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Информатор о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ Книћанин је сачињен у складу са 

чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник 

РС" бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду објављивање 

информатора о раду државног органа („Службени Гласник РС" бр. 68/2010). 

 

 
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ О РАДУ  

                                 ОШ “СТЕВАН КНИЋАНИН“ КНИЋАНИН 
 

 

За тачност и потпуност података у Информатору о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ 

Книћанин ( у даљем тексту: Информатор ), правилну израду и објављивање и његово 

редовно ажурирање, одговоран је Зоран Спасић, директор школе. 

Информатор је објављен фебруара 2019. године и  доступан је јавности у електронском 

облику на интернет адреси: www.osstevanknicanin.edu.rs  

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога не постоји, али се 

заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст 

информатора уз накнаду нужних трошкова штампања. 

 

 

2.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ 

 

2.1.Основни подаци 

 

Школа обавља делатност под називом: Основна школа „Стеван Книћанин“ Книћанин. 

Седиште школе је у Книћанину, у улици Жарка Зрењанина   број 4. 

Матични број регистра: 08220662 

Шифра делатности: 8520 основно образовање, 8510 предшколско образовање 

ПИБ: 101763901 

Директор школе: Зоран Спасић 
Тел. 023/ 867-001, 023/867-600 

e.mail: os.stevan.knicanin@gmail.com 

интернет адреса: www.osstevanknicanin.edu.rs  

 

2.2. Правни положај школе 

Школа је јавна установа која обавља делатност основног образовања и васпитања, у складу 

са Уставом Републике Србије, Законом о основама система образовања и васпитања (даље: 

закон), Законом о основном образовању и васпитању, Закону о предшколском васпитању и 

образовању, потврђеним међународним конвенцијама, повељама, споразумима  и Статутом 

школе.  

Школа је основана као национална јавна школа. 

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности  основног 

образовања и васпитања у складу са законом. 

Оснивач школе је Влада Републике Србије.  

Школа је  уписана у судски регистар   Привредног суда у Зрењанину, регистрациони 

уложак број 5-26 

 

 

 

http://www.osstevanknicanin.edu.rs/
mailto:os.stevan.knicanin@gmail.com
http://www.osstevanknicanin.edu.rs/
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3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

3.1. Основна делатност школе 

 

Делатност школе је основно образовање и васпитање, а школа остварује и припремно-

предшколски програм. 

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и 

остварује се као јавна служба. 

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања остваривањем школског 

програма у седишту школе, а предшколског васитања и образовања остваривањем 

припремно предшколског програма у седишту школе. 

У остваривању делатности основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и 

васпитање за сваког ученика, под једнаком условима. 

Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће 

промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супростављати свим врстама 

дискриминације и насиља. 

 

3.2. Аутономија школе 

Школа је аутономна установа, што подразумева право на: 

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, 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.  

Установа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве образовања и 

васпитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује остваривање општих исхода 

образовања и при томе укључује и родитеље, односно друге законске заступнике и њихова 

удружења и локалну заједницу.  
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У Школи су, према запосленом, ученику, родитељу односно другом законском заступнику 

или трећем лицу, забрањени: 

1) дискриминација и дискриминаторно поступање; 

2) физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље;  

3) злостављање и занемаривање; 

4) понашање које вређа углед, част или достојанство; 

5) страначко организовање и деловање. 

Остваривање права, обавеза и одговорности наставника, стручних сарадника и 

других запослених ближе се уређује Законом о основама система образовања и васпитања, 

Законом о раду, Законом о безбедности и здрављу на раду, Посебним колективним 

уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, уговором о 

раду и другим прописима и општим актима школе. 

 

 

3.3. Циљеви и исходи основног образовања и васпитања 

Циљеви основног образовања и васпитања 

Основни циљеви образовања и васпитања су:  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према 

насиљу;  

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна 

укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција 

и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и 

развојем савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање позитивних људских вредности;  

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства;  

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;  
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16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање 

и очување националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању.  

 

Исходи образовања и васпитања 

 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, 

разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа 

образовања и васпитања.  

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање 

образовања и васпитања.  

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:  

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;  

2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;  

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од 

културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;  

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности 

према свом животу, животу других и животној средини;  

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;  

6) зна како да учи;  

7) уме да разликује чињенице од интерпретација;  

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама;  

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;  

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;  

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, 

поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој 

разноликости друштава и решавању сукоба;  

12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 

приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;  

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе 

личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;  

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема 

разуме да нису изоловани;  

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног 

изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, 

књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним 

процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје 

рада.  

 

3.4. Остваривање образовно – васпитног рада у школи 

 

У установи васпитно-образовни, образовно-васпитни и васпитни рад (у даљем тексту: 

образовно-васпитни рад) обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.  
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У обављању образовно-васпитног рада наставнику, васпитачу и стручном сараднику могу 

да помажу и друга лица, у складу са законом.  

Школа може да остварује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на 

дужем кућном и болничком лечењу, у складу са посебним законом.  

Настава може да се остварује и као настава код куће и настава на даљину у складу са 

посебним законом.  

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се 

остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди 

постигнућа, у складу са законом.  

 

3.5. Испити ученика 

 

У школи се полажу следећи испити: 

-завршни испит, 

-поправни испит, 

-разредни испит,  

-испит из страног језика који ученик није изучавао у школи и 

-други испити. 

Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит писаним путем - решавањем 

тестова.  

Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих ученик полаже 

завршни испит.  

Прилагођавање завршног испита за ученике којима је потребна додатна подршка врши се у 

складу са врстом потребне додатне подршке.  

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у складу са 

Законом и законом који уређује област средњег образовања и васпитања.  

Регуларност завршног испита обезбеђује директор.  

 

3.6. Евиденција и јавне исправе 

Школа води прописану евиденцију.  

Подаци за евиденцију прикупљају се на основу документације издате од стране надлежних 

органа, као и документације коју достављају родитељи, односно други законски 

заступници и изјаве родитеља, односно другог законског заступника. 

Подаци за евиденцију обрађују се у складу са законом. 

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, после оглашавања оригинала 

јавне исправе неважећим у "Службеном гласнику Републике Србије".  

Школа издаје уверење о чињеницама о којима води евиденцију, у недостатку прописаног 

обрасца, у складу са законом.  

Врсте евиденција 

Школа води евиденцију о: 

1) ученику, односно детету; 

2) успеху ученика; 

3) испитима; 

4) образовно-васпитном раду;  

5) запосленом.  
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Рокови чувања података у евиденцији 

 

Подаци из евиденције чувају се у роковима прописаним Законом. 

 

Јавне исправе 

 

На основу података унетих у евиденцију школа издаје јавне исправе. 

Јавне исправе, у смислу овог закона, јесу:  

1) ђачка књижица; 

2) преводница; 

3) сведочанство о завршеном разреду првог циклуса за ученике који одлазе у иностранство 

и за одрасле; 

4) сведочанство о сваком завршеном разреду другог циклуса; 

5) уверење о положеном испиту из страног језика; 

6) сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању; 

7) уверење о обављеном завршном испиту. 

Школа уписаном ученику, на почетку школске године, издаје ђачку књижицу, а приликом 

исписивања - преводницу. 

Ученик прелази из једне у другу школу на основу преводнице. 

Школа ученику приликом исписивања издаје преводницу. 

Преводница се издаје у року од седам дана од дана пријема обавештења о упису ученика у 

другу школу, а школа у коју ученик прелази, у року од седам дана обавештава школу из 

које се ученик исписао да је примила преводницу. 

Школа која остварује припремни предшколски програм издаје јавну исправу, у складу са 

законом којим се уређује предшколско васпитање и образовање. 

Јавна исправа издаје се на српском језику ћириличким писмом, латиничким писмом у 

складу са Законом, а када се образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине, 

јавна исправа издаје се и на језику и писму те националне мањине. 

Садржај образаца јавних исправа прописује министар и одобрава њихово издавање. 

 

3.7.Културне активности школе 

 

Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности. 

Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и 

завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних 

празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама 

културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности 

које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју 

окружења школе. 

Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка 

основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у 

договору са јединицом локалне самоуправе у установама културе. 

 

3.8.Јавност рада 

 

Рад  Школе се одвија сваког радног дана од 06:00 до 15:00 часова. 

Субота и недеља су ненаставни дани, осим ако Правилником о школском календару није 

другачије прописано. 

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писаним или усменим путем. 

У просторијама школе није дозвољено аудио и видео снимање без претходно добијене 

дозволе од директора Школе. 

Подаци и информације у Школи за које постоји ограничење у објављивању: 
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-лични и статусни подаци о ученицима и запосленима 

-подаци који се налазе на документима са ознаком „пословна тајна“, „службена тајна“ и 

„државна тајна“, који су доступни само одређеним лицима. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 

 

Правилником о раду, у складу са законом, уређују се права, обавезе и одговорности 

запослених по основу рада и радног односа школи, поступак измене и допуне овог 

правилника, као и друга питања од значаја за остваривање и обезбеђивање права 

запослених.  

Запослени обављају послове у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања, Статутом школе и Правилником о организацији и систематизацији послова. 

Број и структура запослених уређује се Правилником о организацији и систематизацији 

послова и Годишњим планом рада школе, у складу са законом и подзаконским актима 

којима се уређују питања утврђивања броја извршилаца у школи. 

