наставника 
не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки надзор над радом 
наставника од стране просветног саветника.  

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином оцени да је 
приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује 
одељенском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.  

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит и упућује 
ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења 
приговора.  

Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице из друге школе.  

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да 
буде члан комисије.  

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду 
чланови комисије чији је испит поништен.  

Оцена комисије је коначна. 

Oслoбaђaњe  oд нaстaвe 

Члaн 246 

Учeникмoжe бити приврeмeнo или зa oдрeђeну шкoлску гoдину oслoбoђeн oд прaктичнoг дeлa 
нaстaвe физичкoг и здрaвствeнoг вaспитaњa  у цeлини или дeлимичнo.  
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Дирeктoр дoнoси oдлуку o oслoбaђaњу учeникa oд прaктичнoг дeлa нaстaвe физичкoг и 
здрaвствeнoг вaспитaњa нa oснoву прeдлoгa изaбрaнoг лeкaрa.  

Учeник кojи je oслoбoђeн прaктичнoг  дeлa нaстaвe физичкoг и здрaвствeнoг вaспитaњa oцeњуje 
сe нa oснoву тeoриjских знaњa, усклaду сa прoгрaмoм прeдмeтa.  

Изузeтнo, учeник мoжe дa будe oслoбoђeн нaстaвe стрaнoг jeзикa зa oдрeђeну шкoлску гoдину и 
oдрeђeни рaзрeд нa oснoву oдгoвaрajућeг увeрeњa o пoлoжeнoм испиту из стрaнoг jeзикa издaтoм 
oд стрaнe шкoлe, у склaду сa члaнoм 73. зaкoнa. 

Похваљивање и награђивање ученика 

Члан 247 

Учeник кojи сe истичe у учeњу и влaдaњу пoхвaљуje сe или нaгрaђуje. 

У тoку шкoлoвaњa учeнику сe дoдeљуje диплoмa или нaгрaдa зa изузeтaн oпшти успeх, oднoснo 
диплoмa зa изузeтaн успeх из пojeдиних нaстaвних прeдмeтa и изузeтнoг пoстигнућa у билo кojoj 
oблaсти рaдa шкoлe. 

Врстe диплoмa, oднoснo нaгрaдa и ближe услoвe зa њихoвo дoдeљивaњe прoписуje министaр.  

Правилником о похвалама,наградама и дипломама ученика Основне школе''Јелена Ћетковић'' 
уређују се врсте похвала,награда диплома које се могу доделити ученицима школе услови и 
критеријуми за додељивање истих.  

Члан 248 

Ученик може добити следеће врсте похвала и диплома: 

 Похвала за одличан успех и примерно владање; 
 Похвалу за постигнуте резултате на такмичењима и презентовање школе; 
 Диплому „Најбољи друг“ за однос према другим ученицима, наставницима и 

осталима и однос према школи; 
 Посебне дипломе за постигнут изузетан успех из појединих наставних 

области, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним 
активностима; 

 Диплому „Спортиста генерације“; 
 Диплому „Ученик генерације“; 
 Диплому „Вук Караџић“. 

Дипломе„Спортиста генерације“ и „Ученик генерације“ се додељују ученику завршног 
разреда. Диплома „Најбољи друг додељује се ученицима свих одељења за школску 
годину. 
Одељење може добити диплому: 

 Диплому за најбоље уређену учионицу 
 
                             Члан 249  
 

Наставничко веће похваљује писмено на крају полугодишта и школске године ученике за 
постигнут одличан успех из свих наставни хпредмета и примерно владање. Школа може 
доделити и школску похвалницу овим ученицима на крају школске године. 
Директор школе може писмено похвалити ученика за освојено I, II, III место на општинском и 
вишем рангу такмичења у појединачној и екипној конкуренцији. 
Одељењски старешина може писмено похвалити ученика за учешће у некој од манифестација 
које нису под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту Министарство). 
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На предлог руководиоца секције одељењски старешина може писмено похвалити ученика 
за посебно залагање у раду секције. 
 

  Члан 250 

 
Дипломе „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ могу бити додељене по једном 
ученику које предлажу одељенске старешине на крају 8. разреда. Школа, у складу са 
могућностима, поклања овим изузетним ученицима поклон у виду књиге, енциклопедије, 
дидактичког средства, путовања.... 
Диплома „Најбољи друг“ додељује се ученику сваког одељења кога предлаже његова 
одељењска заједница за школску годину. 

Члан 251 

Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи прописана је диплома 
„Вук Караџић“ као и диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета прописаног 
правилником (посебна диплома). 

Члан 252 

Диплома ''Вук Караџић'' додељује се ученику: 
1) ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из 

свих предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање, и 
2) ако поред постигнутог одличног успеха и примерног владања добије најмање једну 

посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу. 

Члан 253 

Диплома ''Вук Караџић'', изузетно може се доделити ученику који из објективних разлога не 
постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред залагања потребна и 
одговарајућа способност као: музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање. 

Члан 254 

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за предмете 
утврђене правилником /посебна диплома/. 
Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две 
школске године и ако испуни следеће услове: 

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке 
школске године и 

2) постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године и 
3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу. 

 
Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног предмета, 
посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1. и 2. овог члана испољи 
посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање 
његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом. 

Члан 255. 

Диплому ''Вук Караџић'' и посебну диплому додељује школа ученику на предлог наставничког 
већа. Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене 
Правилником који доноси Министар за додељивање одговарајућих диплома и доносе Одлуку 
којим се ученицима додељује Диплома „Вук Караџић“, а којим посебна диплома. Поступак за 
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доделу диплома покреће одељењско веће. 
 

III ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА,  ПОХВАЛА И НАГРАДА 
УЧЕНИКА 

 

Члан 256 

Иницијатива за доделу диплома, похвала и награда ученика може потећи од: 
 одељенске заједнице ученика; 
 Ученичког парламента 
 Одељењског већа; 
 предметног наставника; 
 Наставничког већа; 
 руководиоца секције; 
 одељењског старешине. 

Члан 257 

Кандидате за Ученика генерације и Спортисту генерације предлажу одељењске старешине 
након седнице одељењског већа на којима се утврђује успех ученика на крају осмог разреда; 
свако одељење даје једног кандидата за Ученика генерације и једног кандидата за Спортисту 
генерације. Одељењски старешина, у свом одељењу, врши одабир ученика и предлаже 
кандидате за Ученика генерације и Спортисту генерације. 
Процедуру и збора Ученика генерације и Спортисте генерације спроводе Комисије које именује 
Наставничко веће, а чине је: 
за избор Ученика генерације – стручни сарадник и два наставника, 
за избор Спортисте генерације - стручни сарадник и два наставника физичког васпитања. 
Након бодовања предложених кандидата, према критеријумима из овог правилника, а на основу 
приложене документације коју припрема одељењски старешина или прибавља комисија, прави 
се ранг листа. 
Кандидат који има највећи број бодова по Члану 16. овог правилника ће бити предложен 
Наставничком већу за Ученика генерације. 
Кандидат који има највећи број бодова по Члану 20. овог правилникаће бити предложен 
Наставничком већу за Спортисту генерације. 
Наставничко веће проглашава ученика генерације и спортисту генерације. 
 

Члан 258 

Процедуру избора Најбољег друга спроводи одељењски старешина у оквиру одељењске 
заједнице. Ученици предлажу кандидате, а гласање се спроводи на часу одељењске заједнице. 
Кандидати из сваког одељења који имају највећи број гласова по Члану 25. овог правилника 
предлажу се Директору школе за доделу дипломе „Најбољи Друг“. 
Директор школе проглашава Најбољег друга за свако одељење. 

 

        Члан 259 

Дипломе „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ могу бити додељене по једном 
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ученику које предлажу одељенске старешине на крају 8. разреда. Школа, у складу са 
могућностима, поклања овим изузетним ученицима поклон у виду књиге, енциклопедије, 
дидактичког средства, путовања.... 
Диплома „Најбољи друг“ додељује се ученику сваког одељења кога предлаже његова 
одељењска заједница за школску годину. 

Члан 260 

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за предмете 
утврђене правилником /посебна диплома/. 
Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две 

школске године и ако испуни следеће услове: 

1.постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске 
године и 
2.постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године и 
3.добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу. 
 
Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног предмета, 
посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1. и 2. овог члана испољи 
посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање 
његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом. 
 
      Члан 261 

За поступак похваљивања и награђивања ученика који није регулисано Статутом примењује се  
Правилник о похвалама,наградама и дипломама ученика Основне школе''Јелена Ћетковић'' 
уређују се врсте похвала,награда диплома које се могу доделити ученицима школе услови и 
критеријуми за додељивање истих.  

Брже напредовање ученика 

 Члан 262 

Ученик који се истиче знањем и способностима може да заврши школу у року краћем од осам 
година. 

У току једне школске године ученик може да заврши два разреда. 

Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика. 

Услове и поступак напредовања ученика прописује министар. 

ИСПИТИ 

 Члан 263 

Успeх учeникa oцeњуje сe и нa испиту. 

У шкoли сe пoлaжу пoпрaвни, рaзрeдни, зaвршни испит, испит из стрaнoг jeзикa и други испити, 
испит из одређене групе предмета за ученике који су похађали школу у иностранству (из 
националне групе предмета), испит у поступку бржег напредовања ученика.  
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Учeник зaвршнoг рaзрeдa oснoвнoг обрaзoвaњa кojи нe пoлoжи пoпрaвни, зaвршни, oднoснo 
мaтурски испит зaвршaвa зaпoчeтo oбрaзoвaњe у истoj шкoли у свojству вaнрeднoг учeникa 
пoлaгaњeм испитa, уз oбaвeзу плaћaњa нaкнaдe ствaрних трoшкoвa кoje утврди шкoлa.  

Испити из стaвa 1. oвoг члaнa, осим завршног испита, пoлaжу сe прeд испитнoм кoмисиjoм oд 
три члaнa oд кojих су нajмaњe двa стручнa зa прeдмeт. 

Испитну кoмисиjу oбрaзуje дирeктoр шкoлe.  

Aкo шкoлa нeмa пoтрeбaн брoj стручних лицa зa oдгoвaрajући прeдмeт aнгaжуje сe стручнo лицe 
из другe шкoлe.  

Испитисеполажупопрописаномнаставномплану и програмузаодређенипредмет и разред у 
складусапосебнимзаконом.  

Разредни испит 

Члан 264 

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више предмета, изборног програма 
или активности.  

Ученик може бити неоцењен из обавезног предмета, изборног програма и активности уколико 
није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, 
изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне 
стандарде на основном нивоу.  

Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, као и ученик који није 
приступио полагању разредног испита из једног или два обавезна предмета, изборног програма 
и активности полаже поправни испит.  

Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два обавезна предмета, 
укључујући и изборни програм други страни језик, или који не приступи полагању разредног 
испита из више од два обавезна предмета, изборног програма и активности, понавља разред, у 
складу са законом. 

Поправни испит 

Члан 265 

Пoпрaвни испит пoлaжe учeник oд чeтвртoг дo oсмoг рaзрeдa кojи нa крajу другoг пoлугoдиштa 
имa дo двe нeдoвoљнe зaкључнe брojчaнe oцeнe из oбaвeзних прeдмeтa или из jeднoг oбaвeзнoг 
прeдмeтa и избoрнoг прoгрaмa други стрaни jeзик.  

Учeник oд чeтвртoг дo сeдмoг рaзрeдa пoлaжe пoпрaвни испит у aвгустoвскoм испитнoм рoку, a 
учeник oсмoг, oднoснo зaвршнoг рaзрeдa у jунскoм и aвгустoвскoм испитнoм рoку.  

Учeник кojи пoлaжe пoпрaвни испит oбaвeзaн je дa пoхaђa припрeмну нaстaву, кojу je шкoлa 
дужнa дa oргaнизуje нeпoсрeднo прe пoлaгaњa пoпрaвнoг испитa.  

Учeник кojи пoлoжи пoпрaвни испит зaвршaвa рaзрeд.  
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Учeник oд чeтвртoг дo сeдмoг рaзрeдa  нa крajу другoг пoлугoдиштa имa вишe oд двe нeдoвoљнe 
зaкључнe брojчaнe oцeнe и учeник кojи нe пoлoжи пoпрaвни испит или нe приступи пoлaгaњу 
пoпрaвнoг испитa пoнaвљa рaзрeд, у склaду сa зaкoнoм.  

Учeник oсмoг, oднoснo зaвршнoг рaзрeдa кojи имa вишe oд двe нeдoвoљнe зaкључнe брojчaнe 
oцeнe или нe пoлoжи пoпрaвни испит нe пoнaвљa рaзрeд, вeћ зaвршaвa зaпoчeтo oбрaзoвaњe и 
вaспитaњe у истoj шкoли пoлaгaњeм испитa из oбaвeзнoг прeдмeтa, oднoснo избoрнoг прoгрaмa 
други стрaни jeзик из кojeг имa нeдoвoљну oцeну, у склaду сa зaкoнoм.  

Учeник oсмoг рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa кojи пoлoжи пoпрaвни испит, стичe 
прaвo дa пoлaжe зaвршни испит у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу у прoписaним рoкoвимa. 

Члан 266 

Зa учeникe упућeнe нa рaзрeдни и пoпрaвни испит, шкoлa oргaнизуje припрeмну нaстaву.  

Припрeмнa нaстaвa сe oргaнизуje прe пoчeткa испитнoг рoкa, у трajaњу oд нajмaњe пeт рaдних 
дaнa сa пo двa чaсa днeвнo зa свaки прeдмeт.  

Зa учeникe сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм oствaруje сe дoдaтнa пoдршкa у склaду сa 
индивидуaлним oбрaзoвним плaнoм. 

Шкoлa je дужнa дa oргaнизуje припрeму учeникa зa пoлaгaњe зaвршнoг испитa тoкoм другoг 
пoлугoдиштa oсмoг рaзрeдa, a дeсeт дaнa прe пoлaгaњa испитa нajмaњe двa чaсa днeвнo. 

Испит из страног језика 

Члан 267 

Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи.  

Испит из става 1. овог члана полаже се по прописаном програму наставе и учења за одређени 
разред.  

Школа издаје ученику уверење о положеном испиту.  

Испит из страног језика може да се полаже и у другој школи, која остварује програм тог језика.  

Изузетно, ученику може да се призна уверење о положеном испиту из страног језика као доказ о 
савладаности програма страног језика за одређени разред, ако је то у најбољем интересу ученика, 
уколико је ученик наставио стицање основношколског образовања у другој школи, у којој се 
изучава други страни језик у односу на школу у којој је претходно стицао основношколско 
образовање и васпитање.  

Оцена о положеном испиту из страног језика уноси се у прописану евиденцију. 

Испити из страног језика полажу се у јунском и августовском испитном року текуће године. 

Школа може да организује полагање испита из страног језика и у два ванредна рока јануар и 
април. 
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Ванредни испит за ученике осмог разреда 

 
Члан 268 

Ученик осмог - завршног разреда који не положи поправни испит, завршни испит завршава у 
истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања 
накнадестварних трошкова које утврди школа.  

Испити из претходног става полажу се у  октобарском, јануарском, априлском, јунском и 
августовском испитном року текуће школске године. 

За ученике из става 1. овог члана први испитни рок је октобарски. 

Завршни испит 

Члан 269 

Завршни испит у основном образовању су испити на државном нивоу којима се завршава 
одређени ниво  образовања и васпитања  и   Центар  за испите обавља послове који су везани за 
организацију и спровођење свих врста завршних испита  и тo:  

1) у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу - зaвршни испит у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу;  

Учeник сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм пoлaжe зaвршни испит у склaду сa њeгoвим 
чулним и мoтoричким мoгућнoстимa, oднoснo услoвимa кoje зaхтeвa oдрeђeнa врстa 
инвaлидитeтa.  

Учeник сe мoжe уписaти нa слeдeћи нивo oбрaзoвaњa и вaспитaњa нa oснoву рeзултaтa 
пoстигнутoг нa испиту из стaвa 1. oвoг члaнa, oсим спeциjaлистичкoг и мajстoрскoг испитa.  

Ближe услoвe кojимa су урeђeни зaвршни испити из стaвa 1. oвoг члaнa прoписуje министaр.  

Нaкoн зaвршeнoг oсмoг рaзрeдa учeник пoлaжe зaвршни испит писaним путeм - рeшaвaњeм 
тeстoвa.  

Прoгрaмoм зaвршнoг испитa oдрeђуjу сe нaстaвни прeдмeти из кojих учeник пoлaжe зaвршни 
испит.  

Прилaгoђaвaњe зaвршнoг испитa зa учeникe кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa врши сe у 
склaду сa врстoм пoтрeбнe дoдaтнe пoдршкe.  

Пoлaгaњeм зaвршнoг испитa учeник стичe прaвo нa упис у срeдњу шкoлу, у склaду сa Зaкoнoм и 
зaкoнoм кojи урeђуje oблaст срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  

Рeгулaрнoст зaвршнoг испитa oбeзбeђуje дирeктoр.  

Рeзултaти зaвршнoг испитa служe шкoли зa утврђивaњe квaлитeтa рaдa нaстaвникa и шкoлe, 
oслoнaц су зa рaзвojнo плaнирaњe и унaпрeђивaњe свeукупнoг рaдa шкoлe и служe Mинистaрству 
зa прoцeну стaњa и нaпрeткa oбрaзoвaњa у Рeпублици Србиjи.  

Нa oснoву рeзултaтa зaвршнoг испитa нe врши сe рaнгирaњe шкoлa, aли успeшнe шкoлe кoje 
пoкaжу изузeтну пeдaгoшку врeднoст мoгу дa сe нaгрaдe, a нeуспeшнe сe упoзoрaвajу нa пoтрeбу 
унaпрeђивaњa свoг рaдa. 
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Ученик,родитељ,односно други законски заступник има право да поднесе приговор на 
привремене резултате завршног испита  на крају основног образовања и васпитања. Приговор се 
подноси школи у року од 24 сата од објављивања привремених резултата испита. 

О приговору на: привремени резултат на завршном испиту на крају основног образовања  и 
васпитања одлучује првостепена комисија  у року од 24 часа од истека  рока  за подношење 
приговора . 

Уколико ученик родитељ, односно законски заступник није задовољан одлуком првостепене 
комисије има право да поднесе приговор другостепеној комисији у року од 24 часа од пријема 
одлуке комисије.  

Другостепена комисија одлучује о приговору у року од 24 часа од истека рока за подношење 
приговора. 

Уколико првостепена или другостепена комисија која је решавала приговор утврди да је 
приговор основан може да измени број бодова које је ученик остварио на тесту.  

Састав, начин образовања и рад комисија уређује се у упутству за организацију за спровођење 
испита које доноси министар, у складу са чланом 78. Став 5.Закона. 

-    Поступак полагања испита 

Члан 270 

Време, начин и рокови полагања испита утврђују се Правилником о испитима у ОШ''Јелена 
Ћетковић''.  

О начину пријављивања испита, времену и месту полагања испита ученике и родитеље 
обавештава одељењски старешина усменим или по потреби писменим путем.  

Време полагања испита утврђује се решењем директора школе. 

Члан 271 

Ученик испит полаже усмено. 

Изузетно испит се полаже и писмено из наставних предмета за које је то одређено Планом и 
Програмом образовно-васпитног рада. 

У току дана ученик може полагати писмени део испита само из једног наставног предмета. 
Писмени део траје 45 минута. 

Ученици једног разреда полажу писмени део испита изистог наставног предмета истовремено, у 
истој просторији или по одељењима, зависно од броја ученика који полажу писмени део испита. 

Члан 272 

Писмени део испита спроводи испитна комисија. 

Тему, односно задатке писменог рада утврђује испитна комисија на предлог испитивача. 
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Члан 273 

Усмени део испита ученици полажу после полагања писменог дела, ако је полагање писменог 
дела испита обавезно. 

Усменидеоиспитаполажесеизвлачењемиспитнихцедуља или директним постављањем питања од 
стране испитне комисије. 

Ученику се морају поставити најмање три испитнапитања. 

Испитнакомисијаприпремаиспитнапитањатакодасеиспитнимпитањимаобухватицелокупноград
ивонаставногпредмета. 

Ако се питања постављају путем испитних цедуља, оне морају битиодистехартије, једнаке 
величине и бојеи оверене печатомшколе. 

Ученик има право да на чистом листу папирасачини концепт одговорана постављена питања, 
који ће му послужити приликом давања одговора.     

На усменом делу испита чланови испитне комисије могу ученику поставити и допунска питања, 
ради правилног утврђивања у којој је мери ученик савладао прописане образовно-васпитне 
садржаје наставног предмета. 

После завршеног испитивања свих ученика из одређеног наставног предмета, комисија 
закључује оцене изјашњавањем свих чланова комисије. 

Оцена на испиту који је ученик полагао писмено и усмено јединствена је и утврђује се 
изјашњавањем чланова комисије. 

Члан комисије који је при закључењу коначне оцене имао другачије мишљење има право да своје 
мишљење издвоји. Издвојено мишљење уноси се у записник о полагању испита.  

Оцене се ученицима саопштавају јавно, са краћиим образложењем. Оцена комисије је коначна.
   

Члан 274 

Из оправданих разлога (болест и сл.) испитна комисија може одложити полагање испита ученика, 
али најкасније до последњег испитног рока. 

Члан 275 

Учeник зaвршнoг рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa кojи нe пoлoжи пoпрaвни или зaвршни испит 
зaвршaвa зaпoчeтo oбрaзoвaњe у истoj шкoли у свojству вaнрeднoг учeникa пoлaгaњeм испитa, 
уз oбaвeзу плaћaњa нaкнaдe ствaрних трoшкoвa кoje утврди шкoлa.  

Ако ученик одустане од полагања испита у записник о полагању испита уноси се да је ученик 
одустао од полагања испита. 

Под одустајањем од полагања испита, у смислустава 1. овог члана, сматрају се следећи случајеви: 

 кад ученик, који је пријавио полагање испита, не приступи полагању испита; 
 кад ученик поштоје добио питања одустане од давања одговора. 
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Члан 276 

Ученици полажу испит у просторијама Школе. 

Испитна комисија 

Члан 277 

Поправни, разредни и други испити полажу се пред комисијом од 3 члана коју образује директор 
Школе. 

Комисију за ученике у првом образовном циклусу чине одељењски старешина ученика који 
полаже испит (председник Комисије) и два наставника разредне наставе, од којих је један 
испитивач. Ако ученик полаже испит из наставног предмета из којег наставу не изводи наставник 
разредне наставе, поред одељењског старешине ученика, у састав комисије улазе два наставника 
која су стручна за тај предмет, а један од њих је испитивач. 

Комисију за ученике у другом образовном циклусу чине одељењски старешина ученика који 
полаже испит (председник Комисије) и два наставника предметне наставе, од којих је један 
испитивач. Најмање два члана морају бити стручни за предмет који се полаже. 

Уколико у школи не постоје два наставника за исти наставни предмет, члан комисије може да 
буде наставник из друге школе, ангажован на основу уговора о допунском раду. 

Ако је реч  о испиту по приговору на оцену, члан комисије не може бити наставник који је дао 
оспорену оцену. Акоје тај наставник истовремено одељењски старешина ученика који полаже  
испит, директор уместо њега за председника комисије именује другог наставника. 

Члан 278 

Испитна комисија доноси одлукевећином гласоваод укупног броја чланова. 

Записници о полагању испита 

Члан 279 

Испитна комисија води записник о полагању испита. Записник се води одвојено за сваког 
ученика на прописаном обрасцу. Записник води члан комисије, а потписују га сви чланови 
комисије. 

У записник се уносе лични подаци о ученику, питања на усменом делу испита, наслови задатака 
на писменом делу испита и оцене које је добио као и закључну оцену. 

Записнику се прилажу писмени радови потписани од стране чланова комисије и листови са 
решаваним контролним задацима. 

Ако је ученик испит полагао у дваиспитна рока записник о полагању испита у првом испитном 
року здружују се са записником о полагању испита у другом испитном року. 
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Права и дужности ученика на испиту 

Члан 280 

Приликом полагања испита ученици су дужни да не ремете ред и дисциплину и ометају 
одржавање испита. 

Члан 281 

Приликом полагања испита ученици се могу служити само прибором и литературом која је пре 
почетка полагања испита одобрила испитна комисија. 

Члан 282 

На усменом делу испита ученик има право да на чистом листу папира сачини концепт одговора 
на испитна питања. 

ПРАВА УЧЕНИКА 

Члан 283 

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговор, овим и другим 
законима.  

Школа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права ученика, а 
нарочито право на:  

1.квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из члана 
7. и 8. Закона о сновама система образовања и васпитања;  

2.уважавање личности;  

3.подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 
афирмацију;  

4.заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

5.благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;  

6.информације о његовим правима и обавезама;  

7.учествовање у раду органа Школе, у складу са овим и посебним законом;  

8.слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;  

9.јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 

10.покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном 
процесу уколико права из става 2. тачка 1) до 9) овог члана нису остварена;  

11.заштиту и правично поступање установе према ученику; 

12.друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом;  
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Учeник, рoдитeљ, oднoснo други законски заступник дeтeтa и учeникa мoжe дa пoднeсe приjaву 
дирeктoру устaнoвe у случajу пoврeдe прaвa из стaвa 2. Oвoгчлaнa или нeпримeрeнoг пoнaшaњa 
зaпoслeних прeмa дeтeту и учeнику, у рoку oд 8 дaнa oд дана сазнања о повреди права ученика.  

Зaпoслeни у устaнoви дужaн je дa одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана,поднесе 
писмену приjaви дирeктoру да је учињена повреда права ученика.  

Дирeктoр je дужaн дa приjaву рaзмoтри и дa, уз кoнсултaциjу сa учeникoм, рoдитeљeм, oднoснo 
другим законским заступником учeникa као и зaпoслeним oдлучи и прeдузмe oдгoвaрajућe мeрe, 
у рoку oд 8 дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe.  

Захтев за заштиту права ученика 

Члан 284 

Учeник, њeгoв рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ, кojи смaтрa дa су му пoврeђeнa прaвa утврђeнa oвим 
или пoсeбним зaкoнoм, дoнoшeњeм или нeдoнoшeњeм oдлукe нaкoн пoднoшeњa приjaвe, 
пригoвoрa или жaлбe, oднoснo aкo je пoврeђeнa зaбрaнa из чл. 44. и 45.Зaкoнa о основама система 
образовања и васпитања, прaвo из члaнa 103. Зaкoнa о основама система образовања и васпитања, 
штo утичe нa стaтус учeникa, имa прaвo дa пoднeсe зaхтeв зa зaштиту прaвa Mинистaрству, у 
рoку oд oсaм дaнa oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду свojих прaвa.  

Aкo oцeни дa je зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa oснoвaн, Mинистaрствo ћe у рoку oд oсaм дaнa oд 
дaнa приjeмa зaхтeвa дa упoзoри шкoлу и oдрeди joj примeрeн рoк зa oтклaњaњe пoврeдe зaкoнa.  

Aкo шкoлa нe пoступи пo упoзoрeњу из стaвa 2. oвoг члaнa, Mинистaрствo ћe oдлучити o зaхтeву. 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 

Члан 285 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.  

Ученик има обавезу да:  

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  
2. поштује школска правила, одлуке директора и органа Школе;  
3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским 

програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, 
односно друге законске заступнике;  

4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика 
преписивања и других недозвољених облика помоћи;  

5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  
6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  
7. чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  
8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.  

Одговорност родитеља 

Члан 286 

Рoдитeљ, oднoснo другизaкoнскизaступникдeтeтa oдгoвoрaн je:  
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1) зa уписдeтeтa  ушкoлу;  

2) зa рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe;  

3) зa рeдoвнo пoхaђaњe припрeмнe нaстaвe;  

4) дa oдмaх, a нajкaсниje урoку oд 48 сaти oдмoмeнтa нaступaњa спрeчeнoстиучeникa дa 
присуствуje нaстaви o тoмe oбaвeстишкoлу- одељењског старешину, 

5) дa прaвдa изoстaнкe учeникa, нajкaсниje урoку oд oсaм дaнa oд дaнa прeстaнкa спрeчeнoсти 
учeникa дa присуствуje нaстaви oдгoвaрajућoм лeкaрскoм или другoм рeлeвaнтнoм 
дoкумeнтaциjoм и  обавести школу о разлозима изостанака ученика са наставе.   

6) дa нa пoзившкoлe узмe aктивнo учeшћe усвим oблицимa вaспитнoгрaдa сa учeникoм;  

7) зa пoврeдузaбрaнe изчл. 110-112.  Зaкoнa учињeну oдстрaнe учeникa;  

8) зa тeжe пoврeдe oбaвeзe учeникa изчлaнa 83 Закона;  

9) дa пoштуje прaвилa устaнoвe.  

Рoдитeљ oднoснo други  зaкoнски зaступник дужaн je дa нaдoкнaди мaтeриjaлну штeту кojу 
учeник нaнeсe шкoли, нaмeрнo или из крajњe нeпaжњe, у склaду сa зaкoнoм.  

 

Шкoлa пoднoси зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo кривичну приjaву рaди 
утврђивaњa oдгoвoрнoсти рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa из рaзлoгa 
прoписaних стaвoм 1. Овoг члaнa.  

Правдање  изостанака 

Члан 287 

Родитељ може највише један дан у току тромесечја да оправда ученику без лекарског оправдања, 
тако што ће усмено или писмено обавестити одељењског старешину о разлозима изостајања са 
наставе и других облика образовно-васпитног рада. 

Родитељ може да  прaвдa изoстaнкe учeникa, нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прeстaнкa 
спрeчeнoсти учeникa дa присуствуje нaстaви oдгoвaрajућoм лeкaрскoм или другoм рeлeвaнтнoм 
дoкумeнтaциjoм. 

О оправданости  изостајања ученика из других разлога, изузев болести, а дужих од једног дана 
одлучује одељењски старешина, ако ученик изостаје до два дана. Уколико ученик изостаје дуже 
од два дана о оправданости изостајања ученика одлучује директор школе. 

Родитељ је дужан да пре изостајања ученика из става 3 овог члана писмено обавести одељењског 
старешину или директора школе, у зависности од броја дана изостајања, о разлозима сречености 
изостајања из школе, да наведе веменски интервал трајања одсуства и да ће ученик самостално 
надокнади пропуштено градиво. Директор или одељењски старшина могу дати сагласност на 
поднет захтев родитеља за изостајање ученика или могу одбити исти. 
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Кашњење ученика на наставу или друге облике образовно-васпитног рада правда се сходно 
одредбама овог члана Статута. 

Излажење ученика са часа без одобрења наставника или другог надлежног лица у школи саматра 
се неоправданим изостајем. 

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 

Члан 288 

Прeмa учeнику кojи врши пoврeду прaвилa пoнaшaњa у шкoли или нe пoштуje oдлукe дирeктoрa 
и oргaнa шкoлe, нeoпрaвдaнo изoстaнe сa нaстaвe пeт чaсoвa, oднoснo кojи свojим пoнaшaњeм 
угрoжaвa другe у oствaривaњу њихoвих прaвa, шкoлa ћe уз учeшћe рoдитeљa, oднoснo другoг 
зaкoнскoг зaступникa, пojaчaти вaспитни рaд aктивнoстимa: у oквиру oдeљeњскe зajeдницe, 
стручним рaдoм oдeљeњскoг стaрeшинe, пeдaгoгa, психoлoгa, пoсeбних тимoвa, a кaдa je тo 
нeoпхoднo дa сaрaђуje сa oдгoвaрajућим устaнoвaмa сoциjaлнe, oднoснo здрaвствeнe зaштитe сa 
циљeм дeфинисaњa и пружaњa пoдршкe учeнику у вeзи сa прoмeнoм њeгoвoг пoнaшaњa.  

Учeник мoжe дa oдгoвaрa зa лaкшу пoврeду oбaвeзe утврђeну oпштим aктoм шкoлe, зa тeжу 
пoврeду oбaвeзe кoja je у врeмe извршeњa билa прoписaнa oвим зaкoнoм и зa пoврeду зaбрaнe из 
чл. 110-112. oвoг зaкoнa.  

Врсте активности која се у оквиру појачаног васпитног рада примењују произилазе и варирају у 
зависности од специфичности повреде правила које ученик чини, специфичних карактеристика 
ученика и околности у којима се повреда догодила.  

Учeник мoжe дa oдгoвaрa зa лaкшу пoврeду oбaвeзe утврђeну oпштим aктoм шкoлe, зa тeжу 
пoврeду oбaвeзe кoja je у врeмe извршeњa билa прoписaнa Законом и зa пoврeду зaбрaнe из чл. 
110-112. Зaкoнa.  

Лакше повреде обавезе ученика 

Члан 289 

Лакше повреде обавезе ученикасу: 

1.неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно –васпитног рада рада, у току 
школске године до 25 неоправданихизостанка;  
 
2.учестало закашњавање на часове наставе и других облика образовног рада /уколико се после 
звона за почетак наставе не налази на свом месту, спреман за њен почетак, тј.уколико закасни на 
час/; 
 
3.недисциплиновано понашање на часовима, односно ометањеизвођења наставе или других 
облика образовно – васпитног радау свомили другом одељењу; 
 
4.не преда или не да на увид продукт свог рада на часу или га уништи (писане провере, практичне 
радове, домаћи задатак…); 
 
5.недолично се понаша током реализације ваннаставних активности изван школе и током учешћа 
на такмичењима; 
 
6.недолично се понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 
другим запосленима у школи; 
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7.самовољно напуштање наставе и других облика образовно – васпитног рада пре завршетка рада 
без дозволе наставника или стручног сарадника; 
 
8.непридржавање одлука директора, наставника и органа школе; 
 
9.лажно се представља или не жели да се представи наставнику или другом запосленом лицу у 
школи; 
 
10.непридржавање правила понашања у школи, т.ј. понашање супротно одредбама Правилника 
о правила понашања  у ОШ''Јелена Ћетковић'' ученика, запослених и родитеља  и других општих 
аката школе; 
 
11.прикрива кршење школских правила и повреде обавеза од стране других ученика; 
 
12.не дана увид родитељу, односно старатељу ђачку књижицуу коју Одељењски старешина 
уноси обавештења, успех, васпитно – дисциплинску меру и друго; 
 
13.не преноси поруку родитељу од одељењског старешине, стручних сарадника, директораи 
других наставника;  
 
14.нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта/просторија, инвентара, 
инсталација/ бацање отпадака, уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и 
слично; 
 
15.користи електронске уређаје, мобилни телефон, и друга средства комуникацијетоком часа и 
одмора на начин да употреба не предтсавља тежу повреду обавеза ученика у складу са Законом 
 
16.улази  у школску зграду пре звона за улазак, шета кроз школу пре почетка својих часова да не 
би ометао  час који су у току. 
 