 

 

4.1. Систематизација послова у школи 

 

У Школи постоје следеће групе послова: 

1.Послови руковођења (директор) 

2.Наставно (наставник, стручни сарадник) 

3.Административно-финансијско (секретар и шеф рачуноводства) 

4.Помоћно-техничко (домар/мајстор одржавања, чистачица, сервирка) 

 

 

4.2. Шематски приказ радних места и укупан број запослених 

 

Р.бр. Назив послова/радног места Шифра Број 

извршилаца 

1. Директор установе (школе) П010101 100% 

2. Наставник разредне наставе П020401 400% 

3. Наставник предметне наставе: 

- Енглески језик (I и II циклус) 

- Руски језик (II циклус) 

- Ликовна култура 

- Музичка култура 

- Историја 

- Географија 

- Физика 

- Техничко и информатичко образовање 

- Техника и технологија 

- Физичко васпитање 

- Физичког васпитање – изабрани спорт 

- Физичко и здравствено васпитање 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

 

Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством 

П020801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П020802 

 

84,44% 

44,44% 

25% 

25% 

35% 

35% 

30% 

20% 

20% 

20% 

10% 

20% 

10% 

10% 
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- Српски језик 

- Математика 

- Биологија /  Хемија 

- Информатика и рачунарство 

94,44% 

88,89% 

40% + 20% 

20% 

4. Васпитач П020100 100% 

5. Стручни сарадник - педагог П021701 100% 

6. Стручни сарадник - библиотекар П022201 50% 

7. Секретар установе (школе) П022501 50% 

8. Шеф рачуноводства Г020700 50% 

9. Домар/мајстор одржавања Г050401 50% 

10. Сервирка Г071302 30% 

11. Чистачица (спремачица) Г092001 310% 

 

 

 

Структура Наставно 

особље 

Стручни 

сарадници 

Ненаставно 

особље 

Укупно 

признатих 

радника 

Број 

извршилаца  

( норма 

запослених) 

 

10,62 

 

1,50 

 

6,90 

 

19,02 

 
 

4.3. Графички приказ организационе структуре 

 

Орган управљања 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Орган руковођења 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Стручни органи: 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ТИМОВИ 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Саветодавни орган 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

НАСТАВНИЦИ, ВАСПИТАЧ, 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 
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5. ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

5.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА 

 

5.1.1. Школски одбор 

 

Школски одбор има девет чланова, укључујући у тај број и председника. 

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Зрењанина, а 

председника бирају чланови већином гласова од  укупног броја чланова Школског одбора. 

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља односно других законских 

заступника деце/ученика и три представника на предлог града Зрењанина. 

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће Школе (у даљем 

тексту: Наставничко веће),  а из реда родитеља – Савет родитеља Школе (у даљем тексту: 

Савет родитеља), тајним  изјашњавањем.  

Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најкасније три месеца пре 

истека мандата претходно именованим члановима тог органа, а предлог овлашћених 

предлагача доставља се Скупштини града најкасније месец дана пре истека мандата 

претходно именованим члановима.  

Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана Школског одбора из реда запослених 

у Школи и родитеља спроведен у складу са законом, Скупштина града Зрењанина дужна је 

да усвоји њихов предлог.  

Мандат Школског одбора траје четири године. 

Школски одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт 

о организацији и систематизацији послова;  

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм 

образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању;  

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;  

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;  

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи;  

6) расписује конкурс за избор директора установе;  

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;  

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. закона;  

9) одлучује о правима и обавезама директора установе;  

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;  

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

образовно-васпитног рада;  

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању;  

13) одлучује по жалби на решење директора;  

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.  
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.  

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник 

синдиката у установи, без права одлучивања 

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника 

ученичког парламента, без права одлучивања.  
План рада Школског одбора  је саставни део Годишњег плана рада школе, а Извештај о раду је 

саставни део Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе. 

Начин рада школског одбора ближе се уређује Пословником о раду школског одбора.  
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ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ОРГАН РУКОВОЂЕЊА 

5.2.1. Директор школе 

Директор руководи радом школе. 

Директор школе: Зоран Спасић 

Тел. 023/ 867-001, 023/ 867-600 

e.mail: os.stevan.knicanin@gmail.com  

 

Надлежност и одговорност директора школе 

 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.  

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.  

Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине 

за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и органу 

управљања.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе;  

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада;  

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

Ред. 

број 

 

Име и презиме 

 

Представник 

1. БИЉАНА РАКИТА ЗАПОСЛЕНИХ 

2. ЖЕЉКО КОДИЋ ЗАПОСЛЕНИХ 

3. ВИНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗАПОСЛЕНИХ 

4. МАРИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ РОДИТЕЉА 

5. ОЛГИЦА СТЕВАНОВИЋ РОДИТЕЉА 

6. ЈЕЛЕНА ЛАТИНКИЋ РОДИТЕЉА 

7. СРБОЉУБ СТОЈКОВИЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8. ЗОРАН ИВКОВИЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

9. АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

mailto:os.stevan.knicanin@gmail.com
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6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика;  

7) 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;  

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника;  

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;  

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. закона;  

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа;  

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете;  

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно 

друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од 

интереса за рад установе у целини;  

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког 

већа, без права одлучивања;  

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;  

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 

установе и саветом родитеља;  

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

установе;  

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

овим и другим законом;  

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;  

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом;  

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;  

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос;  

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.  

 

 

Престанак дужности директора 

 

Дужност директора установе престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 

година живота и разрешењем.  

Одлуку о престанку дужности директора доноси министар.  

Одлуку о престанку дужности директора установе, чије седиште се налази на територији 

Аутономне покрајине Војводине, доноси министар, уз претходно прибављену сагласност 

надлежног органа аутономне покрајине.  

Уколико надлежни орган аутономне покрајине не достави сагласност у року од 15 дана од 

дана пријема захтева, сматра се да је сагласност дата.  

У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине 

министар прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине.  

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од осам дана 

од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.  

Министар разрешава директора установе, ако је утврђено да:  

1) не испуњава услове из члана 139. закона;  

2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра;  
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3) установа 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) установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце и ученика;  

5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима 

повреда забрана из чл. 110-113. закона и тежих повреда радних обавеза запослених;  

6) у установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;  

7) у установи се води евиденција и издају јавне исправе супротно овом и другом закону;  

8) не испуњава услове из члана 122. закона;  

9) 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) је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом 

оценом за квалитет рада;  

12) омета рад органа управљања 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) је у радни однос примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, 

посебном колективном уговору и општем акту;  

15) је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у 

дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као 

незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете;  

16) је одговаран за прекршај из овог или другог закона, привредни преступ или кривично 

дело у вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом;  

17) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање.  

Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у 

складу са законом.  

Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у 

року од једне године од наступања услова из става 7. овог члана.  

Решење министра којим се директор разрешава, коначно је у управном поступку.  

 

Статус директора 

 

Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним 

правима и обавезама, без заснивања радног односа.  

Директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се 

врати на послове које је обављао пре именовања.  

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 3. овог члана остварује права као запослени 

за чијим радом је престала потреба, у складу са законом.  

Вршилац дужности директора 

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

дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора.  

Вршиоца дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне 

покрајине Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине.  
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За вршиоца дужности директора установе 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 установе односе се и на вршиоца дужности 

директора.  

5.3. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Стручни органи Школе су: 

1) Наставничко веће, 

2) Одељењско веће, 

3) Стручно веће за разредну наставу, 

4) Стручно веће за области предмета, 

5) Стручни актив за развојно планирање, 

6) Стручни актив за развој школског програма, 

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 обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

11) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

12) Тим за професионални развој; 

13) други тимови за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта; 

14) Педагошки колегијум. 

Наставничко веће чине наставници, васпитачи и стручни сарадници. 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски 

старешина и када изводи наставу у том одељењу Стручно веће за разредну наставу чине 

сви наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања и васпитања.   

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

предмета. 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних 

сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља. 

Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

Стручни актив за развој Школског програма чини шест представника наставника и 

стручних сарадника, које именује Наставничко веће.  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници. 

У школи постоји: Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за самовредновање квалитета рада Школе, Тим 

за обезбеђивање квалитета и развој Школе, Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва, Тим за професионални развој. 

Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног задатка, програма 

или пројекта. 

Надлежности стручних органа  

Стручни органи: 

1) доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе извештаје о 

њиховом остваривању; 

2) старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

Школе;  
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3) прате остваривање Школског програма; 

4) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција;  

5) вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  

6) прате и утврђују резултате рада ученика;  

7) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима, у процесу 

образовања и васпитања; 

8) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

 

5.3.1. Наставничко веће 

Наставничко веће чине наставници, васпитачи и стручни сарадници. 

Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, 

обавља посебно следеће послове: 

1) стара се о остваривању Школског програма; 

2) анализује извршавање задатака образовања и васпитања у Школи; 

3) даје мишљење о организовању предметне наставе за ученике првог циклуса; 

4) планира и организује облике ваннаставних активности ученика; 

5) предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима; 

6) припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припре-

мање; 

7) врши надзор над радом других стручних органа; 

8) разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа; 

9) даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа; 

10) доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика; 

11) изриче ученицима васпитно-дисциплинску меру „укор наставничког већа“; 

12) доноси одлуку о премештању ученика који је учинио повреду забране у другу 

школу; 

13) утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика; 

14) именује чланове Стручног актива за развој Школског програма; 

15) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених; 

16) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова наставника и  

стручних сарадника; 

17) даје мишљење за избор директора; 

18) врши и друге послове одређене законом и овим Статутом, као и задатке које му 

наложи школски одбор и директор Школе, у циљу унапређивања образовно-васпитног рада 

 

Рад и одлучивање наставничког већа 

 

Наставничко веће ради на седницама које сазива директор. 

Седнице се одржавају у просторији Школе коју одреди директор. 

Седницама Наставничког већа руководи директор, без права одлучивања. 

Поред лица која имају право да присуствују седницама, седници Наставничког већа могу да 

присуствују и друга лица, по одобрењу директора. 

Посебној седници Наставничког већа на којој се даје мишљење о кандидатима за директора 

имају право да присуствују и да учествују у њеном раду и у гласању за давање мишљења 

сви запослени. 

Седници Наставничког већа на којој се предлажу чланови Школског одбора из реда 

запослених сви запослени имају право да присуствују и да учествују у њеном раду по тој 

тачки дневног реда. 

Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки запослени, а о предлозима 

гласају само чланови Наставничког већа. 
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Сматра се да су за члана Школског одбора предложена три представника запослених која 

су добила највећи број гласова.  

Ако више кандидата добије исти број гласова, гласање се понавља само за њих, док се не 

утврде три кандидата са највећим бројем гласова.  

Начин рада наставничког већа ближе се уређује пословником. 

О току седнице Наставничког већа води се записник. 

Записничара одређује директор из реда чланова Наставничког већа, за сваку школску 

годину. 

Записник се води електронски, штампани примерак записника се заводи и чува у фасцикли 

за записнике, а за чије чување је одговоран записничар. 

Када се фасцикла за записнике потроши, односно напуни, трајно се чува у архиви Школе. 

Записник потписују директор и записничар. 

 

 

5.3.2. Одељењско веће 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски 

старешина и када изводи наставу у том одељењу. 

Одељењско веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља 

посебно следеће послове:  

1) анализује резултате рада наставника; 

2) анализује успех и владање ученика на крају тромесечја, полугодишта и на крају 

школске године; 

3) предлаже расподелу одељења на наставнике; 

4) утврђује распоред часова; 

5) утврђује распоред писмених задатака; 

6) усклађује рад наставника у одељењу; 

7) усклађује рад ученика у одељењу; 

8) на предлог предметног наставника, утврђује оцене из наставних предмета; 

9) на предлог одељењског старешине, утврђује оцене из владања ученика; 

10) доноси одлуку о превођењу у наредни разред ученика другог и трећег разреда 

који на крају другог полугодишта има недовољне оцене; 

11) похваљује ученике; 

12) предлаже додељивање похвале „Ученик генерације“ и награђивање ученика; 

13) изриче ученицима васпитну меру укор одељењског већа; 

14) на предлог предметног наставника, бира ученике који ће учествовати на такми-

чењима; 

15) на предлог предметног наставника, утврђује ученике за које треба организовати 

додатну и допунску наставу; 

16) предлаже план стручног усавршавања наставника, програм екскурзија, наставе у 

природи и календар такмичења. 

Седницу одељењског већа сазива и њоме руководи одељењски старешина одељења у којем 

чланови тог органа изводе наставу. 

У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор 

или помоћник директора, без права одлучивања. 

Одељенски старешина води записник о раду већа. 

У записник се уносе одлука и закључци као и резултати гласања, односно издвојена 

мишљења, ако то захтева члан већа. 
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Одељењски старешина 

Свако одељење има одељењског старешину. 

У првом образовном циклусу директор пре почетка сваке школске године одређује који ће 

од наставника разредне наставе обављати послове одељењског старешине, по прибављеном 

мишљењу Наставничког већа. 

У другом образовном циклусу одељењског старешину пре почетка сваке школске године 

одређује директор из реда наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити 

одељењски старешина, по прибављеном мишљењу Наставничког већа. 

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у 

раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи с њиховим 

родитељима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

Одељењски старешина обавља следеће послове: 

1) израђује годишњи и месечни план рада; 

2) проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања одељењског 

колектива и унапређивања односа у њему; 

3) редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења; 

4) одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог од-

суствовања са наставе; 

5) упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на ученике и 

даје ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и 

одговорностима; 

            6) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама 

за неизвршавање радних обавеза 

7) стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њиховим 

обавезама и одговорностима; 

8) остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота учени-

ка; 

9) редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима 

ученика; 

10) редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, а посебно прати 

оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које 

ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене.; 

11) одељењском већу предлаже оцену из владања ученика; 

12) похваљује ученике; 

13) предлаже додељивање похвала и награда ученицима; 

14) изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор одељењског 

старешине; 

              15) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се  о безбедности и 

дисциплини ученика на екскурзијама 

              16) износи предлоге  и жалбе ученика пред органе школе 

              17) стара се о остваривању ваннаставних активности 

              18) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење 

19) сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи, 

као и са субјектима ван Школе, ради обављања својих послова; 

20) сазива седнице Одељењског већа и руководи његовим радом; 

21) учествује у раду органа Школе; 

22) води школску евиденцију; 

    23) обавља и друге послове, у складу са законом, општим актом и одлуком 

директора Школе. 

 



Информатор о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ Книћанин 

 20 

 

ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 

 

Одељење Одељењски старешина 

I1 Биљана Ракита 

II1 Слађана Петровић 

III1 Јелка Маринковић 

IV1 Смиља Миленовић 

V1 Бобан Бугарски 

VI1 Жељко Кодић 

VII1 Даница Бојанић 

VIII1 Борислав Седлан 

 

5.3.3. Стручна већа 

 

Стручно веће за разредну наставу  

 

Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом 

циклусу образовања и васпитања. 

Стручно веће за разредну наставу, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа (члан 85. Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну 

школску годину; 

2) припрема основе Годишњег плана рада Школе; 

3) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши 

усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета; 

4) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и 

наставних средстава; 

5) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе; 

6) прати остваривање програма образовања и васпитања; 

7) анализује уџбеничку и приручну литературу; 

8) предлаже чланове испитних комисија. 

Седнице стручног већа за разредну наставу 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.  

    О раду стручног већа за разредну наставу води се записник који се доставља директору 

школе. 

За свој рад стручно веће за разредну наставу одговара Наставничком већу. 

 

 

Стручно веће за области предмета 

 

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

предмета. 

У Школи постоје следећа стручна већа за области предмета: 

1) за предмете друштвених наука, 

2) за предмете природних наука. 
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Стручно веће за области предмета, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа, обавља посебно следеће послове:  

1) припрема предлог директору за поделу предмета на наставнике за наредну 

школску годину; 

2) припрема основе Годишњег плана рада Школе; 

3) утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних јединица и врши 

усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета; 

4) утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће школске опреме и 

наставних средстава; 

5) предлаже примену нових метода и начина извођења наставе; 

6) прати остваривање програма образовно-васпитног рада; 

7) анализује уџбеничку и приручну литературу; 

8) предлаже чланове испитних комисија; 

 9) обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима. 

Седнице стручног већа за области предмета 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.  

О раду стручног већа за области предмета води се записник, који се доставља директору 

школе. 

За свој рад стручно веће за разредну наставу одговара Наставничком већу. 

 

5.3.4. Стручни активи 

Стручни активи 

Струни активи у школи  су:  

1) Стручни актив за развој школског програма ; 

2) Стручни актив за развојно планирање. 

 

Стручни актив за развој школског програма 

Стручни актив за развој Школског програма чини шест представника наставника и 

стручних сарадника, које именује Наставничко веће. 

Стручни  актив за развој Школског програма, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:  

1) израђује предлог Школског програма; 

2) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом; 

3) прати реализацију Школског програма; 

4) разматра и друга питања. 

Седнице стручног актива за развој Школског програма 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.  

За свој рад стручни актив за развој Школског програма одговара Наставничком већу. 
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Стручни актив за развојно планирање  

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних 

сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља. 

Стручни актив за развојно планирање има девет чланова, од којих је шест из редова 

наставника и стручних сарадника, и по један представник града, Ученичког парламента и 

Савета родитеља.
 

Представнике наставника и  стручних сарадника предлаже Наставничко веће. 

Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из 

њихових редова. 

Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

Стручни актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа (члан 85. Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) израђује предлог Развојног плана; 

2) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом; 

3) прати реализацију Развојног плана; 

4) разматра и друга питања од значаја за развој Школе. 

Седнице стручног актива за развојно планирање 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.  

За свој рад стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору и 

Наставничком већу. 

 

5.3.5. Педагошки колегијум 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници. 

Педагошки колегијум: 

1) Израђује свој годишњи план и програм рада; 

2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Шко-

ле;  

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, 
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- 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 уса-

вршавање рада наставника и стручних сарадника, 

10) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални обра-

зовни 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; 

12) решава и друга питања образовно-васпитног рада. 

Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор или  помоћник 

директора.  

На остала питања у вези са радом Педагошког колегијума сходно се примењују одредбе 

које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа, осим одредбе о објављивању 

извода из записника. 

Изводи из записника педагошког колегијума објављују се на огласној табли Школе само 

ако је реч о посебно значајним одлукама за рад Школе, у складу са одлуком тог органа. 

За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору. 

 

5.3.6.Тимови 

У школи обавезно постоје следећи Тимови: 

1.Тим за инклузивно образовање – Тим за инклузивно образовање, односно тим за 

пружање додатне подршке ученику чине 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. 

Тим за инклузивно образовање именује директор. 

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа, обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради Школског програма; 

2) израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању; 

4) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике 

којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

5) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана. 

Седнице Тима за инклузивно образовање 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.  

За свој рад стручни Тим за инклузивно образовање одговара директору и Наставнич-

ком већу. 

 

 2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем 

тексту: Тим за заштиту) чине представници запослених, а могу и представници родитеља 

односно других законских заступника ученика, града и ученичког парламента и по потреби 

стручњаци  за поједина питања ван школе. 

Тим за заштиту именује директор. 
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Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа, 

обавља посебно следеће послове:  

1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (у даљем тексту: заштита); 

2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 

процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

8) води и чува документацију; 

9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје 

надлежности. 

Седнице Тима за заштиту 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.  

За свој рад Тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу. 

 

3. Тим за самовредновање квалитета рада Школе - Тим за самовредновање 

квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има 5 чланова и чине 

га: представника стручних органа, савета родитеља, ученичког парламента и органа 

управљања установе. 

Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа. 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа, обавља посебно следеће послове:  

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: 

самовредновање);  

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

3) припрема Годишњи план самовредновања;  

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу 

квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података; 

5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;  

6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности. 

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.  

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу. 

 

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе - Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој Школе именује директор. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, у оквиру и 

поред послова из опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове:  
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1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој 

Школе; 

2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе; 

3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе се стара и о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада школе, прати остваривање школског програма, стара 

се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате 

рада наставника, васпитача и стручног сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика 

и одраслих. 

Улога Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе посебно је значајна у: 

Развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада школе, 

Коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе, 

Давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, васпитача и 

стручног сарадника, 

Праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у 

односу на захтеве васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања, као и 

Праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе чине директор, стручни сарадник,  

представници запослених, родитеља односно других законских заступника, ученичког 

парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања 

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.  

За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара директору и 

Наставничком већу. 