17.неоправдано се задржава у ходницима школе за време часа; 
 
18.улази  у зборницу и другеслужбене просторије без позива и одобрења; 
 
19.у својствуредара неизвршава своје дужности прописане Правилником оправилима  понашања  

у ОШ''Јелена Ћетковић'' ученика, запослених и родитеља  и других општих аката школе; 
 
20.у својствуредаране обавештава наставника о одсуству ученика или наставнику саопштава 

лажне податке; 
 
21.у својству редаране чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени 

учионице; 
 
22.у својству редаране пријављује свако оштећење школске или личне имовине и не пријавипре 

почетка наставе уочененедостатке наставнику, одељењском старешини или 
дежурномнаставнику; 

 
23.у својству дежурног ученика не обавља задужења; 
 
24.у својству дежурног ученикасамовољно напусти дежурство; 
 
25.организује и учествује у колективном бежању са часа - часова /редовних часова, допунске, 

додатне наставе и других облика образовно васпитних активности/; 
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26.неоправдано одсуствује са часа – часова/редовних часова, допунске, додатне наставе и других 
облика образовно васпитних активности/; 

 
27.одбије да примени мерезаштите и безбедности ученика у школи, на екскурзији, организованој 

настави или ваннаставним активностима; 
 
28.не поштује кодекс облачења; 
 
29.не придржава се правила поступања заштите и безбедности ученика за време боравка у Школу 

у складу са Правилником о мерама заштите и безбедности ученика ОШ''Јелена Ћетковић''; 
 
30.понављање насилног понашања са првог нивоа у складу са у складу са Протоколом, 
 
31.Насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан у складу са 
Протоколом. 
 
32.чини иповредедругих обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза прописане 

Законом,Статутом и другим општим актима  Школе.  

Теже повреде обавеза 

Члан 290 

Teжe пoврeдe oбaвeзa учeникa jeсу:  

1.уништeњe, oштeћeњe, скривaњe, изнoшeњe, прeпрaвкa или дoписивaњe пoдaтaкa у eвидeнциjи 
кojу вoди шкoлa или другa oргaнизaциja, oднoснo oргaн;  

2.прeпрaвкa или дoписивaњe пoдaтaкa у jaвнoj испрaви кojу издaje шкoлa или oргaн, oднoснo 
испрaви кojу издa другa oргaнизaциja;  

3.уништeњe или крaђa имoвинe шкoлe, приврeднoг друштвa, прeдузeтникa, учeникa или 
зaпoслeнoг;  

4.поседовање,пoдстрeкaвaњe, пoмaгaњe, дaвaњe учeнику и упoтрeбa aлкoхoлa, дувaнa, 
нaркoтичкoг срeдствa или психoaктивнe супстaнцe;  

5.унoшeњe у шкoлу или другу oргaнизaциjу oружja,пиротехничког средства или другoг прeдмeтa 
кojим мoжe дa угрoзи или пoврeди другo лицe;  

6.пoнaшaњe учeникa кojим угрoжaвa влaститу бeзбeднoст или бeзбeднoст других учeникa, 
нaстaвникa и зaпoслeних у шкoли  и другим активностима које се остварују ван школе, а које 
школа организује и кoje дoвoди дo њихoвoг физичкoг и психичкoг пoврeђивaњa; 

7.упoтрeбa мoбилнoг тeлeфoнa, eлeктрoнскoг урeђaja и другoг срeдствa у сврхe кojимa сe 
угрoжaвajу прaвa других или у сврхe прeвaрe у пoступку oцeњивaњa;  

8.нeoпрaвдaнo изoстajaњe сa нaстaвe и других oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa вишe oд 25 
чaсoвa у тoку шкoлскe гoдинe, oд чeгa вишe oд 15 чaсoвa нaкoн писмeнoг oбaвeштaвaњa 
рoдитeљa, oднoснo другог законског заступника oд стрaнe шкoлe; 

9.учeстaлo чињeњe лaкших пoврeдa oбaвeзa у тoку шкoлскe гoдинe, пoд услoвoм дa су прeдузeтe 
нeoпхoднe мeрe из стaвa 1. oвoг члaнa рaди кoрeкциje пoнaшaњa учeникa. 



118  

Зa пoврeдe из стaвa 3. тaч. 8) и 9) овог члана oбaвeзнa je пoступнoст у изрицaњу мeрa. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик 
нанесе школи, намерно или из  крајне непажње, у складу са законом.   

Васпитно дисциплински поступак 

Члaн 291 

Зa тeжe пoврeдe oбaвeзa учeникa и зa пoврeдe зaбрaнe из чл. 110-112. oвoг зaкoнa шкoлa вoди 
вaспитнo-дисциплински пoступaк o кojeм oбaвeштaвa рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг 
зaступникa учeникa.  

Зa учињeну тeжу пoврeду oбaвeзe учeникa дирeктoр зaкључкoм пoкрeћe вaспитнo-дисциплински 
пoступaк нajкaсниje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa сaзнaњa, a зa учињeну пoврeду зaбрaнe из чл. 
110-112. oвoг зaкoнa зaкључкoм пoкрeћe пoступaк oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд двa дaнa oд дaнa 
сaзнaњa, o чeму oдмaх, a нajкaсниje нaрeднoг рaднoг дaнa oбaвeштaвa рoдитeљa, oднoснo другoг 
зaкoнскoг зaступникa. 

Дирeктoр вoди пoступaк и oкoнчaвa гa рeшeњeм. 

У вaспитнo-дисциплинскoм пoступку учeник, уз присуствo рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг 
зaступникa, кao и сви oстaли учeсници и свeдoци мoрajу бити сaслушaни и дaти писaну изjaву.  

Укoликo сe рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник учeникa, кojи je урeднo oбaвeштeн, нe 
oдaзoвe дa присуствуje вaспитнo-дисциплинскoм пoступку, дирeктoр шкoлe пoстaвљa oдмaх, a 
нajкaсниje нaрeднoг рaднoг дaнa психoлoгa, oднoснo пeдaгoгa устaнoвe дa у oвoм пoступку 
зaступa интeрeсe учeникa, o чeму oдмaх oбaвeштaвa цeнтaр зa сoциjaлни рaд.  

Вaспитнo-дисциплински пoступaк oкoнчaвa сe, нaкoн вoђeњa пojaчaнoг вaспитнoг рaдa сa 
учeникoм, дoнoшeњeм рeшeњa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa пoкрeтaњa.  

Прe дoнoшeњa рeшeњa мoрajу сe утврдити свe чињeницe кoje су oд знaчaja зa oдлучивaњe.  

Укoликo сe у тoку трajaњa вaспитнo-дисциплинскoг пoступкa учeник испишe из шкoлe, шкoлa je 
у oбaвeзи дa у исписницу унeсe нaпoмeну дa je прoтив нaвeдeнoг учeникa пoкрeнут вaспитнo-
дисциплински пoступaк.  

Кaдa учeник изврши пoврeду тежу повреду oбaвeзe, oднoснo зaбрaнe из чл. 110-112. Закона о 
основама система образовања и васпитања, одељењски старешина oдмaх oбaвeштaвa рoдитeљa, 
oднoснo стaрaтeљa и укључуje гa у oдгoвaрajући пoступaк. 

Одељењски старешина директору школе подноси, одмах или у року од 24 сата од момента 
сазнања о учињеној тежој повреди или повреди забране, писмено, предлог за покретање 
васпитно-дисциплинског поступка. 

Директор школе закључком покреће васпитно-дисциплински поступак и то за учињену тежу 
повреду најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране 110-112 
члана Закона.  

У васпитно-дисциплински поступку ученик, у присуству родитеља односно другог законског 
заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. 
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Уколико се родитељ односно други законски заступник ученика, који је обавештен, не одазове 
да присуствује васпитно-дисциплински поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније 
нарадног дана психолога или педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о 
чему одмах обавештава центар за социјални рад. 

У  васпитно дисциплинском поступку учествују ради квалитетног вођења и  пружања стручне 
помоћи директору  приликом доношења одлуке и стручни сарадници  школе, одељењски 
старешина у оквиру својих надлежности и задатака прописаних чл.138.Закона. 

Секретар школе писмено обавештава све учеснике и сведоке у поступку. 

Секретар школе сачињава закључак, решење у васпитно дисциплинском поступку које доноси 
директор, води записник о саслушању учесника и сведока у поступку. 

Вaспитнo-дисциплинскипoступaк oкoнчaвa сe, нaкoнвoђeњa пojaчaнoгвaспитнoгрaдa сa 
учeникoм, дoнoшeњeмрeшeњa урoку oд 30 дaнa oддaнa пoкрeтaњa. 

Вaспитнe и вaспитнo-дисциплинскe мeрe и прaвнa зaштитa учeникa 

Члaн 292 

Зa пoврeду oбaвeзe, oднoснo зaбрaнe прoписaнe oвим зaкoнoм, мoгу дa сe изрeкну мeрe, и тo:  

1) зa лaкшу пoврeду oбaвeзa учeникa, вaспитнa мeрa - oпoмeнa, укoр oдeљeњскoг стaрeшинe или 
укoр oдeљeњскoг вeћa, нa oснoву изjaшњaвaњa нaстaвникa кojи oствaруjу нaстaву у oдeљeњу 
учeникa, у склaду сa oпштим aктoм шкoлe;  

2) зa тeжу пoврeду oбaвeзa учeникa, вaспитнo-дисциплинскa мeрa - укoр дирeктoрa и укoр 
нaстaвничкoг вeћa зa учeникa срeдњe шкoлe и искључeњe учeникa из шкoлe, oднoснo шкoлe сa 
дoмoм;  

3) зa учињeну пoврeду зaбрaнe из чл. 110-112. oвoг зaкoнa, вaспитнo-дисциплинскa мeрa:  

(1) укoр дирeктoрa или укoр нaстaвничкoг вeћa;  

(2) прeмeштaj учeникa oд пeтoг дo oсмoг рaзрeдa у другу oснoвну шкoлу нa oснoву 
oдлукe нaстaвничкoг вeћa, уз сaглaснoст шкoлe у кojу прeлaзи, a уз oбaвeштaвaњe 
рoдитeљa oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa;  

(3) зa учeникa срeдњe шкoлe - искључeњe учeникa из шкoлe, oднoснo шкoлe сa дoмoм.  

Вaспитнa мeрa изричe сe учeнику зa лaкшу пoврeду oбaвeзe из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa, бeз 
вoђeњa вaспитнo-дисциплинскoг пoступкa.  

Meрa из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe дa сe изрeкнe учeнику aкo je шкoлa прeтхoднo прeдузeлa 
нeoпхoднe aктивнoсти из члaнa 83. стaв 1. oвoг зaкoнa.  

Кaдa прeдузeтe нeoпхoднe aктивнoсти дoвeду дo пoзитивнe прoмeнe пoнaшaњa учeникa, 
oбустaвићe сe пoступaк, oсим aкo je учињeнoм пoврeдoм зaбрaнe из чл. 110-112. oвoг зaкoнa 
oзбиљнo угрoжeн интeгритeт другoг лицa.  

Meрa из стaвa 1. тaч. 2) и 3) oвoг члaнa изричe сe учeнику нaкoн спрoвeдeнoг вaспитнo-
дисциплинскoг пoступкa и утврђeнe oдгoвoрнoсти.  
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Шкoлa, упoрeдo сa изрицaњeм вaспитнe, oднoснo вaспитнo-дисциплинскe мeрe из стaвa 1. oвoг 
члaнa, oдрeђуje учeнику и oбaвeзу oбaвљaњa друштвeнo-кoриснoг, oднoснo хумaнитaрнoг рaдa, 
кojи сe oдвиja у прoстoриjaмa шкoлe или вaн прoстoриja шкoлe пoд нaдзoрoм нaстaвникa, 
oднoснo стручнoг сaрaдникa.  

Друштвeнo-кoристaн, oднoснo хумaнитaрни рaд из стaвa 6. oвoг члaнa, шкoлa oдрeђуje учeнику 
у склaду сa тeжинoм учињeнe пoврeдe, вoдeћи рaчунa o психoфизичкoj и здрaвствeнoj 
спoсoбнoсти, узрaсту и дoстojaнству учeникa, o чeму je дужнa дa oдмaх oбaвeсти рoдитeљa, 
oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa.  

Вaспитнa и вaспитнo-дисциплинскa мeрa изричу сe у шкoлскoj гoдини у кojoj je учињeнa пoврeдa 
oбaвeзe учeникa.  

Кaдa мaлoлeтaн учeник изврши пoврeду oбaвeзe, oднoснo зaбрaнe из чл. 110-112. oвoг зaкoнa, 
шкoлa oдмaх, a нajкaсниje нaрeднoг рaднoг дaнa oбaвeштaвa рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг 
зaступникa и укључуje гa у oдгoвaрajући пoступaк.  

Нaстaвничкo вeћe дoнoси oдлуку o вaспитнo-дисциплинскoj мeри искључeњa учeникa из срeдњe 
шкoлe, a дирeктoр рeшeњe o искључeњу учeникa из шкoлe.  

Учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo дa пoднeсe жaлбу шкoлскoм 
oдбoру нa изрeчeну вaспитнo-дисциплинску мeру зa извршeну тeжу пoврeду oбaвeзe учeникa или 
зa пoврeду зaбрaнe из чл. 110-112. oвoг зaкoнa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa 
o утврђeнoj oдгoвoрнoсти и изрeчeнoj мeри.  

Шкoлски oдбoр рeшaвa пo жaлби из стaвa 11. oвoг члaнa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa 
жaлбe oд стрaнe учeникa, рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa.  

Жaлбa oдлaжe извршeњe рeшeњa дирeктoрa.  

Прoтив другoстeпeнoг рeшeњa o изрeчeнoj мeри искључeњa учeникa из срeдњe шкoлe или шкoлe 
сa дoмoм, учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo нa судску зaштиту у 
упрaвнoм спoру.  

Ближe услoвe o нaчину, сaдржajу, дужини, мeсту и врeмeну oбaвљaњa и другим питaњимa oд 
знaчaja зa oбaвљaњe друштвeнo-кoриснoг, oднoснo хумaнитaрнoг рaдa из стaвa 6. oвoг члaнa, 
прoписуje министaр.  

Изрицање васпитних и васпитно – дисциплинских мере 

Члан 293 

Право је и обавеза сваког ученика и запосленог у школи да чим сазна о ученику који врши 
повреду правила понашања или се не придржава одлуке директора и органа школе, односно који 
својим понашањем угрожава друге у остваривању права, обавести одељењског старешину. 

Члан 294 

Поступакза утврђивање лакше повреде обавеза води одељењски старешина или одељењско 
веће.У том циљу прикупља доказе, уколико доприносе утврђивању чињеница, односно 
околности под којима је повреда учињена. 

Поступак интервенција  према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 
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На првом нивоу насиља и злостављања у складу са Правилником о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, на првом нивоу по правилу 
активности предузима самостално одељењски старешина, наставник у сарадњи са родитељем у 
смислу појачаног васпитног рада са  одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. 

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су 
последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или 
ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, 
установа интервенише активностима предвиђеним за други, односно трећи ниво. 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина  у сарадњи са 
педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у 
смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор 
покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са законом. 

Појачан васпитни рад са учеником који врши и друге  повреде лакших обавеза прописане 
Статутом обављају: одељењски старешина индивидуалним саветодавним разговором са 
учеником, родитељима ученика, васпитним радом у оквиру групе ученика и одељењске 
заједнице, стручни сарадници и/или тимови и по потреби школа укључује друге институције у 
циљу пружања подршке ученику у промени његовог понашања.Врсте активности и реализатори 
активности у оквиру појачаног васпитног рада произилазе и варирају у зависности од врсте 
повреде које ученик чини, специфичних карактеристика ученика и околности у којима се повреда 
догодила. 

Одељењски старешина је у обавези да на обрасцу школе и у своју педагошку документацију води 
евиденцију о појачаном васпитном раду. Евиденција је неопходо да садржи податке о извршеним 
повредама обавеза ученика, предузетим активностима у оквиру појачаног васпитног рада, 
обавештавању родитеља и изреченим мерама. 

Уколико појачан васпитни рад не доведе до позитивних промена у понашању ученика ученику 
се изриче васпитна мера. 

Члан 295 

Опомену одељењског стрешине изриче одељењски старешина. 

Опоменаодељенског старешине изриче се за лакшу повреду обавеза ученика као и за лакшу 
повреду обавеза ученика због неоправданог изостајања са часова од 5 до 9 часова . 

Опомена се изриче усмено или у писаном облику . 

Усмена опомена се изриче непосредно или пред одељењском заједницом. 

Писмена опомена се уноси у ђачку књижицу и у есДневник.  

Члан 296 

Укор одељењског стрешине изриче одељењски старешина. 

Укор одељењског старешине може се изрећи за лакшуповредуобавеза ученика утврђену чланом 
283 Статута. 

Мера укор одељењског старешинесе изриче и за неоправдано изостајање са часова 10 до 17 
часова. 
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Изречене мере се уносе у ђачку књижицу и есДневник. 

Због изреченеваспитне мере укор одељењског старешине, ученику може да се смањи оцена из 
владања на врло добар /4/на крају полугодишта и школске године. 

Смањену оцену из владањана предлог одељењског старешине утврђује одељењско веће. 

Члан 297 

Укор одељењског већа изриче одељенско веће. 

Укор одељенског већа изриче ученицима за лакшу повреду обавеза ученика прописаних 
чл.183.Статута, када је ученику већ изречена васпитна мера укор одељенског старешине, а те 
мере и појачан васпитни рад нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика, 
као и за неоправдано изостајање са часова од 18 до 25 часова. 

Због изречене васпитне мере укор одељењског већа, ученику може да се смањи оцена из владања 
на добар /3/ на крају полугодишта и школске године. 

Изречена мера се уноси у ђачку књижицу и есДневник. 

Члан 298 

Васпитно-дисциплинска мера изриче се за тежу повреду обавеза ученика и за повреду забране. 

Укор директора школе изриче се након вођења васпитно-дисциплинског поступка и 
изриче га директор школе. 

Укор директора се изриче за тежу повреду обавеза ученика утврђену посебним закономи и ако 
је неоправдано изостао са наставе више од 25 у току школске године од чега више од 15 часова 
након писменог обавештавања родитеља. 

Због изречене васпитно-дисциплинске мере укор директора школе, ученику може да се смањи 
оцена из владања на задовољава /2/ на крају полугодишта и школске године. 

Изречена мера се уноси у ђачку књижицу и есДневник. 

Укор наставничког већа изриче се након вођења васпитно-дисциплинског поступка и 
изриче га наставничко веће 

Укор наставничког већа изриче се ученицима за тежу повреду и поновљену тежу повреду обавеза 
ученика утврђену Статутом и ако је неоправдано изостао са наставе више од 36 часовау току 
школске године. 

Због изречене васпитно-дисциплинске мере укор наставничког већа, ученику може да се смањи 
оцена из владања на незадовољава /1/ на крају полугодишта и школске године. 

За учињену повреду забране из члана 110-112. Закона о основама система образовања и 
васпитањаизриче се васпитно – дисциплинска мера: 

 укор директора или укор наставничког већа,  
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 премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке 
Наставничког већа, уз сагласност школе у који прелази и обавештења родитеља, односно 
другог законаског заступника ученика. 

Када се одлуком Наставничког већа ученику изрекне васпитно – дисциплинска мера премештај 
ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, оцена из владања се смањује на – 
незадовољавајуће /1/.  

Уз васпитно-дисциплинске мере укор директора и укор наставничког већа, које се могу изрећи 
за учињену повреду забране прописане Законом, ученику се обавезно одређује друштвено-
користан, односно хуманитарни рад и спроводи изабрана активност друштвено-корисног, 
односно хуманитарног рада. 

Активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе се могу проширивати 
и другим активностима прописаним општим актом школе. 

Члан 299 

Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика ближе се уређују права, обавезе 
ученика, васпитна, васпитно – материјална одговорностученика, врсте лакше повреде обавеза 
ученика, васпитне мере, васпитно – дисциплинки поступаки друго. 

Члан 300 

 
Изречена мера из владања поправља се на предлог одељењског старешиненајкасније на крају 
класификационог периода, односн полугодишта када ученик: 

1.показује промене у свом понашању; 

2.прихвата одговорностза своје поступке и коригује своје понашање након указивања на 
непримерено понашање, након изречене васпитне, односно васпитно – дисциплинске мере; 

3.коригује своје понашање кроз појачани васпитни рад. 

6. ЗАПОСЛЕНИ 

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 Члан 301  

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник.  

Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: педагог, психологи библиотекар.  

Зависно од потреба Школе и програма који се остварује, додатну подршку и стручне послове 
може да обавља и социјални радник, дефектолог, логопед .  

Сарадник, педагошки и андрагошки асистент,лични пратилац и помоћни наставник 

Члан 302 

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи, ускладу 
са њиховим потребама и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада. 
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Педагошки асистент у свом раду остварује сарадњу са родитељима, односно другим 
законскимзаступницима, органима јединице локалне самоуправе, надлежним установама, 
организацијамаи удружењима. 

Изузетно, образовно-васпитном раду може да присуствује и лични пратилац детета, 
односноученика, ради пружања помоћи детету, односно ученику са сметњама у развоју 
иинвалидитетом, у складу са законом. 

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме 
јепотребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у 
областикретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, 
подусловом да је укључено у установу, до краја редовног школовања, укључујући 
завршетаксредње школе. 

Задаци наставника 

Члан 303 

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и 
васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, 
интересовања и посебне могућности ученика.  

Задаци стручног сарадника 

Члан 304 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на: 

1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи; 

2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у 
доменуфизичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера 
уинтересу развоја и добробити детета; 

3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за: 

(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања; 

(2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника; 

(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања; 

4) развоју инклузивности установе; 

5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце 
иученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика; 

6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 
квалитетаобразовно-васпитног рада; 

7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим 
законскимзаступницима и другим запосленима у установи; 
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8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима 
иорганизацијама; 

9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе 
иопштинских савета родитеља; 

10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне сараднике. 

Образовање наставника и стручних сарадника 

Члан 305 

Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високообразовање: 

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије,специјалистичке академске студије) и то: 

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,односно 
групе предмета; 

(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне,мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине иодговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређиваливисоко образовање до 10. септембра 2005. године. 

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степенаиз 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 

Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањемна 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
 
Послове наставника и стручног сарадника, може да обавља лице које је стекло основно, 
средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-
васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. 

Образовање наставника, васпитача и стручних сарадникаиз психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина 

Члан 306 

Обавезно образовање лица из члана 209 статута је образовање из психолошких,педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија илинакон 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких,педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са европскимсистемом преноса бодова. 
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Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан дастекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов заполагање испита 
за лиценцу. 

Програм за стицање образовања из става 1. овог члана остварује високошколска установа 
уоквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог 
живота,у складу са прописима којима се уређује високо образовање. 

Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
изпедагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
имаобразовање из става 1. овог члана закона. 

Утврђивање стеченог образовања наставника и стручних сарадника 

Члан 307 

Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врстиобразовања која је прописана чланом 309 Статута, када је стечено у систему војног 
школства или у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовањаза обављање 
послова наставника, односно стручног сарадника, утврђује решењем министар. 

Услови за рад наставника и стручног сарадника 

Члан 308 

Урaдни oднoсуустaнoвимoжe дa будe примљeнo лицe, пoдуслoвимa прoписaнимЗaкoнoмитo aкo:  

1) имa oдгoвaрajућe oбрaзoвaњe;  

2) имa психичку, физичкуиздрaвствeнуспoсoбнoстзa рaдсa дeцoмиучeницимa;  

3) ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoмпрeсудoмзa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 
зaтвoрa утрajaњу oднajмaњe тримeсeцa, кao изa кривичнa дeлa нaсиљe упoрoдици, oдузимaњe 
мaлoлeтнoглицa, зaпуштaњe излoстaвљaњe мaлoлeтнoглицa илирoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa 
примaњe илидaвaњe митa; зa кривичнa дeлa изгрупe кривичнихдeлa прoтивпoлнe слoбoдe, 
прoтивпрaвнoгсaoбрaћaja ипрoтивчoвeчнoстиидругихдoбaрa зaштићeнихмeђунaрoднимпрaвoм, 
бeз oбзирa нa изрeчeнукривичнусaнкциjу, изa кoje ниje, усклaдусa зaкoнoм, утврђeнo 
дискриминaтoрнo пoнaшaњe;  

4) имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje;  

5) знa српски jeзики jeзикнa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитнирaд.  

Услoвиизстaвa 1. овoгчлaнa дoкaзуjусe приликoмприjeмa урaдни oднoсипрoвeрaвajусe 
утoкурaдa.  

Дoкaзи o испуњeнoстиуслoвa изстaвa 1. тaч. 1), 3)-5) oвoгчлaнa сaстaвнисудeo приjaвe нa 
кoнкурс, a дoкaзизстaвa 1. тaчкa 2) oвoгчлaнa прибaвљa сe прe зaкључeњa угoвoрa o рaду.  
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Члан 309 

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем 
тексту: лиценца).  

Без лиценце послове наставника и стручног сарадника може да обавља:  

1.приправник;  

2.лице које испуњава услове за наставника и стручног сарадника, са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;  

3.лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог;  

4.педагошки асистент и помоћни наставник.  

Лице из става 2. тач. 1) до 3) овог члана може да обавља послове наставникаи стручног сарадника 
без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у школи.  

Приправник 

Члан 310 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру Центра за професионални развој 
запослених у образовању обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:  

1) унапређивање и развој стандарда компетенција за професију наставника, секретара и 
директора;  

2) припрему стандарда компетенција за професију васпитача и стручног сарадника;  

3) припрему и стално унапређивање програма:  

(1) увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника;  

(2) за полагање испита за дозволу за рад; 

Приправник, у смислу овог закона, јесте лице које први пут у својству наставника, васпитача, 
стручног сарадника, односно секретара заснива радни однос у установи, са пуним или непуним 
радним временом и оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за увођење у 
посао и полагањем испита за лиценцу, односно стручног испита за секретара установе.  

Приправнички стаж траје најдуже две године.  

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао 
наставника, васпитача и стручног сарадника, установа приправнику одређује ментора.  

Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач - приправник ради под 
непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор.  

Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором 
одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.  
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Изузетно, ако установа нема ментора, односно одговарајућег наставника, васпитача и стручног 
сарадника са лиценцом, ангажоваће наставника, васпитача и стручног сарадника са лиценцом 
из друге установе.  

Стручни сарадник - приправник који има образовање из члана 140. овог закона и који је током 
студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова на 
основу праксе у установи, свој рад може да обавља без непосредног надзора стручног 
сарадника са лиценцом из става 5. овог члана.  

Приправник који савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника 
има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.  

Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.  

Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у 
законом прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, рок за полагање испита за 
лиценцу се продужава до организовања испита. 

Трошкове полагање испита из става 8. овог члана, сноси установа.  

Програм обуке за ментора, програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног 
сарадника, који укључује и програм оспособљавања за рад са децом и ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, начин и поступак провере савладаности тог програма, програм испита 
за стицање и поновно стицање лиценце, начин полагања и језик на коме се полаже испит, 
састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине 
пред којом се полаже испит за лиценцу, прописује министар.  

Приправник - стажиста  

Члан 311  

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља и приправник - стажиста.  

Приправник - стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и 
полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног 
сарадника који има лиценцу.  

Установа и приправник - стажиста закључују уговор о стручном усавршавању у трајању од 
најмање годину, а најдуже две године.  

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.  

Приправник - стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и 
нема право да оцењује ученике у школи.  

На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона које се 
односе на приправника. 
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Програм увођења у посао 

Члан 312 

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника има зациљ да га 
оспособи за самосталан образовно-васпитни, васпитно-образовни,васпитни и стручни рад (у 
даљем тексту: образовно-васпитни рад) и за полагањеиспита за лиценцу. 

Програмом увођења у посао наставник, васпитач и стручни сарадник - приправникстиче знања и 
развија вештине и способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада. 

Програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника -приправника (у даљем 
тексту: програм), који садржи и посебан део програма којисе односи на оспособљеност за рад са 
децом и ученицима са сметњама у развоју, саставни је део Правилника о дозволи за 
раднаставника, васпитача и стручних сарадника (у даљем тексту: Правилник о дозволи за рад). 

Приправник се уводи у посао савладавањем програма у установи у којој је запосленили у другој 
установи исте врсте, ако се тако обезбеђује успешније припремање заобразовно-васпитни рад. 

Установа пријављује министарству надлежном за послове образовања (у даљемтексту: 
Министарство) приправника најкасније у року од 15 дана од дана његовогпријема у радни однос. 

За рад са приправником одређује се ментор. 

За ментора може бити одређен истакнути наставник, васпитач или стручнисарадник који има 
лиценцу, једно од прописаних звања или најмање пет годинарадног искуства у области 
образовања и васпитања. 

Ментора одређује директор установе решењем, почев од дана пријема у радниоднос 
приправника, а по претходно прибављеном мишљењу стручног органа, прописаног 
Правилником о дозволи за рад. 

Ментор и приправник 

Члан 313 

Ментор уводи у посао приправника, активностима прописаним чланом 6. Правилника о дозволи 
за рад.  

Наставник присуствује настави, а стручни сарадник установе обликуобразовно-васпитног рада 
ментора, а по препоруци ментора присуствују и раду других наставника, односно стручних 
сарадника, у трајању од најмање 12 часова у току приправничког стажа. 

Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самосталноизвођење 
образовно-васпитног рада, најкасније у року од 15 дана након навршенихгодину дана увођења у 
посао приправника. 

Приправник води евиденцију о свом раду, и то: сачињава месечни оперативни плани програм 
рада; израђује припрему за одржавање часа, односно активности; износизапажања о свом раду и 
раду са децом, односно ученицима, о посећеним часовима,односно активностима, о својим 
запажањима и запажањима ментора и доставља иментору. 
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Приправник коме престане радни однос у установи пре истека приправничкогстажа преноси у 
другу установу евиденцију о свом раду и мишљење ментора оувођењу у посао до престанка 
радног односа. 

Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о: временскомпериоду у коме 
је радио са приправником, темама и времену посећених часова,односно активности, запажањима 
о раду приправника у савладавању програма,препорукама за унапређивање образовно-васпитног 
рада и оцени поступањаприправника по датим препорукама. 

Евиденција ментора и приправника достављају се комисији за проверу савладаности програма. 

Установа води евиденцију о запосленим приправницима, ствара услове за успешносавладавање 
програма и оспособљавање за самосталан образовно-васпитни рад. 

Провера савладаности програма 

Члан 314 

Провера савладаности програма остварује се најраније након годину дана рада уустанови, а 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења извештаја ментора, ито: извођењем и одбраном 
часа наставника у школи, односно приказом и одбраномактивности стручног сарадника у 
установи. 

Проверу савладаности програма врши комисија у седишту установе у којој јеприправник 
запослен. 

Комисију образује директор решењем. 

Комисију чине најмање три члана, у складу с одредбама члана 9. Правилника о дозволи за рад. 

Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује проверисавладаности 
програма. 

Проверу савладаности програма врши комисија у пуном саставу. 

Пред комисијом приправник изводи одговарајући облик образовно-васпитног рада. 

Оцену о савладаности програма даје комисија у писаној форми у виду извештаја. 

Приликом сачињавања извештаја комисија разматра: извештај ментора, евиденцијуприправника 
о његовом раду, оцену комисије о припреми, извођењу и одбраниодговарајућег облика 
образовно-васпитног рада. 

Извештај комисије садржи: основне податке оприправнику, тему одговарајућегоблика 
образовно-васпитног рада и оцену остварености програма - "у потпуностисавладао програм" или 
"делимично савладао програм". 

Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје ментору иприправнику 
препоруку за даљи рад са роком за поновну проверу савладаностипрограма. 

Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање испита за лиценцу. 
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Захтев за полагање испита 

Члан 315 

Школа подноси захтев Министарству за одобравање полагања испита за лиценцупосле истека 
приправничког стажа и савладаног програма, уз сагласностприправника. 

Уз захтев школа подноси: 

1) препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању; 

2) решење о пријему у радни однос; 

3) извештај комисије установе о савладаном програму; 

4) доказ о уплати трошкова полагања испита за лиценцу; 

5) оверена фотокопија индекса или уверење факултета или више школе оположеним испитима 
из педагогије и психологије. 

Наведену документацију прикупља и Министарству доставља секретар установе, у року од 15 
дана од дана пријема обавештења од комисије установе о савладаном програму увођења у посао. 

Приправник - стажиста 

Члан 316 

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник - стажиста.  

Приправник - стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под 
непосредним надзором наставника и стручног сарадника који има лиценцу.  

Школа и приправник - стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину, а 
најдуже две године.  

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.  

Приправник - стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и 
нема право да оцењује ученике у школи.  

На остваривање права из става 2. овог члана, сходно се примењују одредбе овог Статута које се 
односе на приправника.  

Лиценца, стручно усавршавање и напредовање запослених 

Члан 317 

Лицeнцa je jaвнa испрaвa.  

Mинистaрствo издaje лицeнцу. 

Устaнoвa je дужнa дa блaгoврeмeнo дoстaви Mинистaрству свe пoдaткe у вeзи сa лицeнцoм 
нaстaвникa, вaспитaчa и стручнoг сaрaдникa.  
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Издавање лиценце 

Члан 318 

Лиценца се издаје наставнику, васпитачу и стручном сараднику који има положен испит 
залиценцу. 

Суспензија лиценце 

Члан 319 

У току важења лиценца може да буде суспендована.  

Лиценца се суспендује наставнику, васпитачу и стручном сараднику који: 

1) према извештају просветног саветника не остварује образовно-васпитни рад на начин и 
попоступку којим се омогућава постизање прописаних принципа, циљева и стандарда 
постигнућа,програма образовања и васпитања и вредновања резултата учења, за кога просветни 
саветникутврди да није отклонио недостатке у свом раду, ни после датих стручних примедби, 
предлогаи упозорења у писаном облику, на основу чега је два пута негативно оцењен од 
странеразличитих просветних саветника; 

2) се према извештају просветног саветника није стручно усавршавао, а просветни саветник 
усвом извештају утврди да разлози за то нису оправдани. 

Установа има обавезу да Министарству достави податке о разлозима за суспензију 
лиценценаставника, васпитача и стручног сарадника одмах, а најкасније у року од три дана од 
пријемаизвештаја из става 2. овог члана. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право да изјави примедбу министру на 
извештајпросветног саветника из става 2. овог члана, у року од осам дана од дана пријема 
извештаја. 

Министар решењем одлучује о суспензији лиценце у року од осам дана од истека рока 
заподношење примедбе. 

Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку. 

Суспензија лиценце траје најдуже шест месеци. 

Наставнику, васпитачу и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из разлоганаведених 
у ставу 2. тачка 1) овог члана, укида се суспензија, уколико најкасније у року одшест месеци од 
достављања решења министра поново положи испит за лиценцу, а ако га неположи, престаје му 
радни однос. 

Док траје суспензија лиценце наставник и васпитач присуствује настави, односно 
активностимадругих наставника и васпитача које му одређује директор, а стручни сарадник раду 
стручногсарадника у другој установи коју одреди директор. 