 

5.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва - Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва именује директор. Тим за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа, обавља посебно 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. 

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.  
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За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара 

директору и Наставничком већу. 

 

6. Тим за професионални развој - Тим за професионални развој именује директор. 

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.  

За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и Наставничком већу. 

 

7. Други тимови, ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 

- Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног 

задатка, програма или пројекта. 
 

 

5.4. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 

5.4.1. Савет родитеља 

Савет родитеља чини по један представник родитеља, односно другог законског заступника 

ученика сваког одељења и васпитне групе припремно предшколског програма. 

Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом 

родитељском састанку, најкасније до 15. септембра. 

Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ 

ученика одређеног одељења, односно васпитне групе. 

За члана Савета родитеља изабран је родитељ који је добио већину од укупног броја 

родитеља ученика одређеног одељења, односно васпитне групе. 

Савет родитеља:  

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно 

ученика у орган управљања;  

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;  

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;  

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;  

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и 

годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, 

резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;  

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;  

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;  

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

заштиту деце и ученика;  

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. закона;  
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10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању;  

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

12) разматра и друга питања утврђена статутом.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, 

стручним органима установе и ученичком парламенту.  

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником 

савета.  

 

 

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.ГОДИНУ 

Редни 

број 

Име и презиме родитеља Одељење 

1.     Јелена Латинкић     1-1 

2. Биљана Јефтенић     2-1 

3.     Бојана Петровић     3-1 

4.     Драгана Петрић     4-1 

5.     Јелена Илић     5-1 

6.     Олгица Стевановић     6-1 

7.    Марина Милосављевић     7-1 

8.     Бранкица Билаћ     8-1 

9.     Невена Стаменковић     ППП 

 

 

5.5. СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

Правне послове у установи обавља секретар.  

Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. 

закона 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 за 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.  

Трошкове полагање 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 државни стручни испит, сматра се да има 

лиценцу за секретара.  

Начин и програм увођења у посао, програм, садржину, начин и рокове за полагање испита 

за лиценцу за секретара, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног 

органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за 

секретара, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита за 

лиценцу за секретара, прописује министар.  

Секретар установе обавља следеће послове:  

1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на 

неправилности у раду установе;  



Информатор о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ Книћанин 

 28 

2) обавља управне послове у установи;  

3) израђује опште и појединачне правне акте установе;  

4) обавља правне и друге послове за потребе установе;  

5) израђује уговоре које закључује установа;  

6) правне послове у вези са статусним променама у установи;  

7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;  

8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

установе;  

9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;  

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;  

11) прати прописе и о томе информише запослене;  

12) друге правне послове по налогу директора.  

Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази 

правних прописа.  

Секретар установе: Рената Штетић, 023/867-600, os.stevan.knicanin@gmail.com 

 

 

                                               6.УЧЕНИЦИ 

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно 

друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе 

најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.  

Уписом у први разред дете стиче својство ученика.  

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има 

најмање шест и по, а највише седам и по година.  

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину 

дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о 

потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке 

детету у периоду до поласка у школу.  

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу 

детета.  

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о 

пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о 

здравственом прегледу детета.  

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог, односно педагог школе на матерњем 

језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од 

надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да 

се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог 

националног савета националне мањине.  

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика 

испитивања на који дете може оптимално да одговори.  

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за 

доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за пружањем додатне подршке у 

образовању. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писани 

захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.  

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере 

спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности.  

Проверу спремности детета врши психолог, односно педагог школе применом стандардних 

поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне 

организације.  

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога, односно педагога школа 

може да препоручи:  
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1) упис детета у први разред;  

2) упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског 

програма.  

Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис детета у 

школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање 

спремности за упис у школу у року од осам дана од дана добијања препоруке школе из 

става 12. овог члана. Комисију чине: психолог, педагог, наставник разредне наставе и 

педијатар детета.  

Комисија школе, применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис 

детета или да потврди упис детета у школу након годину дана, о чему одлуку доноси у 

року од 15 дана од дана пријема захтева из става 13. овог члана. Одлука комисије је 

коначна.  

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први 

разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере 

знања.  

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога 

и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.  

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.  

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са 

просторним и кадровским могућностима школе.  

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише 

дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске 

године у којој се врши упис.  

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по 

његовом захтеву за упис детета ван подручја школе 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. 

 

 

Табеларни преглед бројног стања ученика у школској 2018/19.години: 

Разред Укупно 

Први 15 

Други 10 

Трећи 9 

Четврти 8 

Пети 8 

Шести 13 

Седми 17  

Осми 15 

ППП 12 

Укупно: 107 
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6.1. Права ученика 

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, 

овим и другим законима.  

Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета и 

ученика, а нарочито право на:  

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из 

чл. 7. и 8. закона;  

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 образовање и васпитање;  

6) информације о 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. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;  

11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;  

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;  

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.  

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе 

писмену пријаву директору установе у случају повреде права из става 2. овог члана или 

непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом 

установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.  

Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, 

поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.  

Директор је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултацију са 

учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и 

запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема 

пријаве.  

 

6.2.Одељењска заједница 

Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног одељења. 

Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника, секретара и 

благајника. 

Руководство одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку 

одељењске заједнице. На истом састанку бирају се и заменици чланова руководства. 

Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које може да поднесе 

сваки ученик. 

Седнице одељенске заједнице сазива одељенски старешина. 

Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске  заједнице. 

Секретар одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице. 

Благајник одељењске заједнице од чланова одељењске заједнице прикупља новац, у складу 

с одлуком органа Школе или одељењске заједнице, као и у складу с одлуком или 

договором с одељењским старешином или с другим наставником.  

Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина. 

Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењској заједници 

и одељењском старешини. 
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Одељењска заједница има следеће задатке: 

1) доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину;  

2) разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика 

и наставника; 

3) разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика; 

4) навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања; 

5) навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања; 

6) стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају другарство и 

међусобно разумевање и уважавање ученика; 

7) избор чланова Ученичког парламента; 

8) избор руководства одељењске заједнице. 

На рад одељењске заједнице сходно се, у поједностављеном облику, примењују одредбе 

Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа, осим одредбе о 

објављивању извода из записника. 

 

6.3.Заштита права ученика 

 

6.3.1. Приговор на оцењивање, оцену и испит 

 

Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски 

заступник има право да поднесе:  

1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;  

2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог 

полугодишта;  

3) приговор на испит.  

Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана 

од саопштења оцене.  

Приговор на закључну оцену из предмета и 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.  

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, 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 доношења одлуке достави одлуку.  

Ако оцени да је приговор 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.  

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 одељенским старешином оцени да је 

приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује 

одељењском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.  
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Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са прописима 

или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује 

ученика на полагање испита.  

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и 

упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од 

дана подношења приговора.  

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, 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.  

 

6.3.2. Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика 

Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да 

поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим 

или другим законом, у случају:  

1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави, приговору или 

жалби;  

2) ако је повређена забрана из чл. 110-113. закона;  

3) повреде права детета и ученика из члана 79. закона.  

Пријаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски заступник 

детета и ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих 

права.  

Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у року од осам 

дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и одредити јој 

рок од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.  

Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство ће предузети 

одговарајуће мере, у складу са законом.  

 

6.4.Обавезе ученика 

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.  

Ученик има обавезу да:  

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;  

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати 

сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске 

заступнике;  

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.  

 

Поред обавеза прописаних Законом, ученици су дужни да поштују и следећа школска 

правила: 

1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе 

и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи  образовно-васпитни рад, као и 

на путу између куће и Школе; 



Информатор о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ Книћанин 

 33 

2) да се придржавају одлука органа Школе; 

3) да поступају по налогу директора, секретара, наставника и стручних сарадника; 

4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, запосленима, 

родитељима или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском ста-

решини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;  

5) да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да 

уредно извршавају своје школске обавезе; 

6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада; 

7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних 

школских програмом; 

8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље; 

9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика 

преписивања и других недозвољених облика помоћи; 

10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик 

образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника; 

11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи; 

12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, 

родитељима и трећим лицима; 

13) да се пристојно одевају, односно  да у школу долазе пристојно одевени и уредни, 

односно да не долазе у школу у деколтираним мајицама, кратким мајцама које не покривају 

стомак и доњи део леђа, мајицама на бретеле, мини сукњама и кратким хаљинама, 

провидној одећи, шорцевима и папучама, нашминкани, офарбане косе и надограђених 

ноктију; 

14) да благовремено правдају изостанке; 

15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и 

школског дворишта; 

16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с правилима 

еколошке етике; 

17) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији; 

18) да за време образовно-васпитног рада и за време одмора у школи поштују 

забрану доношења и употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може 

ометати рад, а уколико наведено не буду поштовали, мобилни телефон ће им бити одузет 

од стране наставника и предат родитељу ученика. Уколико је ученику потребан телефон, 

може се обратити наставнику за употребу школског телефона;  

19) да у згради Школе нити у школском дворишту, за време обављања образовно-

васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и  

Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело 

ученика, запослених, родитеља и трећих лица или се може нанети материјална штета; 

20) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава 

и од подстрекавања других ученика  на такву употребу; 

21) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи; 

22) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске  нетрпељивости; 

23) да не излазе из школског дворишта у временском периоду од почетка наставе па 

до завршетка наставе за тај дан, према распореду часова; 

24) да не излазе у школско двориште за време малог одмора без дозволе дежурног 

наставника; 

25) да не улазе у учионицу пре доласка наставника, односно да чекају наставника 

испред учионице док он не дође. 

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог 

облика образовно-васпитног рада. 
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6.5. Одговорност ученика и одговорност родитеља 

 

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке 

директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће 

родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у 

оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, 

посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама 

социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке 

ученику у вези са променом његовог понашања.  

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу 

повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим законом и за повреду 

забране из чл. 110-112. закона.  

Теже повреде обавеза ученика су:  

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у 

евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;  

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, 

односно исправи коју изда друга организација;  

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или 

запосленог;  

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, 

дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;  

5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог 

предмета којим може да угрози или повреди друго лице;  

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, 

наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван 

школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког 

повређивања;  

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се 

угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  

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

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

родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;  

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су 

предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.  