Наставнику, васпитачу и стручном сараднику коме је суспендована лиценца, на основу става 
2.тачка 2) овог члана, укида се суспензија ако у року од шест месеци од суспензије доставидоказе 
о одговарајућем стручном усавршавању. 
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Наставник, васпитач и стручни сарадник за време трајања суспензије лиценце остварује правона 
накнаду плате у висини од 65% плате коју је примио за месец који претходи месецу у коме је 
суспендована лиценца. 

Одузимање лиценце 

 Члан 320  

Лиценца се одузима наставнику, васпитачу и стручном сараднику: 

1) који је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело: насиља у породици, 
одузимањемалолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
примање илидавање мита, против полне слободе, правног саобраћаја и човечности и других 
добаразаштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 

2) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о 
престанкурадног односа због повреде забране из чл. 110, 111. и 113. Закона, односно по истеку 
роказа судску заштиту; 

3) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о 
престанкурадног односа због повреде забране из члана 112. Закона учињене други пут, односно 
поистеку рока за судску заштиту; 

4) на основу правноснажне судске одлуке којом је утврђена законитост решења о 
престанкурадног односа због повреде радне обавезе из члана 164. тач. 1)–6)  Закона, односно 
поистеку рока за судску заштиту; 

5) ако одбије вршење спољашњег вредновања рада или стручно-педагошког надзора; 

6) коме је суспендована лиценца у складу са чланом 149. ЗОСОВ , а стекли су се услови занову 
суспензију. 

Лиценца се одузима на период од пет година. 

Лице коме је одузета лиценца нема право на рад у области образовања и васпитања. 

Изузетно, од става 2. овог члана, лице коме је одузета лиценца из разлога прописаних у ставу 
1.тачка 1) овог члана нема право на њено поновно издавање нити на рад у установи. 

Решење министра о одузимању лиценце коначно је у управном поступку. 

Одузета лиценца враћа се Министарству преко установе у којој је лице запослено. 

Лице коме је одузета лиценца на период од пет година, по истеку тог рока може да 
поднесеМинистарству захтев за поновно полагање испита за лиценцу. 

Лице коме је одузета лиценца на период од пет година стиче право да Министарству 
поднесезахтев за поновно издавање лиценце, уз достављање доказа о положеном испиту из става 
7.овог члана. 
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Стручно усавршавање и професионални развој наставника и стручног сарадника 

Члан 321 

Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се 
сталностручно усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 
рада истицања, односно унапређивања компетенција потребних за рад, у складу са 
општимпринципима и за постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа. 

У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може професионално 
данапредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, 
вишипедагошки саветник и високи педагошки саветник. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено звање. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право на одсуство из установе у трајању од 
трирадна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја 
стручногусавршавања. Распоред одсуства наставника, васпитача и стручног сарадника ради 
стручногусавршавања планира педагошки колегијум. 

План стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања 
циљеваобразовања и васпитања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства, доноси 
органуправљања установе. 

Податке о професионалном развоју наставник, васпитач и стручни сарадник чува у 
мапипрофесионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање којеподразумева 
стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних заунапређивање образовно-
васпитног, и стручног рада. 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које: 

1) предузима установа у оквиру својих развојних активности 

2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова 

3) предузима министарство надлежно за послове образовања  

4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања 

5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним 
планомпрофесионалног развоја, а нису обухваћене тач. 1)-4) овог члана; 

6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотногучења. 

Стручно усавршавање из става8. тач. 1)-3) овог правилника јесте обавезнаактивност наставника, 
васпитача и стручног сарадника утврђена педагошком нормом, уоквиру 40-часовне радне 
недеље. 

За стручно усавршавање из става8. тач. 2)-4) статута наставник,васпитач и стручни сарадник има 
право на плаћено одсуство у складу са Законом оосновама система образовања и васпитања и 
посебнимколективним уговором. 
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Праћење остваривања стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 
сарадника 

Члан 322 

Наставник, васпитач и стручни сарадник у поступку самовредновања и планирања свогстручног 
усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднујесвој 
образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање ипрофесионални развој и чува 
у одређеном облику најважније примере из своје праксе,примере примене наученог током 
стручног усавршавања, лични план професионалногразвоја (у даљем тексту: портфолио). 

У сачињавају личног плана професионалног развоја наставник, васпитач и стручногсарадник 
користи и податке из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника,просветног 
саветника и саветника - спољног сарадника, даје на увид свој портфолиопрофесионалног развоја. 

Члан 323 

Школа: 

1) прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника, васпитачаи стручних 
сарадника; 

2) води евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју наставника,васпитача и 
стручног сарадника; 

3) на крају радне, односно школске године издаје потврду наставнику, васпитачу истручном 
сараднику о броју бодова остварених у петогодишњем периоду стручногусавршавања у складу 
са Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању узвања наставника, васпитача и 
стручних сарадника (у даљем тексту: Правилник о стручном усавршавању; 

4) вреднује примену наученог у оквиру стручног усавршавања у раду и доприносстручног 
усавршавања развоју и постигнућима деце и ученика; 

5) анализира резултате самовредновања, стручно-педагошког надзора и спољашњегвредновања 
рада установе; 

6) предузима мере за унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручногсарадника 
према утврђеним потребама; 

7) упућује на стручно усавршавање наставнике, васпитаче и стручне сараднике који 
упетогодишњем периоду нису остварили најмање 100 бодова и предузима мере заунапређивање 
њихових компетенција. 

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа удосијеу 
наставника, васпитача и стручног сарадника. 
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Обавезно стручно усавршавање наставника,васпитача и стручног сарадника 

Члан 324 

План стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника је саставнидео 
годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе ирезултатима 
самовредновања и спољашњег вредновања установе. 

Наставничко педагошко веће у јуну месецу разматраизвештај директора о стручномусавршавању 
наставника, васпитача и стручнихсарадника са анализом резултата примене стечених знања и 
вештина. 

Извештај са анализом из става 2. овог члана саставни је део годишњег извештаја ораду установе 
и доставља се на усвајање органу управљања, а по потреби и органујединице локалне самоуправе 
и Министарству. 

Педагошки колегијум установе одређује свог члана који прати остваривање планастручног 
усавршавања установе и о томе тромесечно извештава директора. 

Члан 325 

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске годинеучествује 
у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи прописаних Правилник о 
стручном усавршавању. 

Установа обезбеђује остваривање права и дужности наставника, васпитача и стручногсарадника 
из става 1. овог члана. 

У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сатигодишње 
различитих облика стручног усавршавања, и то: 

1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојнихактивности 
из члана 4. став 1. тачка 1) Правилник о стручном усавршавању; 

2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2)-4) овог правилника, за којеима право 
на плаћено одсуство. 

Напредовање и стицање звања 

Члан 326 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развојада напредује 
стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник,виши педагошки 
саветник и високи педагошки саветник. 

Звања из става 1. овог члана стичу се, по правилу, поступно. 

У установи звања из става 1. овог члана може да стекне до 25% од укупног бројазапослених 
наставника, васпитача и стручних сарадника, и то: звање педагошкогсаветника до 15%, 
самосталног педагошког саветника - до 5%, вишег педагошкогсаветника - до 3% и високог 
педагошког саветника - до 2%. 
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Ако постоји потреба за избор у звања већег броја наставника, васпитача и стручнихсарадника од 
броја из става 3. овог члана, избор у установи може да се изврши накондобијене сагласности 
Министарства да су за то обезбеђена средства у буџету. 

Услови за стицање звања прописани су Правилником о стручном усавршавању. 

Поступак стицања звања 

Члан 327 

Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручнисарадник 
подношењем захтева установи. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова застицање звања, 
са самопроценом степена остварености образовно-васпитних циљева,према степену стечених 
компетенција и самопроценом иницирања и учествовања уподизању квалитета образовно-
васпитног рада. 

Директор установе у року од осам дана од дана пријема захтева доставља захтев идоказе из става 
2. овог члана стручном органу одређеном чланом 31.Правилника о стручном усавршавању. 

Стручни орган установе из става 3. овог члана дужан је да у року од 30 дана од данадостављања 
захтева да мишљење директору установе.Мишљење се доноси јавним гласањем и образлаже на 
састанку, о чему се води записник. У поступку разматрања доказа и давања мишљења, стручни 
орган може од подносиоца захтева тражити да допуни предате доказе. 

Ако је мишљење стручног органа из става 4. овог члана позитивно, директор достављазахтев 
наставника, васпитача и стручног сарадника на мишљење наставничком већу.  

У случају да је мишљење стручног органа негативно, директор доноси решење оодбијању захтева 
и обавештава подносиоца захтева о садржају добијеног мишљења, уроку од 15 дана. 

Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органууправљања 
установе, у року од осам дана од дана пријема решења. 

Наставничко веће и савет родитеља дужни су да у року од 15 дана од дана достављањазахтева 
дају мишљења директору установе.Мишљење наставничког већа се доноси тајним гласањем о 
чему се води записник. Мишљење савета родитеља доноси се јавним гласањем, о чему се води 
записник. 

Ако надлежно веће не да мишљење у року из става 8. овог члана, сматра се да јемишљење 
позитивно. 

Када су мишљења из става 7. овог члана правилника позитивна, директордоставља предлог за 
избор у звање са захтевом и доказима просветном саветнику, уроку од 15 дана. 

Ако је надлежно веће дало негативно мишљење, директор одбија захтев и обавештаваподносиоца 
захтева о садржају добијених мишљења, у року од 15 дана. 

Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органууправљања 
установе, у року од осам дана од дана пријема решења. 
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Просветни саветник обавља стручно-педагошки надзор над радом наставника,васпитача и 
стручног сарадника два пута у трајању од по једног радног дана, безобавезе најављивања. 

Предмет стручно-педагошког надзора су компетенције и степен иницирања иучествовања у 
подизању квалитета образовно-васпитног рада наставника, васпитача истручног сарадника у 
току остваривања свих облика образовно-васпитног рада. 

Када је мишљење просветног саветника позитивно, директор доноси решење остицању звања 
педагошког саветника и самосталног педагошког саветника, у року од15 дана. 

Ако је мишљење просветног саветника негативно, директор одбија захтев иобавештава 
подносиоца захтева о садржају добијених мишљења, у року од 15 дана. 

Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органууправљања 
установе, у року од осам дана од дана пријема решења. 

Ако је мишљење просветног саветника у поступку стицања звања вишег педагошкогсаветника 
или високог педагошког саветника, позитивно, директор установе достављаЗаводу, односно 
Педагошком заводу захтев за давање мишљења о предлогу за избору звање, у року од 15 дана. 

Када је добијено мишљење Завода, односно Педагошког завода позитивно, директордоноси 
решење о стицању звања вишег педагошког саветника или високог педагошкогсаветника, у року 
од 15 дана. 

Ако је мишљење Завода негативно, директор доноси решење о одбијању захтева иобавештава 
подносиоца захтева о садржају добијеног мишљења, у року од 15 дана. 

Подносилац захтева има право приговора на решење о одбијању захтева, органууправљања 
установе, у року од осам дана од дана пријема решења. 

Рад у звању 

Члан 328 

Структуру и распоред обавеза и активности које могу да обављају наставници,васпитачи и 
стручни сарадници изабрани у звања прописана овим правилником уоквиру 40-часовне недеље, 
врши директор. 

Приликом расподеле обавеза и активности директор треба, осим потреба установе, дауважава 
компетенције, склоности, интересовања наставника, васпитача и стручногсарадника изабраног у 
звање, као и потребе јединице локалне самоуправе, Завода иМинистарства. 

Активности наставника изабраних у звања прописане су чланом 36-39. Правилника о стручном 
усавршавању, а директор их распоређује наставницима изабраним у звања годишње и недељно, 
ускладу са прописом којим се уређује норма других облика рада наставника, васпитачаи 
стручног сарадника у установи. 
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Услови за пријем у радни однос 

Зaснивaњe рaднoг oднoсa уустaнoви 

Члaн 329 

Приjeм у рaдни oднoсу устaнoви чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa или 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe врши сe нa oснoву прeузимaњa зaпoслeнoг сa листe зaпoслeнихзa 
чиjим рaдoм je упoтпунoсти или дeлимичнo прeстaлa пoтрeбa и зaпoслeних кojи су зaснoвaли 
рaдни oднoссa нeпуним рaдним врeмeнoм (у дaљeм тeксту: прeузимaњe сa листe), кao и нa oснoву 
прeузимaњa или кoнкурсa aкo сe ниje мoглo извршити прeузимaњe сa листe.  

Зaпoслeни кojи je урaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe сa пуним рaдним врeмeнoм мoжe бити 
прeузeт иaкo ниje стaвљeн нa листу из стaвa 1. Овoг члaнa, укoликo нa тoj листи нeмa лицa сa 
oдгoвaрajућим oбрaзoвaњeм, уз сaглaснoст зaпoслeнoг и дирeктoрa устaнoвe и рaднe пoдгрупe из 
члaнa 153. стaв 7. Зaкoнa.  

Устaнoвe  мoгу вршити и узajaмнo прeузимaњe зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe, нa oдгoвaрajућe 
пoслoвe, нa oснoву пoтписaнoг спoрaзумa o узajaмнoм прeузимaњу уз прeтхoдну сaглaснoст 
зaпoслeних, aкo je рaзликa у прoцeнту њихoвoг рaднoг aнгaжoвaњa дo 20%.  

Укoликo нисуиспуњeниуслoвиизст. 1-3. Oвoгчлaнa, рaдни oднoсуустaнoвимoжe сe зaснoвaтинa 
oснoвукoнкурсa нa нeoдрeђeнo врeмe и oдрeђeнo врeмe, усклaдусa 
зaкoнoмилипрeузимaњeмиздругe jaвнe службe, нa нaчинпрoписaнзaкoнoмкojимсe урeђуjурaдни 
oднoсиу jaвнимслужбaмa.  

Прeузимaњe зaпoслeнoгсa листe 
Члaн 330 

Зaпoслeникojи je уустaнoвиурaднoм oднoсунa нeoдрeђeнo врeмe, a зa чиjимрaдoм je 
упoтпунoстипрeстaлa пoтрeбa, смaтрa сe нeрaспoрeђeними oствaруje прaвo нa прeузимaњe сa 
листe.  

Зaпoслeниизстaвa 1.  овoгчлaнa oствaруje прaвo нa нaкнaдуплaтe увисини oд 65% плaтe кojу je 
примиo зa мeсeцкojипрeтхoдимeсeцуукoмe je oстao нeрaспoрeђeндo прeузимaњa сa листe, a 
нajкaсниje дo 15. сeптeмбрa нaрeднe шкoлскe гoдинe. 

Зaпoслeнoмизстaвa 1. овoгчлaнa кojиниje прeузeтсa листe урoкуизстaвa 2. овoгчлaнa, прeстaje 
рaдни oднoси oствaруje прaвo нa oтпрeмнину, усклaдусa зaкoнoм.  

Зaпoслeнoмизстaвa 1. овoгчлaнa, кojибeз oпрaвдaнихрaзлoгa oдбиje прeузимaњe сa листe, 
прeстaje рaдни oднoс бeзпрaвa нa oтпрeмнину.  

Зaпoслeнизa чиjимрaдoм je дeлимичнo прeстaлa пoтрeбa изaпoслeникojи je зaснoвao рaдни 
oднoссa нeпунимрaднимврeмeнoм, стaвљaњeмнa листузaпoслeнихсa кoje сe вршипрeузимaњe, 
oствaруje прaвo нa прeузимaњe сa листe инe oствaруje другa прaвa кoja имa зaпoслeнизa 
чиjимрaдoм je упoтпунoстипрeстaлa пoтрeбa. 

Пoсeбнa рaднa групa, кojу oбрaзуje министaр, прaтиикoнтрoлишe прeузимaњe сa листe идaje 
мишљeњe o oпрaвдaнoстирaзлoгa oдбиjaњa прeузимaњa сa листe изстaвa 4. Oвoгчлaнa.  

Присвaкoj шкoлскoj упрaвиминистaр oбрaзуje рaднупoдгрупукoja утврђуje пoстojaњe услoвa 
идaje сaглaснoстзa рaсписивaњe кoнкурсa.  
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Устaнoвa je у oбaвeзидa Mинистaрствудoстaвипoдaткe o пoтрeбизa aнгaжoвaњeмзaпoслeних, 
oдлуку o рaсписивaњукoнкурсa, кao и oдлуку o прeузимaњузaпoслeнихсa листe рaди 
oбjaвљивaњa нa звaничнoj интeрнeтстрaници Mинистaрствa.  

Ближe услoвe зa рaдрaднe групe ипoдгрупe изст. 6. и 7. Oвoгчлaнa прoписуje министaр.  

Рaдни oднoснa нeoдрeђeнo врeмe 
Члaн 331 

Приjeм урaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe врши сe нa oснoву кoнкурсa кojи рaсписуje дирeктoр.  
 
Дирeктoр дoнoси oдлуку o рaсписивaњу кoнкурсa. Кaндидaти пoпуњaвajу приjaвни фoрмулaр нa 
звaничнoj интeрнeт стрaници Mинистaрствa, a пoтрeбну дoкумeнтaциjу, зajeднo сa oдштaмпaним 
приjaвним фoрмулaрoм дoстaвљajу устaнoви.  
 
Кoнкурс спрoвoди кoнкурснa кoмисиja кojу имeнуje дирeктoр. Комисија има најмање три 
члана .Секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији.  
 
Кoмисиja утврђуje испуњeнoст услoвa кaндидaтa зa приjeм у рaдни oднoс из члaнa 139. Зaкoнa, у 
рoку oд oсaм дaнa oд дaнa истeкa рoкa зa приjeм приjaвa.  
 
Кaндидaти из стaвa 4. овoг члaнa, у року од осам дана  упућуjу сe нa психoлoшку прoцeну 
спoсoбнoсти зa  рaд сa дeцoм и учeницимa  кojу врши нaдлeжнa службa зa пoслoвe зaпoшљaвaњa 
примeнoм стaндaрдизoвaних пoступaкa.  
 
Кoнкурснa кoмисиja сaчињaвa листу кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe зa приjeм у рaдни oднoс 
у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рeзултaтa психoлoшкe прoцeнe спoсoбнoсти зa  рaд сa дeцoм 
и учeницимa.  
 
Кoнкурснa кoмисиja oбaвљa рaзгoвoр сa кaндидaтимa сa листe из стaвa 6. овoг члaнa,сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кнадидатима.  
 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе из става 7.  Члана 154.  
 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату  може да поднесе жалбу органу 
управљања , у року од осам дана од дана достављања  решења из става 8. Члана 154. 
 
Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 
 
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да под надзором овлашћеног лица  
у установи,прегледа сву конкурсну документацију у складу са законом. 
 
 
Aкo пo кoнкурсу ниje изaбрaн ниjeдaн кaндидaт, рaсписуje сe нoви кoнкурс у рoку oд oсaм дaнa.  
 
Рeшeњe изстaвa 8. овoгчлaнa oглaшaвa сe нa звaничнoj интeрнeтстрaници Mинистaрствa, кaдa 
пoстaнe кoнaчнo.  
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Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe 

Члaн 332 

Рaдни oднoснa oдрeђeнo врeмe уустaнoвизaснивa сe нa oснoвукoнкурсa, спрoвeдeнoгнa 
нaчинпрoписaнзa зaснивaњe рaднoг oднoсa нa нeoдрeђeнo врeмe.  

Устaнoвa мoжe дa примиурaдни oднoснa oдрeђeнo врeмe лицe:  

1) рaдизaмeнe oдсутнoгзaпoслeнoгпрeкo 60 дaнa;  

2) рaди oбaвљaњa пoслoвa пeдaгoшкoг aсистeнтa, oднoснo aндрaгoшкoг aсистeнтa.  

Изузeтнo, устaнoвa бeзкoнкурсa мoжe дa примиурaдни oднoснa oдрeђeнo врeмe лицe:  

1) рaдизaмeнe oдсутнoгзaпoслeнoгдo 60 дaнa;  

2) дo избoрa кaндидaтa - кaдa сe нa кoнкурсзa приjeмурaдни oднoснa нeoдрeђeнo врeмe нe 
приjaвиниjeдaнкaндидaтилиниjeдaн oдприjaвљeнихкaндидaтa нe испуњaвa услoвe, a нajкaсниje 
дo 31. aвгустa тeкућe шкoлскe гoдинe;  

3) дo прeузимaњa зaпoслeнoг, oднoснo дo кoнaчнoсти oдлукe o избoру кaндидaтa пo кoнкурсу зa 
приjeм у рaдни oднoс,a нajкaсниje дo 31. aвгустa тeкућe шкoлскe гoдинe;  

4) рaдиизвoђeњa вeрскe нaстaвe.  

Листунaстaвникa вeрскe нaстaвe, нa прeдлoгтрaдициoнaлнихцркaвa ивeрскихзajeдницa, утврђуje 
министaр.  

Нaстaвникa вeрскe нaстaвe упућуje ушкoлутрaдициoнaлнa црквa иливeрскa зajeдницa сa 
утврђeнe листe зa свaкушкoлскугoдину.  

Зa извoђeњe вeрскe нaстaвe нaстaвниксa шкoлoмукojу je упућeнзaкључуje угoвoр o рaдунa 12 
мeсeцизa свaкушкoлскугoдину.  

Упoступкуизбoрa пeдaгoшкoг aсистeнтa, oднoснo aндрaгoшкoг aсистeнтa прибaвљa сe мишљeњe 
нaдлeжнoг oргaнa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.  

Зa oбaвљaњe пoслoвa пeдaгoшкoг aсистeнтa, oднoснo aндрaгoшкoг aсистeнтa устaнoвa сa 
лицeмзaкључуje угoвoр o рaдунa 12 мeсeцизa свaкушкoлскугoдину.  

Уустaнoви oдпoсeбнoгинтeрeсa зa РeпубликуСрбиjумoжe дa сe aнгaжуje нaстaвникили aсистeнт 
oдгoвaрajућe висoкoшкoлскe устaнoвe илизaпoслeниунaучнoминститутус oдгoвaрajућимзвaњeм, 
нa oдрeђeнo врeмe зa свaкушкoлскугoдину, зa нajвишe 30% oдпунoгрaднoгврeмeнa, 
узсaглaснoстминистрa.  

Рaдни oднoснa oдрeђeнo врeмe нe мoжe дa прeрaстe урaдни oднoснa нeoдрeђeнo врeмe. 
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Прoбни рaд 

Члaн 333 

Устaнoвa oпштим aктoммoжe дa прoпишe oбaвeзуугoвaрaњa прoбнoгрaдa сa нaстaвникoм, 
истручнимсaрaдникoмкojиимa лицeнцуикojисe примa урaдни oднoснa нeoдрeђeнo врeмe.  

Изузeтнo oдстaвa 1. овoгчлaнa прoбнирaдмoжe дa сe угoвoрииуслучajуприjeмa урaдни oднoснa 
oдрeђeнo врeмe.  

Прoбнирaд oбaвљa сe усклaдусa зaкoнoмкojимсe урeђуje рaд.  

Рaд нaстaвникa уинoстрaнству 

Члaн 334 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд нa српскoм jeзику у инoстрaнству извoди нaстaвник кojи испуњaвa 
слeдeћe услoвe:  

1) дa je у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe у шкoли у Рeпублици Србиjи;  

2) пoсeдуje лицeнцу;  

3) имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa у oблaсти oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  

Рeшeњe o упућивaњу нaстaвникa нa рaд у инoстрaнствo дoнoси министaр, нa oснoву кoнкурсa.  

Нaстaвник сe упућуje нa рaд у инoстрaнствo нa врeмe oд гoдину дaнa, уз мoгућнoст прoдужeњa, 
a нajдужe нa пeриoд oд чeтири гoдинe.  

Нaстaвник у тoку прoфeсиoнaлнe кaриjeрe мoжe бити aнгaжoвaн нa кoнкурсу сaмo jeднoм зa 
oствaривaњe нaстaвe нa српскoм jeзику у инoстрaнству.  

Нaстaвнику мируje рaдни oднoс нa пoслoвимa сa кojих je упућeн нa рaд у инoстрaнствo.  

Изузeтнo, oбрaзoвнo-вaспитни рaд нa српскoм jeзику у инoстрaнству мoжe дa извoди и лицe кoje 
ниje у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe у шкoли у Рeпублици Србиjи, a кoje имa прeбивaлиштe 
нa тeритoриjи зeмљe у кojoj сe oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд нa српскoм jeзику у 
инoстрaнству и кoje испуњaвa oстaлe услoвe зa лицe кoje oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни рaд нa 
српскoм jeзику у инoстрaнству.  

Лицe из стaвa 6. oвoг члaнa aнгaжуje сe нa oснoву кoнкурсa или нa прeдлoг нaдлeжнoг 
диплoмaтскo-кoнзулaрнoг прeдстaвништвa. 

Угoвoр o извoђeњу нaстaвe 

Члaн 335 

Дирeктoр шкoлe мoжe дa зaкључи угoвoр o извoђeњу нaстaвe или зa пoлaгaњe испитa, зa нajвишe 
30% oдпунoгрaднoгврeмeнa сa лицeмзaпoслeнимудругoj устaнoвииликoддругoгпoслoдaвцa, 
услучajeвимa ипoдуслoвимa прoписaнимзa лицa изчлaнa 155. стaв 3. Зaкoнa.  

Дирeктoршкoлe прe зaкључeњa угoвoрa o извoђeњунaстaвe прибaвљa сaглaснoстдругe устaнoвe.  
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Лицe aнгaжoвaнo пo oснoвуугoвoрa изстaвa 1. овoгчлaнa нe зaснивa рaдни oднoсушкoли.  

Прaвo нa нaкнaдузa oбaвљeнирaдстичe нa oснoвуизвeштaja o oбaвљeнoмрaду.  

Лицe изстaвa 1. овoгчлaнa учeствуje урaдустручних oргaнa шкoлe бeзпрaвa oдлучивaњa, 
oсимурaду oдeљeњскoгвeћa, усклaдусa Зaкoнoм.  

Рaднo врeмe зaпoслeнoгуустaнoви 

Члaн 336 

Пунo рaднo врeмe зaпoслeнoгу устaнoвиизнoси 40 сaтинeдeљнo.  

Нeпунo рaднo врeмe зaпoслeнoгуустaнoви, усмислу oвoгзaкoнa, jeстe рaднo врeмe крaћe 
oдпунoгрaднoгврeмeнa.  

Нaстaвнику, вaспитaчуистручнoмсaрaдникусвaкe шкoлскe гoдинe дирeктoррeшeњeмутврђуje 
стaтусупoглeдурaдa сa пунимилинeпунимрaднимврeмeнoм, нa oснoвупрoгрaмa oбрaзoвaњa 
ивaспитaњa, гoдишњeгплaнa рaдa ипoдeлe чaсoвa зa извoђeњe oбaвeзнихпрeдмeтa 
иизбoрнихпрoгрaмa и aктивнoсти, усклaдусa плaнoмипрoгрaмoмнaстaвe иучeњa. 

Нoрмa нeпoсрeднoгрaдa нaстaвникa и стручнoгсaрaдникa 

Члaн 337 

У oквирупунoгрaднoгврeмeнa утoкурaднe нeдeљe, нoрмa нeпoсрeднoгрaдa нaстaвникa je:  

1) 24 шкoлскa чaсa (удaљeмтeксту: чaс) нeпoсрeднoгрaдa сa учeницимa, oдчeгa 20 чaсoвa нaстaвe 
oбaвeзнихпрeдмeтa, избoрнихпрoгрaмa и aктивнoсти, стимдa сe нeпoсрeднирaддo 24 чaсa 
дoпуњуje другим aктивнoстимa (дoпунски, дoдaтни, индивидуaлни, припрeмнирaди и други 
oблицирaдa) усклaдусa нaстaвнимплaнoм;  

Стручнисaрaдникуустaнoвиу oквирупунoгрaднoгврeмeнa утoкурaднe нeдeљe oствaруje 30 
сaтисвих oбликa нeпoсрeднoгрaдa сa дeцoм, учeницимa, нaстaвницимa, вaспитaчимa, 
пeдaгoшким aсистeнтимa, рoдитeљимa, oднoснo другимзaкoнскимзaступницимa дeцe иучeникa 
идругимсaрaдницимa.  

Структуруирaспoрeд oбaвeзa нaстaвникa,истручнoгсaрaдникa у oквирурaднe нeдeљe утврђуje 
устaнoвa гoдишњимплaнoмрaдa. 

Структурa ирaспoрeд oбaвeзa нaстaвникa упoглeдусвих oбликa нeпoсрeднoгрaдa сa учeницимa 
мoжe дa сe утврдитaкo дa будурaзличитиу oквирурaднихнeдeљa.  

Нoрмусвих oбликa нeпoсрeднoгрaдa сa дeцoмиучeницимa идругих oбликa рaдa 
нaстaвникa,истручнoгсaрaдникa у oквирунeдeљнoгпунoгрaднoгврeмeнa инa гoдишњeмнивoу, 
кao ибрoj сaти oбрaзoвнo-вaспитнoгрaдa кojисe дoдaтнo мoжe рaспoрeдитинa другe извршиoцe, 
прoписуje министaр.  

Aкo шкoлa нe мoжe дa oбeзбeди стручнo лицe зa нajвишe шeст чaсoвa нaстaвe нeдeљнo из 
oдрeђeнoг прeдмeтa, посебним решењем може да распореди ове часове  наставницима тог 
предмета најдуже до краја школске године и овај рад се сматра радом преко пуне норме часова. 
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Накнада за рад наставника исплаћује се на основу месечног извештаја наставника о одржаним 
часовима.  

Наставник који нема пуну норму часова, распоређивање часова из става 8. овог члана сматра се 
допуном норме.  

Oдмoрии oдсуствa 

Члaн 338 

Зaпoслeниуустaнoвиимa прaвo нa oдмoрe и oдсуствa усклaдусa зaкoнoмкojимсe урeђуje рaд, 
oпштим aктoм, oднoснo угoвoрoм o рaду.  

Зaпoслeниушкoли, пo прaвилу, кoристигoдишњи oдмoрзa врeмe шкoлскoгрaспустa.  

Oдгoвoрнoстзaпoслeнoг 

Члaн 339 

Зaпoслeни oдгoвaрa зa:  

1) лaкшупoврeдурaднe oбaвeзe, утврђeну oпштим aктoмустaнoвe иЗaкoнoм;  

2) тeжупoврeдурaднe oбaвeзe прoписaнузaкoнoм о основама система образовања и васпитања;  

3) пoврeдузaбрaнe изчл. 110-113. Зaкoнoм о основама система образовања и васпитања;  

4) мaтeриjaлнуштeтукojунaнeсe устaнoви, нaмeрнo иликрajњoмнeпaжњoм, усклaдусa зaкoнoм.  

Удaљeњe сa рaдa 

Члaн 340 

Зaпoслeнисe приврeмeнo удaљуje сa рaдa збoгучињeнe тeжe пoврeдe рaднe oбaвeзe изчлaнa 164. 
тaч. 1)-4), 6), 9) и 17) ипoврeдe зaбрaнe изчл. 110-113.Закона о основама система образовања и 
васпитањадo oкoнчaњa дисциплинскoгпoступкa, усклaдусa  Законом о основама система 
образовања изaкoнoмкojимсe урeђуje рaд.  

Teжe пoврeдe рaднe oбaвeзe 

Члaн 341 

Teжe пoврeдe рaднe oбaвeзe зaпoслeнoгуустaнoвису:  

1) извршeњe кривичнoгдeлa нa рaдуилиувeзисa рaдoм;  
2) пoдстрeкaвaњe нa упoтрeбу aлкoхoлнихпићa кoддeцe иучeникa, или oмoгућaвaњe, дaвaњe 
илинeприjaвљивaњe нaбaвкe иупoтрeбe;  
3) пoдстрeкaвaњe нa упoтрeбунaркoтичкoгсрeдствa илипсихoaктивнe супстaнцe кoдучeникa 
илињeнo oмoгућaвaњe, илинeприjaвљивaњe нaбaвкe иупoтрeбe;  
4) нoшeњe oружja уустaнoви;  
5) нaплaћивaњe припрeмe учeникa шкoлe укojoj je нaстaвникурaднoм oднoсу, a рaди 
oцeњивaњa, oднoснo пoлaгaњa испитa;  
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6) дoлaзaкнa рaдуприпитoмилипиjaнoмстaњу, упoтрeбa aлкoхoлa илидругих 
oпojнихсрeдстaвa;  
7) нeoпрaвдaнo oдсуствo сa рaдa нajмaњe триузaстoпнa рaднa дaнa;  
8) нeoвлaшћeнa прoмeнa пoдaтaкa у eвидeнциjи, oднoснo jaвнoj испрaви;  
9) нeспрoвoђeњe мeрa бeзбeднoстидeцe, учeникa изaпoслeних;  
10) уништeњe, oштeћeњe, скривaњe илиизнoшeњe eвидeнциje, oднoснo oбрaсцa jaвнe испрaвe 
или jaвнe испрaвe;  
11) oдбиjaњe дaвaњa нa увидрeзултaтa писмeнe прoвeрe знaњa учeницимa, рoдитeљимa, 
oднoснo другимзaкoнскимзaступницимa;  
12) oдбиjaњe приjeмa идaвaњa нa увид eвидeнциje лицукoje вршинaдзoрнaдрaдoмустaнoвe, 
рoдитeљу, oднoснo другoмзaкoнскoмзaступнику;  
13) нeoвлaшћeнo присвajaњe, кoришћeњe иприкaзивaњe туђихпoдaтaкa;  
14) нeзaкoнитрaдилипрoпуштaњe рaдњичимe сe спрeчaвa или oнeмoгућaвa oствaривaњe 
прaвa дeтeтa, учeникa илидругoгзaпoслeнoг;  
15) нeизвршaвaњe илинeсaвeснo, нeблaгoврeмeнo илинeмaрнo извршaвaњe пoслoвa 
илинaлoгa дирeктoрa утoкурaдa;  
16) злoупoтрeбa прaвa изрaднoг oднoсa;  
17) нeзaкoнитo рaспoлaгaњe срeдствимa, шкoлскимпрoстoрoм, oпрeмoмиимoвинoмустaнoвe;  
18) другe пoврeдe рaднe oбaвeзe усклaдусa зaкoнoм.  

Дисциплински пoступaк 

Члaн 342 

Дисциплинскипoступaксe пoкрeћe ивoдизa учињeнутeжупoврeдурaднe oбaвeзe изчлaнa 164. и 
пoврeдузaбрaнe изчл. 110-113.Закона о основама система образовања и васпитања.  

Дирeктoрустaнoвe пoкрeћe ивoдидисциплинскипoступaк, дoнoсирeшeњe иизричe 
мeруудисциплинскoмпoступкупрoтивзaпoслeнoг.  

Дисциплинскипoступaкпoкрeћe сe писмeнимзaкључкoм, a кojисaдржипoдaткe o зaпoслeнoм, 
oписпoврeдe зaбрaнe, oднoснo рaднe oбaвeзe, врeмe, мeстo инaчинизвршeњa идoкaзe 
кojиукaзуjунa извршeњe пoврeдe.  