За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.  

Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју 

ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.  

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:  

1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;  

2) за редовно похађање наставе;  

3) за редовно похађање припремне наставе;  

4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да 

присуствује настави о томе обавести школу;  

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка 

спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом 

релевантном документацијом;  

6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;  

7) за повреду забране из чл. 110-112. закона учињену од стране ученика;  

8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. закона;  

9) да поштује правила установе.  
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Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју 

ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.  

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради 

утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога 

прописаних ставом 1. овог члана.  

  

 

6.6.Похваљивање и награђивање ученика 

 

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује. 

У току школовања ученик може да  добије: 

1) диплому или награду за изузетан општи успех,  

2) диплому за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног по-

стигнућа у било којој области рада школе. 

Ученику се диплома или награда из става 1. овог члана додељује у складу са актом 

министра о врсти диплома, односно награда, и ближим условима за њихово додељивање.  

Списак добитника диплома и награда објављује се на огласној табли Школе и на школској 

интернет страни. 

Похвале могу бити усмене и писмене. 

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за постигнуте 

резултате у учењу и владању у току тромесечја.  

Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском 

састанку. 

Писмену похвалу ученик добија: 

1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта; 

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног предмета. 

Списак писмено похваљених ученика објављује се на огласној табли Школе и на школској 

интернет страни.    

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање. 

Ученик може добити следеће награде: 

1) књигу за  завршен први разред (добијају сви ученици првог разреда); 

2) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех (за ученике од 

II до VIII разреда; 

3) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског 

такмичења из наставног  предмета. 

Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школског такмичења 

из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити награђен и: 

1) бесплатним уџбеницима, 

2) бесплатном екскурзијом, летовањем,  зимовањем и слично, 

3) другим примереним поклоном. 

Награда из претходног става додељује се у складу са могућностима Школе, а на основу 

одлуке Наставничког већа.  

Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на школској интернет 

страни. 

Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој иницијативи или 

на образложени усмени предлог предметног наставника. 

Писмену похвалу ученику додељује одељењско веће, на образложени усмени предлог 

одељењског старешине или предметног наставника. 

Награде ученицима додељује Наставничко веће, на образложени писмени предлог 

одељењског старешине, Одељењског већа или предметног наставника. 

У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Ученик генерације“. 
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Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао 

у учењу и  владању.   

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с 

највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима 

утврђеним Статутом. 

Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора имати и после 

закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале. 

 

6.7.Ученички парламент 

У последња два разреда школовања, односно у седмом и осмом разреду, у Школи се 

организује Ученички парламент. 

Ученички парламент може да се удружи са ученичким парламентима других школа у 

заједницу ученичких парламената. 

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. 

Ученички парламент: 

1) доноси свој програм рада за сваку школску годину; 

2) даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету роди-

теља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, 

Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину 

уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и 

ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;  

3) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и 

атмосферу у Школи; 

4) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима парламента; 

5) активно учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању 

Школе; 

6) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика; 

7) предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика; 

8) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе; 

9) Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подноси 

извештај о свом раду. 

Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада. 

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. 

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. 

На остала питања у вези са радом Ученичког парламента сходно се примењују одредбе 

Пословника о раду ученичког парламента. 
 

7. Навођење прописа 

 

У свом раду, школа користи следеће прописе: 

- Закон о основама система образовања и васпитања  (''Сл. гласник РС'' бр. 88/17 и 27/18), 

- Закон о основном образовању и васпитању (''Сл.гласник РС'' бр.55/13, 101/17 и 27/18), 
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- Закон о предшколском образовању и васпитању (''Службени гласник РС' 18/10 и 101/17) 

- Посебан колективни уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика 

(,,Службени гласник РС'', бр. 21/15) 

- Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

- Закон о ситему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 

108/16 и 113/17) 

- Закон о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр.113/17) 

- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и 

васпитања (''Сл. гласник РС-Просветни гласник'' 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 

7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17) 

- Правилник  о  степену и врсти образовања   наставника који изводе образовно-васпитни 

рад из изборних предмета у основној школи (''Сл. гласник РС – Просветни гласник '' бр. 

11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (''Сл. гласник РС '' 

бр.67/13.) 

- Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред  

основног образовања и васпитања и Правилник о наставном плану и програму предмета 

Грађанско васпитање-Сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе (''Сл. 

гласник –Просветни гласник '' бр. 20/04.) 

- Правилник о наставном плану за први, други и трећи разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС-Просветни гласник'' бр.1/05.) 

- Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред 

основног образовања и васпитања (''Сл.гласник РС-Просветни гласник'' бр.3/06) 

- Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања 

(''Сл. гласник РС-Просветни гласник'' бр. 3/06) 

-Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања (Сл. гласник РС-Просветни гласник бр.15/18) 

- Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног  образовања и 

васпитања за седми и осми разред (''Сл. гласник РС-Просветни гласник'' бр.9/06) 

 - Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник РС-Просветни гласник бр.5/08) 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник РС-Просветни гласник бр.6/09) 
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- Правилник о  изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног 

образовања и васпитања(Сл. гласник РС-Просветни гласник бр.2/10)  

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (Сл. 

гласник РС-Просветни гласник бр.2/10) 

- Правилник о  изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и 

други разред основног образовања и васпитања(Сл. гласник РС-Просветни гласник бр.7/10) 

- Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Сл. гл. РС"   бр. 30/10),  

- Правилник о стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног образовања 

("Сл. гл. РС" - Просветни гласник бр. 5/10), 

- Правилник о стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај првог циклуса 

основног образовања и васпитања ("Сл. гл. РС" - Просветни гласник бр. 7/11), 

- Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања ("Сл. гл. РС" - Просветни гласник бр. 7/10). 

-Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

("Сл. гл. РС" – 80/18) 

-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање (''Сл. гл. РС'' бр.74/18) 

- Правилник о ближим условима за остваривање припремно предшколског програма 

(''Сл.гл.РС ''- Просветни гласник'', бр.5/12) 

-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (''Сл. Гл. РС'' 

бр.22/05, 51/08, 88/15 и 105/15) 

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника 

(''Сл. гл. бр.86/15 и 73/16) 

-Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи (''Сл. гл.- Просветни гласник бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18), 

-Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи (''Сл.гласник РС'', бр.55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17, 48/18, 65/18 

и 66/18) 

-Правилник o наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања  и 

наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС-

Просветни гласник'', бр.6/07, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17 и 8/17) 

 -Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине за школску  2018/2019. годину.  

 



Информатор о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ Книћанин 

 39 

7.1.Општи акти Школе 

  

Школа у складу са законом доноси: 

- Статут 

- Правилник о организацији и ситематизацији  послова/радних места; 

- Правилник о раду; 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

- Правила заштите од пожара, 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 

- Правила понашања у школи; 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује 

школа; 

- Правилник о остваривању и заштити права деце и ученика; 

- Пословник о раду Школског одбора; 

- Пословник о раду Савета родитеља; 

- Правилник о раду Наставничког већа; 

- Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика; 

- Акт о процени ризика. 

- По потреби и друге опште акте у складу са Законом и подзаконским актима;   

 

Општи акти  се објављују се на огласној табли школе и ступају на снагу у року од 8 дана од 

дана њиховог објављивања.  

Развојни план школе, Школски програм и Годишњи план рада  доноси Школски одбор, у 

роковима прописаним Законом, и исти се објављују се на огласној табли школе. 

Тумачење општих аката школе даје доносилац. 

 

8. Начин финансирања школе 

 

Средства за финансирање делатности школе обезбеђују се у буџету Републике, буџету 

Аутономне Покрајине  и буџету локалне самоуправе, у складу са Законом.  

Средства за виши квалитет образовања, која школа остварује по основу учешћа родитеља, 

односно другог законског заступника, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора, 

проширене делатности и ученичке задруге, дужна је приоритетно да користи за исхрану и 

помоћ ученика.  

 

                                 8.1.Финансијски план за 2019.годину 

 

Финансијски план школе за 2019.годину је следећи: 

 

        

Рб 
контна 

позиција 
ОПИС 

Буџет 

републике 
Буџет града 

Ученичка 

средства 
Донације УКУПНО 

1. 411000 

Плате и додаци 

запослених 17,100,000 0 0 0 17,100,000 

2. 412000 

Социјални доприноси 

на терет послодавца 2,700,000 0 0 0 2,700,000 

3. 414000 

Социјална давања 

запосленима 0 0 0 0 0 
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4. 415000 

Накнаде трошкова за 

запослене 0 1,300,000 0 0 1,300,000 

5. 416000 

Награде запосленима 

и остали посебни 

расходи 0 0 0 0 0 

6. 421000 
Стални трошкови 

0 3,500,000 0 0 3,500,000 

7. 422000 
Трошкови путовања 

0 50,000 0 0 50,000 

8. 423000 
Услуге по уговору 

0 150,000 0 20,000 170,000 

9. 424000 

Специјализоваие 

услуге 0 200,000 0 0 200,000 

10. 425000 

Текуће поправке и 

одржавање 0 150,000 0 10,000 160,000 

11. 426000 
Материјал  

0 300,000 1,000,000 10,000 1,310,000 

12. 472000 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0 250,000 0 0 250,000 

13. 482000 

Порези, обавезне 

таксе и казне 0 10,000 0 0 10,000 

14.   
  

0 0 0 0 0 

15.               

16.               

УКУПНО 19,800,000 5,910,000 1,000,000 40,000 26,750,000 

 

                            8.2.Финансијски резултат за 2017. и 2018.годину 

 

 Због своје обимности, Завршни рачун школе за 2017. и 2018.годину који садржи и 

финансијски резултат, као и приходе и расходе, налази се на интернет страници школе као 

посебан документ (www.osstevanknicanin.edu.rs ).  