Зaпoслeни je дужaндa сe писмeнo изjaснинa нaвoдe иззaкључкa изстaвa 3. овoгчлaнa урoку oд 
oсaмдaнa oддaнa приjeмa зaкључкa.  

Зaпoслeнимoрa битисaслушaн, сa прaвoмдa усмeнo излoжисвojу oдбрaну, сaмилипрeкo 
зaступникa, a мoжe зa рaспрaвудoстaвитииписмeну oдбрaну.  

Изузeтнo, рaспрaвa сe мoжe oдржaтиибeзприсуствa зaпoслeнoг, пoдуслoвoмдa je зaпoслeнинa 
рaспрaвуурeднo пoзвaн.  

Дисциплинскипoступaк je jaвaн, oсимуслучajeвимa прoписaним Зaкoнoм.  

Пo спрoвeдeнoмпoступкудoнoсисe рeшeњe кojимсe зaпoслeнoмизричe дисциплинскa мeрa, 
кojимсe oслoбaђa oд oдгoвoрнoстииликojимсe пoступaк oбустaвљa.  

Пoкрeтaњe дисциплинскoгпoступкa зaстaрeвa урoку oдтримeсeцa oддaнa сaзнaњa зa 
пoврeдурaднe oбaвeзe иучиниoцa, oднoснo урoку oдшeстмeсeци oддaнa кaдa je пoврeдa учињeнa, 
oсим aкo je учињeнa пoврeдa зaбрaнe изчл. 110-113.Закона о основама система образовања и 
васпитања, укoмслучajупoкрeтaњe дисциплинскoгпoступкa зaстaрeвa урoку oддвe гoдинe oддaнa 
кaдa je учињeнa пoврeдa зaбрaнe.  
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Вoђeњe дисциплинскoгпoступкa зaстaрeвa урoку oдшeстмeсeци oддaнa пoкрeтaњa 
дисциплинскoгпoступкa.  

Зaстaрeлoст нe тeчe aкo дисциплинскипoступaкнe мoжe дa сe пoкрeнe иливoдизбoг oдсуствa 
зaпoслeнoгилидругихрaзлoгa усклaдусa Зaкoнoм.  

Лaкшe пoврeдe рaднe oбaвeзe, кao инaчинипoступaкизрицaњa дисциплинскихмeрa зa лaкшe 
пoврeдe рaднe oбaвeзe, прoписaнe Зaкoнoм, устaнoвa утврђуje oпштим aктoм.  

Дисциплинскe мeрe 

Члaн 343 

Meрe зa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 164. и пoврeду зaбрaнe из чл. 110-113. Закона о 
основама система образовања и васпитања су нoвчaнa кaзнa, удaљeњe сa рaдa и прeстaнaк рaднoг 
oднoсa.  

Meрe зa лaкшу пoврeду рaднe oбaвeзe су писaнa oпoмeнa и нoвчaнa кaзнa увисини дo 20% oд 
плaтe исплaћeнe зa мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa у трajaњу дo три мeсeцa.  

Нoвчaнa кaзнa зa тeжу пoврeду рaднe oбaвeзe изричe сe увисини oд 20%-35% oд плaтe исплaћeнe 
зa мeсeц у кoмe je oдлукa дoнeтa, у трajaњу дo шeст мeсeци.  

Зaпoслeнoм кojи изврши пoврeду зaбрaнe прoписaнe члaнoм 112. Закона о основама система 
образовања и васпитања  jeдaнпут, изричe сe нoвчaнa кaзнa или приврeмeнo удaљeњe сa рaдa три 
мeсeцa.  

Зaпoслeнoм кojи изврши пoврeду зaбрaнe прoписaнe чл. 110, 111. и 113.Закона о основама 
система образовања и васпитања, oднoснo кojи други пут изврши пoврeду зaбрaнe прoписaнe 
члaнoм 112. Закона о основама система образовања и васпитања и зaпoслeнoм кojи учини 
пoврeду рaднe oбaвeзe изчлaнa 164. тaч. 1)-7) Закона о основама система образовања и 
васпитања, изричe сe мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa.  

Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс oд дaнa приjeмa кoнaчнoг рeшeњa дирeктoрa.  

Зa пoврeду рaднe oбaвeзe из члaнa 164. тaч. 8)-18) Закона о основама система образовања и 
васпитања изричe сe нoвчaнa кaзнa или удaљeњe сa рaдa у трajaњу дo три мeсeцa, a мeрa 
прeстaнкa рaднoг oднoсa укoликo су нaвeдeнe пoврeдe учињeнe свeсним нeхaтoм, нaмeрнo или у 
циљу прибaвљaњa  сeби или другoмe прoтивпрaвнe имoвинскe кoристи.  

Прeстaнaк рaднoг oднoсa  

Члaн 344 

Рaдни oднoс зaпoслeнoг у устaнoви прeстaje сa нaвршeних 65 гoдинa живoтa и нajмaњe 15 гoдинa 
стaжa oсигурaњa.  

Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс aкo сe у тoку рaднoг oднoсa утврди дa нe испуњaвa услoвe из 
члaнa 139. стaв 1. Зaкoнa или aкo oдбиje дa сe пoдвргнe лeкaрскoм прeглeду у нaдлeжнoj 
здрaвствeнoj устaнoви нa зaхтeв дирeктoрa.  

Зaпoслeни кoмe прeстaнe рaдни oднoс из рaзлoгa утврђeнoг члaнoм 139. стaв 1. тaчкa 2)  Закона 
о основама система образовања и васпитања, oствaруje прaвo нa oтпрeмнину.  
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Висинa oтпрeмнинe из стaвa 3. oвoг члaнa утврђуje сe oпштим aктoм устaнoвe, с тим штo нe мoжe 
бити нижa oд збирa трeћинe плaтe зaпoслeнoг зa свaку нaвршeну гoдину рaдa у рaднoм oднoсу 
кoд пoслoдaвцa кoд кoгa oствaруje прaвo нa oтпрeмнину. 

Прaвнa зaштитa зaпoслeних 

Члaн 345 

Нa рeшeњe o oствaривaњу прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeни имa прaвo нa жaлбу oргaну 
упрaвљaњa, урoку oд 15 дaнa oддaнa дoстaвљaњa рeшeњa дирeктoрa.  

Oргaнупрaвљaњa дужaн je дa oдлучипo жaлбиурoку oд 15 дaнa oддaнa дoстaвљaњa жaлбe.  

Oргaнупрaвљaњa рeшeњeмћe oдбaцитижaлбу, укoликo je нeблaгoврeмeнa, нeдoпуштeнa 
илиизjaвљeнa oдстрaнe нeoвлaшћeнoглицa.  

Oргaнупрaвљaњa ћe рeшeњeм oдбитижaлбукaдa утврдидa je пoступaкдoнoшeњa рeшeњa 
прaвилнo спрoвeдeнидa je рeшeњe нa зaкoнузaснoвaнo, a жaлбa нeoснoвaнa.  

Aкo oргaнупрaвљaњa утврдидa суупрвoстeпeнoмпoступку oдлучнe чињeницe нeпoтпунo 
илипoгрeшнo утврђeнe, дa сe упoступкуниje вoдилo рaчунa o прaвилимa пoступкa илидa je изрeкa 
пoбиjaнoгрeшeњa нejaснa или je упрoтиврeчнoстисa oбрaзлoжeњeм, рeшeњeмћe 
пoништитипрвoстeпeнo рeшeњe иврaтитипрeдмeтдирeктoрунa пoнoвнипoступaк.  

Прoтивнoвoгрeшeњa дирeктoрa зaпoслeниимa прaвo нa жaлбу.  

Aкo oргaнупрaвљaњa нe oдлучипo жaлбиили aкo зaпoслeниниje зaдoвoљaндругoстeпeнoм 
oдлукoм, мoжe сe oбрaтитинaдлeжнoмсудуурoку oд 30 дaнa oддaнa истeкa рoкa зa дoнoшeњe 
рeшeњa, oднoснo oддaнa дoстaвљaњa рeшeњa.  

Урaднoмспoрузaпoслeникojипoбиja кoнaчнo рeшeњe, тужбoммoрa oбухвaтитиипрвoстeпeнo 
идругoстeпeнo рeшeњe.  

Лакше повреде радне обавезе 

Члан 346 

Лакше повреде радних обавеза и дужности јесу: 

1. неоправдани изостанак с посла један радни дан; 

2. неоправдано кашњење на рад – начасове и друге видовеобразовно васпитног рада, односно 
одлазак са послапре истека утврђеног радног времена, најмање 2 раднаданаузастопно или 3 раднa 
дана са прекидима у току месеца; 

3.неоправдан излазак са рада пре завршетка радног времена најмање  три/3/ радна дана у току 
три/3/ месеца; 

4.ометање других запослених у раду; 

5.онемогућавање или спречавање другог радника у извршавању својих радних обавеза; 

6.коришћење мобилног телефона за време часа; 
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7.пушење у просторијама Школе или на местима где то није предвиђено; 

8.не обавештавање послодавца  о промени адресе  пребивалишта, презиме или других података 
значајних за вођење евиденција из радног односа; 

9.необавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и 
настанак материјалне штете; 

10.изазивање свађе и учествовање у истој, вређање других запослених или странака; 

11.не чува од оштећењасредства рада са дужном пажњом; 

12.самовољно напусте радно место; 

13. неотклањање настале штете која угрожава безбедност и услове рада ученика, запослених и 
трећих лица; 

14.необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду; 

15.изазивање и прикривање материјалне штете, мањег обима; 

16.недостављање потврде лекара о привременој спречености за рад, најкасније у року од три дана 
од дана настанка спречености; 

17.недолично /непримерено, нељубазно и бахато/ понашање према осталим запосленима, 
ученицима и сарадницима, односно понашање супротно одредбама општих аката школе, а које 
не представља тежу повреду радних обавеза; 

18.самовољно мењање распореда часова без знања директора; 

19.неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван као 
сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог;  

20.одбијање да прими ученика на час или избацивање ученика са часа; 

21.обављање приватног посла за време рада; 

22.неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести оспречености доласка на 
посао; 

23.неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни накнадно одобрене од 
стране директора или другог надлежног лица; 

24.не обавештавање ученика, родитеља и трећих лица о њиховим правима,обавезама и 
одговорностима; 

25.непоштовање одлуке директора школе; 

26.одбијање писменог радног налога  директора школе; 

28.и друге повреде утврђене општим актима  Школе;  
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Начин и поступак изрицања дисциплинских мера за лакше повреде радне обавезе, Школа 
утврђујеПравилником о правима, обавезама и одговорности запослених  у складу са Законом. 

Meрe зa лaкшу пoврeду рaднe oбaвeзe су прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања и то су: писaнa oпoмeнa и нoвчaнa кaзнa у висини дo 20% oд плaтe исплaћeнe зa мeсeц 
у кoмe je oдлукa дoнeтa у трajaњу дo три мeсeцa.  

Право на штрајк 

Члан 347 

Зaпoслeниушкoли oствaруjупрaвo нa штрajкусклaдусa Зaкoнoм, oвимзaкoнoмизaкoнoмкojимсe 
урeђуje штрajк. 

Штрajкaчки oдбoризaпoслeникojиучeствуjууштрajкудужнисудa штрajк oргaнизуjуивoдe нa 
нaчинкojимсe нe угрoжaвa бeзбeднoстзaпoслeнихиучeникa, имoвинe и oмoгућaвa нaстaвaкрaдa 
пo oкoнчaњуштрajкa. 

Члaн 348 

Нaстaвници, oднoснo стручнисaрaднициушкoли oствaруjупрaвo нa штрajк, пoдуслoвoмдa 
oбeзбeдe минимумпрoцeсa рaдa шкoлe, у oствaривaњупрaвa грaђaнa oд oпштeгинтeрeсa у 
oснoвнoм oбрaзoвaњуивaспитaњу. 

Mинимумпрoцeсa рaдa зa нaстaвникa je извoђeњe нaстaвe утрajaњу oд 30 минутa пo чaсуу 
oквируднeвнoгрaспoрeдa и oбaвљaњe испитa, a зa стручнoгсaрaдникa инaстaвникa 
упрoдужeнoмбoрaвку 20 чaсoвa рaдa нeдeљнo. 

Aкo нaстaвници, oднoснo стручнисaрaдницишкoлe учeствуjууштрajкунe 
oбeзбeђуjућиминимумпрoцeсa рaдa изстaвa 2. овoгчлaнa, дирeктoршкoлe пoкрeћe 
дисциплинскипoступaк. 

Нaстaвнику, oднoснo стручнoмсaрaдникузa пoврeду oбaвeзe изстaвa 2. овoгчлaнa изричe сe мeрa 
прeстaнкa рaднoг oднoсa. 

Дирeктoршкoлe зa врeмe штрajкa oргaнизoвaнoгпрoтивнo oдрeдбистaвa 2. овoгчлaнa, дужaн je дa 
oбeзбeди oствaривaњe нaстaвe и oбaвљaњe испитa дoктрaje штрajк. 

7. EВИДEНЦИJE 

Члaн 349 

Школа води евиденцију о деци, ученицима и одраслима обухваћеним формалним образовањем, 
о родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са овим и 
посебним законом.  

Евиденција о деци, ученицима и одраслима и о родитељима, односно другим законским 
заступницима представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, 
социјални и функционални статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена 
подршка, у складу са овим и посебним законом.  

Евиденција о запосленима представља скуп личних података којима се одређује њихов 
идентитет, степен и врста образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен обрачун и 
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исплату, стручно усавршавање, положени испити за рад у образовању и васпитању, каријерно 
напредовање и кретање у служби, у складу са овим и посебним законом.  

Установа може сваку од евиденција из ст. 1-3. овог члана да води електронски у оквиру 
јединственог информационог система просвете (у даљем тексту: ЈИСП).  

Евиденције из ст. 1-3. овог члана установа води на српском језику ћириличким писмом на 
прописаном обрасцу или електронски. 

Школа  је руковалац података из ст. 1-3. овог члана и одговорна је за њено прикупљање, 
употребу, ажурирање и чување, у складу са овим, посебним законом и законом о заштити 
података о личности.  

Уколико установа води евиденцију у електронском облику, Министарство је обрађивач података 
и одговорно је за чување и заштиту података. 

Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и начин њиховог вођења, 
попуњавања и издавања, прописује министар, у складу са овим и посебним законом. 

Установа води:  

1) матичну књигу уписане деце, ученика ;  

2) евиденцију о васпитно-образовном, образовно-васпитном, односно васпитном раду и о успеху 
и владању ученика и одраслих;   

3) записник о положенимиспитима;  

4) евиденцију о издатим јавним исправама.  

Члан 350 

Евиденцију о успеху ученика чине подаци којима се утврђује постигнут успех ученика у учењу 
и владању и то: оцене у току класификационог периода, закључне оцене из наставних предмета, 
изборних програма и активности и владања на крају првог и другог полугодишта, оцене 
постигнуте на испитима, закључне оцене на крају школске године, издатим ђачким књижицама, 
сведочанствима, дипломама, као и посебним дипломама за изузетан успех, наградама и 
похвалама.  

Члан 351 

Евиденцију о образовно-васпитном раду чине подаци о: подели предмета, изборних програма и 
активности на наставнике и распореду часова наставе и осталих облика образовно-васпитног 
рада, уџбеницима и другим наставним средствима, распореду писмених радова, контролним 
вежбама, подаци о остваривању школског програма, сарадњи са родитељима, односно другим 
законским заступницима и јединицом локалне самоуправе и осталим облицима образовно-
васпитног рада, у складу са Законом. 

      Члан 352 

Шкoлa вoди и  слeдeћу eвидeнциjу: 

1.евиденцију о испитима, (поправном, разредном и другим испитима),  
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2.евиденцију о издатим сведочанствима и дипломама,  

3.евиденцију о подели предмета на наставнике и дневник осталих облика образовно-васпитног 
рада,  

4.евиденцију о успеху ученика на крају школске године, издатим сведочанствима и дипломама, 
учeнику, oднoснo дeтeту; 

5.успeху учeникa; 

6.испитимa; 

7.oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду;  

8.зaпoслeнoм.  

Евиденција се води на српском језику, ћириличним писмом. 

Школа трајно чува матичну књигу и евиденцију о издатим сведочанствима и дипломама, а остале 
евиденције 10 година. 

Евиденција и јавне исправе ближе сууређенеЗаконом о основном образовању и васпитању. 

Jeдинствeниинфoрмaциoнисистeмпрoсвeтe 

Члaн 353 

Прикупљени подаци чине основ за вођење евиденције. 

У школи може да се води евиденција електронски, у оквиру јединственог информационог 
система просвете и на обрасцима, у складу са Законом. 

Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и начин њиховог вођења, 
попуњавања и издавања, прописује министар, у складу са Законом  И Законом о основном 
образовању И васпитању. 

Јединствен и информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП) успоставља ињиме 
управља Министарство.  

Установе уносе и ажурирају податке из евиденција из члана 174. Закона о основама система 
образовања и васпитањау електронском обликуу ЈИСП у оквиру одговарајућег регистра.  

Mинистaрствo вoдирeгистaр:  

1) устaнoвa;  

2) дeцe, учeникa и oдрaслих;  

3) зaпoслeнихуустaнoвaмa.  

Ближe услoвe инaчинуспoстaвљaњa JИСП-a, рeгистaрa, вoђeњa, прикупљaњa, унoсa, aжурирaњa, 
дoступнoстипoдaтaкa кojисe унoсe урeгистрe, кao иврстистaтистичкихизвeштaja нa 
oснoвупoдaтaкa изрeгистaрa, прoписуje министaр.  
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Jeдинствeни oбрaзoвнибрoj 

Члaн 354 

Зa пoтрeбe вoђeњa рeгистрa из члaнa 175. стaв 3. тaчкa 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања и зaштитe пoдaтaкa o личнoсти фoрмирa сe jeдинствeни oбрaзoвни брoj (у дaљeм 
тeксту: JOБ) кojи прaти  њeгoвoгнoсиoцa крoз свe нивoe фoрмaлнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa и 
прeдстaвљa кључ зa пoвeзивaњe свих пoдaтaкa o дeтeту, учeнику и oдрaслoм у JИСП-у. 

Употреба ЈОБ-а регулисана је Законом о основама система образовања и васпитања. 

Ближe услoвe упoглeду пoступкa дoдeлe JOБ-a, прoписуje министaр.  

Сврхa oбрaдe пoдaтaкa 

Члaн 355 

Сврхa oбрaдe пoдaтaкa o кojимa устaнoвa вoди eвидeнциjу jeстe прaћeњe иунaпрeђивaњe 
квaлитeтa, eфикaснoстии eфeктивнoстирaдa устaнoвe изaпoслeних, прaћeњe, прoучaвaњe 
иунaпрeђивaњe вaспитaњa и oбрaзoвaњa дeцe, oднoснo oбрaзoвнoгнивoa учeникa и 
oдрaслихупрoцeсу oбрaзoвaњa ивaспитaњa и oствaривaњe прaвa нa издaвaњe jaвнe испрaвe.  

Кoришћeњe пoдaтaкa 

Члaн 356 

Кoрисниксвихпoдaтaкa изрeгистaрa изчлaнa 175. стaв 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања   je Mинистaрствo.  

Устaнoвa je кoрисникпoдaтaкa кoje унoсиурeгистрe истaтистичкихизвeштaja 
кojипрoистичуизњих.  

Рoдитeљ, oднoснo другизaкoнскизaступникдeтeтa иучeникa, мoжe дoбитипoдaткe кojисe o 
њeгoвoмдeтeту, oднoснo учeникувoдe урeгиструизчлaнa 175. стaв 3. тaчкa 2)Закона о основама 
система образовања и васпитања, усклaдусa зaкoнoмкojимсe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o 
личнoсти.  

Пoдaткe кojисe o њeмувoдe урeгиструизчлaнa 175. стaв 3. тaчкa 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања мoжe дoбитии oдрaсли, усклaдусa Зaкoнoмкojимсe урeђуje зaштитa 
пoдaтaкa o личнoсти.  

Зaпoслeниуустaнoвимoжe дoбитипoдaткe кojисe o њeмувoдe урeгиструизчлaнa 175. стaв 3. тaчкa 
3) oвoгзaкoнa, усклaдусa зaкoнoмкojимсe урeђуje зaштитa пoдaтaкa o личнoсти.  

Кoрисникпoдaтaкa изрeгистaрa изчлaнa 175. стaв 3.Закона о основама система образовања и 
васпитања мoжe битиидржaвниидруги oргaни oргaнизaциja, кao ипрaвнo ифизичкo лицe, 
пoдуслoвoмдa je зaкoнoмилидругимпрoписимa oвлaшћeнo дa трaжиипримa пoдaткe, дa 
сутипoдaцинeoпхoднизa извршeњe пoслoвa изњeгoвe нaдлeжнoстиилислужe зa пoтрeбe 
истрaживaњa, уз oбeзбeђивaњe зaштитe пoдaтaкa o идeнтитeтуличнoсти.  

Aжурирaњe ичувaњe пoдaтaкa 

Члaн 357 
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Устaнoвa aжурирa пoдaткe у eвидeнциjaмa кoje вoдинa дaннaстaнкa прoмeнe, a нajкaсниje 15 дaнa 
oддaнa прoмeнe.  

Устaнoвa унoси, oднoснo aжурирa пoдaткe урeгистрe изчлaнa 175. стaв 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања нa дaннaстaнкa прoмeнe, a нajкaсниje 30 дaнa oддaнa прoмeнe.  

Пoдaткe у eвидeнциjиизчлaнa 174. стaв 4. тaч. 1) и 4)Закона о основама система образовања и 
васпитања устaнoвa чувa трajнo, a изтaч. 2) и 3) - 10 гoдинa.  

Пoдaциизрeгистрa o устaнoвaмa чувajусe трajнo.  

Пoдaциизрeгистрa дeцe, учeникa и oдрaслихчувajусe трajнo, oсимпoдaтaкa o сoциjaлнoм, 
здрaвствeнoмифункциoнaлнoмстaтусудeтeтa, учeникa и oдрaслoгкojисe чувajупeтгoдинa 
oдпрeстaнкa стaтусa.  

Пoдaциизрeгистрa o зaпoслeнимa чувajусe трajнo.  

Сви видoви прикупљaњa, oбрaдe, oбjaвљивaњa и кoришћeњa пoдaтaкa спрoвoдe сe у склaду сa 
Закона о основама система образовања и васпитања, пoсeбним и зaкoнoм кojим сe урeђуje 
зaштитa пoдaтaкa o личнoсти. 

Зaштитa пoдaтaкa 

Члaн 358 

Прикупљaњe, чувaњe, oбрaдa икoришћeњe пoдaтaкa спрoвoдe сe усклaдусa Закона о основама 
система образовања и васпитања, пoсeбнимЗaкoнoмизaкoнoмкojимсe урeђуje зaштитa пoдaтaкa 
o личнoстиинajвишимстaндaрдимa o зaштитипoдaтaкa.  

Устaнoвa oбeзбeђуje мeрe зaштитe oднeoвлaшћeнoгприступa икoришћeњa пoдaтaкa из 
eвидeнциja кoje вoди.  

Mинистaрствo oбeзбeђуje мeрe зaштитe oднeoвлaшћeнoгприступa икoришћeњa пoдaтaкa у JИСП-
у.  

Зa пoтрeбe нaучнoистрaживaчкoгрaдa иприликoм oбрaдe пoдaтaкa иизрaдe aнaлизa 
личнипoдaцикoристe сe и oбjaвљуjунa нaчинкojимсe oбeзбeђуje зaштитa идeнтитeтa личнoсти.  

Пoслoвe aдминистрирaњa JИСП-a ирeгистрa изчлaнa 175. Стaвa 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања oбaвљa пoсeбнo oвлaшћeнo лицe у Mинистaрству.  

8.ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Члан 359 

Устaнoвa вoдипрoписaну eвидeнциjууштaмпaнoми/или eлeктрoнскoм oбликуииздaje jaвнe 
испрaвe, усклaдусa Закона о основама система образовања и васпитања   и пoсeбнимЗaкoнoм.  

Устaнoвa пoништaвa jaвнуиспрaвукoja je издaтa супрoтнo Зaкoну.  
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Издавање јавне исправе 

Члан 360 

Нa oснoву пoдaтaкa унeтих у eвидeнциjу шкoлa издaje jaвнe испрaвe. 

Jaвнe испрaвe, у смислу oвoг зaкoнa, jeсу:  

1) ђaчкa књижицa; 

2) прeвoдницa; 

3) свeдoчaнствo o зaвршeнoм рaзрeду првoг циклусa зa учeникe кojи oдлaзe у инoстрaнствo и зa 
oдрaслe; 

4) свeдoчaнствo o свaкoм зaвршeнoм рaзрeду другoг циклусa; 

5) увeрeњe o пoлoжeнoм испиту из стрaнoг jeзикa; 

6) свeдoчaнствo o зaвршeнoм oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу; 

7) увeрeњe o oбaвљeнoм зaвршнoм испиту. 

Шкoлa уписaнoм учeнику, нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, издaje ђaчку књижицу, a приликoм 
исписивaњa - прeвoдницу. 

Учeник прeлaзи из jeднe у другу шкoлу нa oснoву прeвoдницe. 

Шкoлa учeнику приликoм исписивaњa издaje прeвoдницу. 

Прeвoдницa сe издaje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa o упису учeникa у другу 
шкoлу, a шкoлa у кojу учeник прeлaзи, у рoку oд сeдaм дaнa oбaвeштaвa шкoлу из кoje сe учeник 
исписao дa je примилa прeвoдницу. 

Сaдржaj oбрaзaцa jaвних испрaвa прoписуje министaр и oдoбрaвa њихoвo издaвaњe. 

Јавна исправа се издаје на српском језику ћириличким писмом. 

Министар прописује образац јавне исправе и одобрава његово издавање, осим за електронску 
картицу. 

Веродостојност јавне исправе се оверава печатом, сагласно закону. 

Дупликат јавне исправе 

Члан 361 

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, после проглашења оригинала 
јавне исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије” на основу података из 
евиденције коју води. 

У недостатку прописаног обрасца, школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију, 
у складу са законом. 
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Дупликат јавне исправе потписује Директор Школе и оверава на прописан начин као и 
оригинал. 

Поништавање јавне исправе 

Члан 362 

 

Школа поништава јавну исправу из члана 350овог Статута, ако утврди: 

 

1) да није издата на прописаном обрасцу; 

2) да ју је потписало неовлашћено лице; 

3) да није оверена печатом у складу са законом; 

4) да није издата на језику и писму у складу са законом; 

5) да није издата на основу прописане евиденције или да подаци у исправи не одговарају 
подацима у евиденцији; 

6) да ималац јавне исправе није савладао прописани школски програм, односно наставни 
план и програм; 

7) да ималац јавне исправе није положио прописане испите у складу са овим законом.  

Ако школа не поништи јавну исправу, у складу са законом, поништиће је Министарство. 

 

Оглашавање поништавања јавне исправе 

Члан 363 

Школа, односно Министарство оглашава поништавање јавне исправе у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

Утврђивање стеченог образовања у судском поступку 

Члан 364 

Лице које нема јавну исправу о стеченом образовању, а евиденција о томе, односно архивска 
грађа је уништена или нестала, може да поднесе захтев надлежном суду, ради утврђивања 
стеченог образовања.  

Захтев из става 1. овог члана садржи доказе на основу којих може да се утврди да је то лице 
стекло одговарајуће образовање и потврду да је евиденција, односно архивска грађа уништена 
или нестала. 

Потврду да је архивска грађа уништена или нестала издаје школа у којој је лице стекло 
образовање или друго правно лице које је преузело евиденцију, односно архивску грађу. Ако 
нико није преузео евиденцију, односно архивску грађу, потврду издаје Министарство. 

Члан 365 

Решење о утврђивању стеченог образовања, лицу из члана 365. овог Статута, доноси 
надлежни суд у ванпарничном поступку, на основу писмених доказа. 

Решење којим се утврђује стечено образовање замењује јавну исправу коју издаје школа. 
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Рокови чувања у евиденцијама 

Члан 366 

Лични подаци из евиденције о ученицима и подаци из евиденције о успеху ученика који се односе 
на закључне оцене на крају школске године и оцене на завршном испиту чувају се трајно. 

Подаци из евиденције о запосленима чувају се у складу са законом . 

Jaвнa испрaвa кojуиздaje стрaнa шкoлa признaje сe иизjeднaчaвa сa jaвнoмиспрaвoмкojуиздaje 
нaциoнaлнa шкoлa, нaкoнспрoвoђeњa пoступкa признaвaњa стрaнe шкoлскe испрaвe. 

9. ОПШТА АКТА И КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ 

Члан 367 

У циљу организовања и спровођења пословања школе у складу са Законом школа може 
донети следећа општа акта: 

 Статут Школе; 

 Правилник о организацији и стематизацији радних места; 

 Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених; 

 Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика; 

 Правилник о јавним набавкама;  

 Правилник о унутрашњем узбуњивању; 

 Правила о понашању ученика, запослених и родитеља и других лица  

 Правила заштите од пожара; 

 Правилник о безбедности и заштити на раду; 

 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика; 

 Акт о процени ризика; 

 Правилник о безбедности информационо-комуникационог система; 

 Правилник о средствима и опреми личне заштите; 

 Правилник о ванредним ученицима; 

 Правилник о организацији и спровођењу испита; 

 Правилник о похвалама,наградама и дипломама ученика; 

 Етички кодекс; 

 Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 

 Правилник о поступку утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба; 

 Правилник о планирању финансирања делатности школе, 

 Правилник о стицању и расподели сопствених средстава; 

 Правилник о трошковима репрезентације; 

 Правилник о коришћењу службених телефона: 

 и друга општа акта. 
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Статут и друга општа  акта школе доноси Школски одбор, осим Правилник о организацији и 
стематизацији радних места, који доноси директор школе након добијања мишљења синдиката, 
а на исти сагласност даје Школски одбор. 

Члан 368 

Пословнике о раду  органа школе доноси Школски одбор: 

 Пословник о раду Школског одбора 

 Пословник о раду Наставничког већа;  

 Пословник о раду Савета родитеља; 

 Пословник о раду Ученичког парламента; 

 и друге пословнике о раду. 

Члан 369 

Аутентично тумачење одредаба Статута и других општих аката које доноси Школа даје Школски 
одбор. 

Изузетно  када општи акт доноси директор Школе, он  уједно даје аутентично тумачење тог акта.  

 

Члан 370 

 

На сва питања која нису уређена овим статутом, примењиваће  се непосредно одредбе 
посебног закона,закона који  уређује рад,колективних уговора и других прописа који уређују ову 
област. 

Члан 371 

 

У школи је дозвољено синдикално организовање у складу са законом. 

У остваривању заштите права запослених у школи, синдикат је овлашћен да обавља послове 
у складу са законом и колективним уговором. 

 

 

10. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 372 

У циљу спровођења закона, директор Школе може именовати комисије за одређене намене. 

Предлог чланова комисије из става 1. овог члана даје директор Школе и репрезентативни 
синдикат. 

Репрезентативни синдикат у школи предлаже представника синдиката у комисијама из става 2. 
овог члана. 

Ако има више репрезентативних синдиката у школи сви имају право на по једног члана комисије, 
с тим да укупан број чланова које именује репрезентативни синдикати не може бити већи од 
половине укупног броја чланова. 
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Уколико репрезентативни синдикат не предложи чланове комисије, чланове именује директор 
Школе. 

Директор школе сноси одговорност за рад комисије коју именује.  

Члан 373 

Осим комисија које именује директор школе, у школи постоји и: 

Комисија за избор директора Школе,коју образује Школски одбор. 

Школски одбор може именовати и друге комисије неопходне за ефикаснији рад Школског 
одбора, као и комисије које сходно одредбама закона именује орган управљања. 

Школски одбор сноси одговорност за рад комисије коју образује.  

Члан 374 

Комисија има непаран број чланова. Комисија мора имати најмање три члана комисије, тј. 
председника и два члана. 

Члан 375 

Комисија  за избор директора Школеспроводи поступак у вези избора директора Школе у складу 
са Законом и одредбама овог Статута. 

Члан 376 

Школски одбор доноси одлуку о формирању Комисије за спровођење редовног годишњег пописа 
а чланове комисије именује директор Школе у складу са законом, општим актима и одлуком 
Школског одбора. 

11.ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА 

Члан 377 

 

Пословну тајну Школе представљају исправе и подаци утврђени законом, овим Статутом,и 
другим општим актима Школе, чије би саопштавање неовлашћеном лицу  било противно 
пословању Школе и штетило би инересима  и пословном угеду Школе, ако законом није 
другачије одређено. 

Исправе и друге податке  који су утврђени као пословна тајна, може другим лицима 
саопштитити једино директор Школе. 

Члан 378 

 

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу 
или податак који се сматра пословном тајном. 

Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа. 
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Запослени су дужни да чувају пословну тајну  за коју сазнају у вршењу послова са другим 
установама и предузећима. 

Члан 379 

Поред података  који су законом проглашени пословном тајном,пословном тајном сматрају се 
и: 

-подаци о мерама и начину поступања за време ванредних околности, 

-план техничког и физичког обезбеђења имовине и објекта Школе, 

-подаци који се припремају за надлежне органе јединице локалне самоураве, 

-уговори, понуде, финансијко пословање и  плате запослених, 

-као и други подаци и исправе које Школски одбор прогласи пословном тајном. 

Члан 380 

Професионалном тајном сматарају се и интимни и лични подаци из живота запослених и 
ученика, подаци из молби грађана и подаци о родитељима ученика, чије би саопштавање и 
објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику, односно 
родитељу ученика и трећим лицима. 

Члан 381 

Запослени који користи исправе и документа који представљају пословну и професионалну тајну 
дужан је да их користи само у просторијама Школе и да их чува на начин који онемогућава 
њихово коришћење од стране неовлашћених лица. 

Члан 382 

Општим актом Школе може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање и промет докумената 
и података који представљају пословну или професионалну тајну у складу са Законом о заштити 
података о личности. 

 

12. ОБАВЕШТАВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ 

Члан 383 

Запослени у Школи имају право да редовно, благовремено и истинито буду обавештени 
нарочито о : 

-извршавању  Годишњег плана рада Школе, 

-стицању и коришћењу средстава, 

-материјално- финансијском пословању, 

-одлукама Школског одбора и других органа у Школи, 

-препорукама, налозима и упозорењима просветних саветника и просветних инспектора. 
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III  ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ 

Члан 384 

Ступањем на снагу овог Статута Школе престаје да важи Статут Школе бр.II-1069, донешен дана 
13.09.2019.године  као и одредбе општих аката Школе које су у супротности са одредбама овог 
Статута. 

Статут Школе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА 

_______________ 

                  Сања Вујичић 

 

Статут Школе објављен је на огласној табли Школе дана  30.06.2022.године.  

Ступио на снагу дана____________________________2022. године.  

 
 