 

9.Подаци о јавним набавкама 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

Планом набавки за 2018.годину биле су предвиђене су две јавне набавке мале вредности и 

то набавка ужине за децу и ученике (процењена вредност без ПДВ-а је 725.000,00 динара) и 

набавка и превоз гасног уља екстра лако евро ЕЛ (процењена вредност без ПДВ-а је 

3.125.000,00 динара 

 

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

Планом набавки за 2019.годину предвиђене су две јавне набавке мале вредности и то 

набавка ужине за децу и ученике (процењена вредност без ПДВ-а је 750.000,00 динара) и 
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набавка и превоз гасног уља екстра лако евро ЕЛ (процењена вредност без ПДВ-а је 

2.240.000,00 динара 

Објављивања прописана Законом о јавним набавкама у вези са наведеном јавном набавком 

извршена су на сајту Школе и на Порталу јавних набавки. 

Линк ка месту на коме се објављују информације о текућим јавним набавкама : 

www.osstevanknicanin.edu.rs , http://portal.ujn.gov.rs  

 

10.Подаци о државној помоћи 

 

Школа до сада није примала никакву државну помоћ. 

 

                      11.Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 

  

У децембру месецу 2018.године за запослене у Школи исплаћена је бруто зарада у износу 

од  1.486.100,74  динара, а нето зарада у укупном износу од 1.266.926,07 динара. 

Плата се утврђује на основу основице за обрачун плата, коефицијента са којим се множи 

основица, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса 

за обавезно социјално осигурање из плата у складу са законом. 

За обрачун и исплату плата запослених примењују се следећи коефицијенти прописани 

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама: 

-Наставник, стручни сарадник, секретар ( VII степен стручне спреме )............................ 17,32 

-Наставник  (VI степен стручне спреме ).............................................................................. 14,88 

-Наставник (IV степен стручне спреме ) .............................................................................. 13,42 

-Шеф рачуноводства (IV степен стручне спреме )................................................................11,15 

-Домар/мајстор одржавања (III степен стручне спреме )........................................................7,82 

-Сервирка ( II степен стручне спреме )....................................................................................6,83 

-Чистачица ( I степен стручне спреме )....................................................................................6,30 

 

Цена рада у моменту израде ( ажурирања ) Информатора, износи : 4.465,42 бруто динара, 

односно 3.130,26 нето динара. 

Чланом 5.став 3. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и други сталних примања код корисника јавних средстава ( „Службени 

гласник РС“ број 116/2014 и 95/2018 ) прописано је да запослени чија је основна нето плата 

пре почетка примене овог закона за пуно радно време била нижа од 25.000,00 динара 

задржава своју нето плату. 

Уколико је основна плата запосленог која је утврђена на основу основице за обрачун плата 

и коефицијента из прописа о коефицијентима за обрачун и исплату плата, за пуно радно 

време и остварени стандардни радни учинак, мања од минималне зараде, основна плата 

запосленог утврђена на напред прописан начин исплаћује се у висини минималне зараде. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата увећевају се у следећим случајевима: 

1) За послове руковођења школом – 20% 

2) Наставнику разредном старешини – 4% 

3) Наставнику, стручном сараднику, директору, помоћнику директора, секретару и 

шефу рачуноводства за: 

-једногодишњу специјализацију – 2% 

-двогодишњу специјализацију – 3% 

-магистратуру – 4% 

-докторат – 6%. 

 

Запослени има право на додатак на плату: за рад на дан празника који је нерадни дан – 

110% од основице; за рад ноћу -26% од основице; ако такав рад није вреднован приликом 

утврђивања коефицијента, за прековремени рад – 26% од основице, по основу времена 
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проведеног на раду – у висини од 0,4% од основице ( минули рад ), за сваку пуну годину 

рада остварену у радном односу код послодавца ( све установе у истој делатности 

обухваћене истим планом мреже, односно основане од истог нивоа власти сматрају се 

истим послодавцем ). 

                                                                                                                 

12. Подаци о средствима рада 

 

12.1. Материјално – технички и просторни услови рада 

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која Школа стекне, у јавној су 

својини и користе се за обављање њене делатности. 

Школа је у располагању средствима која користи ограничена посебним законским 

одредбама. 

Средства за рад Школе обезбеђују се из буџета Републике Србије, из буџета Аутономне 

Покрајине Војводине и из буџета јединице локалне самоуправе, односно града Зрењанина, 

у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

Школа може да оствари и сопствене приходе по основу донација, спонзорства, уговора и 

других послова, у складу са законом. 

Остваривање прихода, евидентирање и коришћење ових средстава врши се у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем. 

Средства за виши квалитет образовања, која школа остварује по основу учешћа родитеља, 

односно другог законског заступника, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора, 

проширене делатности и ученичке задруге, дужна је приоритетно да користи за исхрану и 

помоћ ученика.  

Школа користи 1398 м
2 
простора школског објекта. 

 

12.2. Средства за рад на дан 31.12.2017. 

 

КОНТО ЕЛЕМЕНТИ Бруто Исправка Нето 

011130 Пословни простор и други објекти 3.898.981,53 2.410.804,92 1.488.176,61 

011131 Објекти за потребе образовања 3.898.981,53 2.410.804,92 1.488.176,61 

011220 Административна опрема 2.381.909,30 2.166.011,01 215.898,29 

011221 Канцеларијска опрема 438.438,27 423.744,23 14.694,04 

011222 Рачунарска опрема 1.166.400,82 1.058.007,06 108.393,76 

011223 Комуникациона опрема 252.755,81 247.431,89 5.323,92 

011224 Електронска и фотографска опрема 489.719,40 434.812,83 54.906,57 

011225 Опрема за домаћинство и угоститељство 34.595,00 2.015,00 32.580,00 

011261 Опрема за образовање 5.518.955,42 4.351.046,45 1.167.908,97 

014112 Грађевинско земљиште 347.058,70 0,00 347.058,70 

016121 Књижевна и уметничка дела 368.095,00 346.985,25 21.109,75 

 

Завршни рачун школе за 2017. и 2018.годину, налази се на интернет страници школе као 

посебан документ ( www.osstevanknicanin.edu.rs ) . 

 

13. Начин и место чувања носача информација 

Дoкумeнтaциja шкoлe сe зaвoди кoд секретара, прeкo кoгa сe врши и приjeм пoштe, у 

склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и Прaвилникoм o кaнцeлaриjскoм 

пoслoвaњу и aрхивскoj грaђи.  

Инфoрмaциje кojимa рaспoлaжe Шкoлa, нaстaлe у рaду и у вeзи сa рaдoм Шкoлe, чувajу сe 

уз примeну oдгoвaрajућих мeрa зaштитe, a у склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм 

пoслoвaњу и Урeдбoм o кaтeгoриjaмa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa сa рoкoвимa чувaњa и тo:  

- у дeлoвoднику, пoписимa aкaтa, фaсциклaмa, рeгистрaтoримa, зaписницимa - у 

кaнцeлaриjи секретаријата; 
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-  eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa: у кaнцeлaриjи дирeктoрa и секретаријата школе; 

-  мaтичнe књигe и eвидeнциja учeникa  у кaнцeлaриjи секретаријата школе, пo 

пoтрeби и другa eвидeнциja кoд педагога; 

-  књигe eвидeнциje o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду у збoрници;  

-  oпшти aкти Шкoлe и пoслoвници: у кaнцeлaриjи секретаријата школе и у збoрници; 

-  финaнсиjскa дoкумeнтaциja у рaчунoвoдствeнoj служби;  

-  дoсиjeи зaпoслeних, дoкумeнтaциja o рeгистрaциjи Шкoлe и пo пoтрeби другo -  у 

кaнцeлaриjи секретаријата шкoлe; 

-  зa прeдмeтe зa кoje ниje истeкao рoк чувaњa у aрхиви Шкoлe. 

Нa интeрнeт стрaници Шкoлe oбjaвљуjу сe инфoрмaциje кoje имajу знaчaj зa jaвни интeрeс, 

a у вeзи сa рaдoм Шкoлe. Инфoрмaциje нa сajту oстajу дoк трaje њихoвa примeнa. 

 

14. Информације од јавног значаја 

 

14.1. Врсте информација у поседу 

 

Врстe инфoрмaциja кoje Шкoлa пoсeдуje и стaвљa нa увид: 

Шкoлa пoсeдуje инфoрмaциje дo кojих дoлaзи примeнoм зaкoнa, прaвилникa и других 

прaвних aкaтa.  

Нaвeдeнe инфoрмaциje сe oднoсe нa дoнoшeњe oпштих и пojeдинaчних aкaтa кoje шкoлa 

дoнoси и пo пoступaњу пo зaхтeвимa прaвних и физичких лицa у oблику прeдмeтa, 

издaвaњe jaвних дoкумeнaтa и вoђeњe eвидeнциje o издaтим jaвним дoкумeнтимa крoз 

мaтичнe књигe, днeвникe рaдa и oстaлoм дoкумeнтaциjoм у вeзи oбрaзoвнo-вaспитнoг 

прoцeсa у шкoли кojи сe чувajу у aрхиви.  

 

14.2. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ 

 

Свe инфoрмaциje кojимa Шкoлa рaспoлaжe, a кoje су нaстaлe у рaду или у вeзи сa рaдoм 

шкoлe, дoступнe су jaвнoсти у склaду сa Зaкoнoм слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд 

jaвнoг знaчaja (дaљe: Зaкoн). 

Tрaжиoцу инфoрмaциje ћe бити дoстaвљeнa свaкa инфoрмaциja нaстaлa у рaду или у вeзи сa 

рaдoм Шкoлe, a кoja сe oднoси нa чињeницe o кojимa jaвнoст имa oпрaвдaни интeрeс дa 

будe oбaвeштeнa.  

Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн кaдa сe зa тo у склaду сa 

Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС“ 

брoj: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти  и Зaкoнoм o 

тajнoсти пoдaтaкa, стeкну услoви.  

Дaклe, oдбиjaњe зaхтeвa мoжe бити дeлимичнo или пoтпунo, oднoснo нe знaчи дa ћe 

приступ инфoрмaциjи бити пo aутoмaтизму ускрaћeн, вeћ ћe сe, у зaвиснoсти oд тoгa дa ли 

je трaжeну инфoрмaциjу мoгућe издвojити нa oснoву члaнa 12. Зaкoнa o слoбoднoм 

приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчаја, oдлучивaти o тoмe дa ли дeлимичнo удoвoљити 

зaхтeву или нe. 

У свaкoм случajу, у oбaвeштeњу и у рeшeњу o oдбиjaњу зaхтeвa, трaжиoцу инфoрмaциje 

бићe oбрaзлoжeни рaзлoзи зa eвeнтуaлнo ускрaћивaњe приступa инфoрмaциjaмa.  

 

Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн из слeдeћих рaзлoгa: 

1. Aкo су трaжeнe инфoрмaциje oбjaвљeнe нa интeрнeт стрaници Шкoлe или у oбjaвљeнoj 

публикaциjи или jaвнoм глaсилу (нпр. у Службeнoм глaснику), и тo нa oснoву члaнa 10. 

стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи прoписуje дa: 

„oргaн влaсти нe мoрa трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa 

oд jaвнoг знaчaja, aкo сe рaди o инфoрмaциjи кoja je вeћ oбjaвљeнa и дoступнa у зeмљи или 

нa интeрнeту“. 
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У тoм случajу, Шкoлa ћe трaжиoцу инфoрмaциje, умeстo oмoгућaвaњa увидa у дoкумeнт 

или дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнтa, дoстaвити интeрнeт aдрeсу нa кojoj сe инфoрмaциja 

мoжe прoчитaти или дoкумeнт прeузeти, oднoснo брoj и дaтум oбjaвљивaњa публикaциje 

или jaвнoг глaсилa у кojeм je инфoрмaциja сaдржaнa. 

2. Aкo сe трaжи приступ личним пoдaцимa приступ инфoрмaциjaмa бићe ускрaћeн и тo нa 

oснoву члaнa 14. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи 

прoписуje дa: „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo би тимe пoврeдиo прaвo нa привaтнoст, прaвo нa углeд 

или кoje другo прaвo лицa нa кoje сe трaжeнe инфoрмaциje личнo oднoсe“. 

Нaвeдeнo сe oднoси нa слeдeћe случajeвe:  

1. Пoдaци o физичким лицимa, стрaнкaмa у пoступку – бићe ускрaћeн приступ имeну и 

прeзимeну стрaнкe, aдрeси и кoнтaктимa, другим личним пoдaцимa кoje стрaнкa у пoступку 

дoстaви Шкoли, кao и личним пoдaцимa других лицa кoja сe пoмињу. 

2. Пoдaци o зaпoслeнимa и учeницимa– ускрaтићe сe прaвo нa приступ њихoвим пoдaцимa 

кao штo су мaтични брoj, дaтум рoђeњa, кућнa aдрeсa и брoj тeлeфoнa, пoдaцимa o 

здрaвствeнoм стaњу, сoциjaлнoм стaтусу и другим личним пoдaцимa.  

3. Пoдaци o исплaтaмa – бићe ускрaћeн приступ пoдaцимa лицa кoja дoбиjajу исплaтe из 

буџeтa, и тo брoj рaчунa у бaнци, мaтични брoj, aдрeсa стaнoвaњa и други лични пoдaци. 

У свим нaвeдeним случajeвимa, Шкoлa ћe пoднoсиoцу зaхтeвa oмoгућити приступ сaмo 

дeлoвимa дoкумeнaтa кojи прeoстaну кaдa сe из њих, пoслe рaздвajaњa инфoрмaциja нa 

нaчин прeдвиђeн члaнoм 12. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja, издвoje лични пoдaци, oднoснo инфoрмaциje кoje сe штитe пo oвoм oснoву. 

С oбзирoм нa тo дa ниje у пoтпунoсти мoгућe унaпрeд прeдвидeти свaку ситуaциjу у кojoj 

би билo oпрaвдaнo ускрaтити приступ нeкoj инфoрмaциjи, нaпoмињeмo дa je мoгућe дa сe и 

у oквиру других кaтeгoриja инфoрмaциja, oсим oних кoje су изричитo нaвeдeнe у oвoj тaчки 

Инфoрмaтoрa o рaду, нaђу нeки пoдaци у кoje би биo ускрaћeн приступ нa oснoву зaштитe 

привaтнoсти лицa нa кoja сe ти пoдaци oднoсe. 

3. Aкo трaжилaц инфoрмaциja злoупoтрeбљaвa прaвo нa приступ инфoрмaциjaмa бићe 

примeњeн члaн 13. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи 

прoписуje дa „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo трaжилaц злoупoтрeбљaвa прaвa нa приступ 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, нaрoчитo aкo je трaжeњe нeрaзумнo, чeстo, кaдa сe 

пoнaвљa зaхтeв зa истим или вeћ дoбиjeним инфoрмaциjaмa или кaдa сe трaжи прeвeлики 

брoj инфoрмaциja“.  

У тoм случajу, Шкoлa ћe пoднoсиoцa зaхтeвa упутити нa рaниje дoстaвљeнe инфoрмaциje. 

4.  Шкoлa у склaду сa члaнoм 9. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja нeћe oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo 

би сe тимe: 

„1) угрoзиo живoт, здрaвљe, сигурнoст или кoje другo вaжнo дoбрo нeкoг лицa;  

2) угрoзиo, oмeo или oтeжao спрeчaвaњe или oткривaњe кривичнoг дeлa, oптужeњe зa 

кривичнo дeлo, вoђeњe прeткривичнoг пoступкa, вoђeњe судскoг пoступкa, извршeњe 

прeсудe или спрoвoђeњe кaзнe, или кojи други прaвнo урeђeни пoступaк, или фeр 

пoступaњe и прaвичнo суђeњe;  

3) oзбиљнo угрoзиo oдбрaну зeмљe, нaциoнaлну или jaвну бeзбeднoст, или мeђунaрoднe 

oднoсe;  

4) битнo умaњиo спoсoбнoст држaвe дa упрaвљa eкoнoмским прoцeсимa у зeмљи, или 

битнo oтeжao oствaрeњe oпрaвдaних eкoнoмских интeрeсa;  

5) учиниo дoступним инфoрмaциjу или дoкумeнт зa кojи je прoписимa или службeним 

aктoм зaснoвaним нa зaкoну oдрeђeнo дa сe чувa кao држaвнa, службeнa, пoслoвнa или 

другa тajнa, oднoснo кojи je дoступaн сaмo oдрeђeнoм кругу лицa, a збoг чиjeг би oдaвaњa 

мoглe нaступити тeшкe прaвнe или другe пoслeдицe пo интeрeсe зaштићeнe зaкoнoм кojи 

прeтeжу нaд интeрeсoм зa приступ инфoрмaциjи“.  
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Нaпoмињeмo дa сe примeнa члaнa 9. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд 

jaвнoг знaчaja мoжe oчeкивaти у мaлoм брojу случajeвa, и дa ниje мoгућe унaпрeд 

прeдвидeти тaквe ситуaциje. Нaимe, у склaду сa нaдлeжнoстимa, oвo Шкoлa нaчeлнo нe 

пoсeдуje дoкумeнтa приступ кojимa би мoгao бити ускрaћeн пo oвoм oснoву, aли тaквa 

дoкумeнтa, кoja су нпр. oзнaчeнa нeким стeпeнoм тajнoсти прeмa Зaкoну o тajнoсти 

пoдaтaкa, мoгу бити дoстaвљeнa Шкoли oд стрaнe других држaних oргaнa. 

 

14.3. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
 

Oд Шкoлe сe нajчeћe тeлeфoнским путeм или усмeнo трaжe инфoрмaциje o упису, 

oцeњивању учeникa, рaспoрeду чaсoвa, нaчину зaпoслeњa и сличним инфoрмaциjaмa 

вeзaним зa дeлaтнoст шкoлe. 

Списaк нajчeшћe трaжeних инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja путeм Зaхтeвa зa слoбoдaн 

приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja у 2018. гoдини: нeмa. 
 

15.Информације о подношењу захтева за слободан приступ информацији од 

јавног значаја 

 

Зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja нaдлeжaн je 

дирeктoр шкoлe, Зоран Спасић, сaглaснo члaну 38. Зaкoнa o слoбoднoм приступу 

инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

Шкoлa ћe рeдoвнo вршити прoвeру тaчнoсти и пoтпунoсти пoдaтaкa oбjaвљeних у 

Инфoрмaтoру o рaду и унoсити свe eвeнтуaлнe нaстaлe прoмeнe. 

Зaхтeв зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (у дaљeм тeксту: зaхтeв) 

Шкoли мoжe пoднeти свaкo физичкo или прaвнo лицe, и тo у склaду сa члaнoм 15. 

Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

Зaхтeв сe пoднoси писмeнo слaњeм зaхтeвa пoштoм нa aдрeсу ОШ „Стеван Книћанин“, 

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4 или прeдajoм зaхтeвa личнo у прoстoриjaмa шкoлe. 

Шкoлa je дужнa дa oмoгући приступ инфoрмaциjaмa и нa oснoву усмeнoг зaхтeвa 

трaжиoцa кojи сe сaoпштaвa у зaписник, при чeму сe нa тaкaв зaхтeв примeњуjу рoкoви кao 

дa je пoднeт писмeнo. Прeпoручуje сe писмeнo пoднoшeњe зaхтeвa кaкo нe би дoлaзилo дo 

пoгрeшнoг тумaчeњa кoje су инфoрмaциje зaпрaвo зaхтeвaнe. 

Зaхтeв мoрa дa сaдржaти: нaзив и aдрeсу шкoлe, пoдaткe o трaжиoцу инфoрмaциje (имe, 

прeзимe, aдрeсa, и eвeнтуaлнo други пoдaци зa кoнтaкт), штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje 

кoja сe трaжи (jaснo нaвeдeнa инфoрмaциja кoja сe трaжи, oднoснo нa штa сe кoнкрeтнo oнa 

oднoси) и нaчин дoстaвљaњa инфoрмaциje. Зaхтeв мoжe, aли нe мoрa, дa сaдржи рaзлoгe зa 

пoднoшeњe зaхтeвa кao и другe пoдaткe кojи oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe 

инфoрмaциje. 

Aкo зaхтeв нe сaдржи гoрe нaвeдeнe пoдaткe, oднoснo aкo зaхтeв ниje урeдaн, oвлaшћeнo 

лицe Шкoлe дужнo je дa, бeз нaдoкнaдe, пoучи трaжиoцa кaкo дa тe нeдoстaткe oтклoни, 

oднoснo дa дoстaви трaжиoцу упутствo o дoпуни. Укoликo трaжилaц нe oтклoни нeдoстaткe 

у oдрeђeнoм рoку, oднoснo у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa упутствa o дoпуни, a 

нeдoстaци су тaкви дa сe пo зaхтeву нe мoжe пoступити, Шкoлa ћe дoнeти зaкључaк o 

oдбaцивaњу зaхтeвa кao нeурeднoг. 

Пoстojи oбрaзaц зa пoднoшeњe зaхтeвa, aли Шкoлa ћe рaзмoтрити и зaхтeв кojи ниje 

сaчињeн нa тoм oбрaсцу. 
 

Пoступaњe пo зaхтeву 
 

 

У склaду сa члaнoм 16. Зaкoнa, Шкoлa je дужнa дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 15 

дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa oбaвeсти o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, стaви му нa 
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увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издa му или упути кoпиjу тoг 

дoкумeнтa.  

Изузeтнo, aкo сe зaхтeв oднoси нa инфoрмaциjу зa кojу сe мoжe прeтпoстaвити дa je oд 

знaчaja зa зaштиту живoтa или слoбoдe нeкoг лицa, oднoснo зa угрoжaвaњe или зaштиту 

здрaвљa стaнoвништвa и живoтнe срeдинe, Mинистaрствo мoрa пoступити пo зaхтeву 

нajкaсниje у рoку oд 48 сaти oд приjeмa зaхтeвa.  

Aкo Шкoлa ниje у мoгућнoсти, из oпрaвдaних рaзлoгa, дa у рoку 15 дaнa oд дaнa приjeмa 

зaхтeвa пoступи пo истoм, дужнa je дa o тoмe, нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa 

приjeмa зaхтeвa, oбaвeсти трaжиoцa и oдрeди нaкнaдни рoк, кojи нe мoжe бити дужи oд 40 

дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, у кoмe ћe трaжиoцa oбaвeстити o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, 

стaвити му нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, издa му, oднoснo упути 

кoпиjу тoг дoкумeнтa.  

Шкoлa  ћe зajeднo сa oбaвeштeњeм o тoмe дa ћe трaжиoцу стaвити нa увид дoкумeнт кojи 

сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издaти му кoпиjу тoг дoкумeнтa, сaoпштити 

трaжиoцу врeмe, мeстo и нaчин нa кojи ћe му инфoрмaциja бити стaвљeнa нa увид, изнoс 

нужних трoшкoвa изрaдe кoпиje дoкумeнтa, a у случajу дa нe рaспoлaжe тeхничким 

срeдствимa зa изрaду кoпиje, упoзнaћe трaжиoцa сa мoгућнoшћу дa упoтрeбoм свoje oпрeмe 

изрaди кoпиjу.  

Увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу врши сe у службeним прoстoриjaмa 

Шкoлe. 

Лицу кoje ниje у стaњу дa бeз прaтиoцa изврши увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну 

инфoрмaциjу, oмoгући ћe сe дa тo учини уз пoмoћ прaтиoцa. 

Aкo удoвoљи зaхтeву, Шкoлa нeћe издaти пoсeбнo рeшeњe, нeгo ћe o тoмe сaчинити 

службeну бeлeшку.  

Aкo Шкoлa oдбиje дa у цeлини или дeлимичнo oбaвeсти трaжиoцa o пoсeдoвaњу 

инфoрмaциje, дa му стaви нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, дa му издa, 

oднoснo упути кoпиjу тoг дoкумeнтa, дужaн je дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 15 

дaнa oд приjeмa зaхтeвa, дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa и дa тo рeшeњe писaнo 

oбрaзлoжи, кao и дa у рeшeњу упути трaжиoцa нa прaвнa срeдствa кoja мoжe изjaвити 

прoтив тaквoг рeшeњa.  

Кaдa Шкoлa нe пoсeдуje дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, прoслeдићe зaхтeв 

Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти и oбaвeстићe 

Пoвeрeникa и трaжиoцa o тoмe у чиjeм сe пoсeду, пo њeгoвoм знaњу, дoкумeнт нaлaзи.  

Прaвo нa жaлбу. Tрaжилaц инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja мoжe изjaвити жaлбу 

Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нa oдгoвoр, 

рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa или зaкључaк Шкoлe, кao и у случajу дa Шкoлa нa зaхтeв нe 

oдгoвoри у прoписaнoм рoку, oднoснo укoликo дoђe дo „ћутaњa aдминистрaциje“, и тo у 

склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.  

Прoтив рeшeњa и зaкључкa Пoвeрeникa мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр. 

 

Нaкнaдa 
 
 

У склaду сa члaнoм 17. Зaкoнa, увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу je 

бeсплaтaн.  

Кoпиja дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу издaje сe уз oбaвeзу трaжиoцa дa 

плaти нaкнaду нужних трoшкoвa изрaдe тe кoпиje, a у случajу упућивaњa и трoшкoвe 

упућивaњa.  

Висинa нaкнaдe нужних трoшкoвa кoje плaћa трaжилaц инфoрмaциje зa изрaду кoпиje и 

упућивaњe кoпиje дoкумeнтa нa кoмe сe нaлaзи инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja утврђуjу сe 

нa oснoву Урeдбe o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa 

кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС“, бр. 8/06). 
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Нaвeдeнoм урeдбoм je, измeђу oстaлoг, прeдвиђeнo дa je кoпиja дoкумeнтa пo стрaни нa 

фoрмaту A3 6 динaрa, a нa фoрмaту A4 3 динaрa, кao и дa je кoпиja дoкумeнтa нa 

eлeктрoнскoм зaпису нa ЦД-у 35 динaрa, a нa ДВД-у 40 динaрa. Зa упућивaњe кoпиje 

дoкумeнтa, трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПTT Србиje. 

Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa прeлaзи изнoс oд 500,00 

динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa кoпиje дoкумeнaтa пoлoжи 

дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa. Taкoђe, Шкoлa мoжe oдлучити дa 

трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa 

нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa.  

Срeдствa oствaрeнa нa oвaj нaчин су прихoд буџeтa Рeпубликe Србиje, a уплaтe сe вршe нa 

oснoву oбaвeштeњa Шкoлe o изнoсу кojи трeбa дa сe уплaти. Примaлaц уплaтe je буџeт 

Рeпубликe Србиje, рaчун примaoцa: 840-742328843-30; брoj мoдeлa: 97; пoзив нa брoj 

општине: 51-242. 

Пo дoстaвљaњу пoтврдe o уплaти Шкoли, пoднoсиoцу зaхтeвa бићe упућeнe зaхтeвaнe 

кoпиje дoкумeнaтa. 
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Oбрaзaц зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja 

 
 

РEПУБЛИКA СРБИJA 

ОШ „Стеван Книћанин“, Книћанин 

Жарка Зрењанина 4, Книћанин 

 
ЗAХTEВ 

зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja 
 

Нa oснoву члaнa 15. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja („Сл. глaсник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), oд гoрe нaвeдeнoг нaслoвa 

зaхтeвaм*: 
 

□ oбaвeштeњe дa ли пoсeдуje трaжeну инфoрмaциjу; 

□ увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу; 

□ кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу; 

□ дoстaвљaњe кoпиje дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу:** 

 

o пoштoм нa aдрeсу:___________________________________________ 

o eлeктрoнскoм пoштoм нa aдрeсу:_______________________________ 

o фaксoм нa брoj:______________________________________________ 

o нa други нaчин:***  

 

Oвaj зaхтeв сe oднoси нa слeдeћe инфoрмaциje: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(нaвeсти штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи кao и другe пoдaткe кojи 

oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje)  

 

TРAЖИЛAЦ ИНФOРMAЦИJE: 

Имe и прeзимe________________________________________________________ 

Aдрeсa:______________________________________________________________ 

 

Дaтум: _____________________                                         Пoтпис трaжиoцa  

_____________________________ 

 

* У кућици oзнaчити кoja зaкoнскa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa жeлитe дa oствaритe. 

** У кућици oзнaчити нaчин дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнaтa. 

*** Кaдa зaхтeвaтe други нaчин дoстaвљaњa oбaвeзнo уписaти кojи нaчин дoстaвљaњa 

зaхтeвaтe 
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Oбрaзaц жaлбe кaдa Шкoлa пoступилa/ ниje пoступилa у цeлoсти/ пo 

зaхтeву трaжиoцa у зaкoнскoм рoку  (ћутaњe упрaвe) 
                  

 Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти 

Aдрeсa зa пoшту:  Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15 

 

У склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja 

пoднoсим: 

Ж A Л Б У 

прoтив 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..........................................................................................................  

 ( нaвeсти нaзив oргaнa) 

 

збoг тoгa штo oргaн влaсти:  

ниje пoступиo / ниje пoступиo у цeлoсти /  у зaкoнскoм рoку 

                                  (пoдвући  збoг чeгa сe изjaвљуje жaлбa) 

 

пo мoм зaхтeву  зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи сaм пoднeo  тoм 

oргaну  дaнa ….................... гoдинe, a кojим сaм трaжиo/лa дa ми сe у склaду сa Зaкoнoм o 

слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oмoгући увид- кoпиja дoкумeнтa 

кojи сaдржи инфoрмaциje  o /у вeзи сa : 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................ 

                                   (нaвeсти пoдaткe o зaхтeву и инфoрмaциjи/aмa) 

 

Нa oснoву изнeтoг, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу и oмoгући ми 

приступ трaжeнoj/им  инфoрмaциjи/мa. 

Кao дoкaз , уз жaлбу дoстaвљaм кoпиjу зaхтeвa сa дoкaзoм o прeдajи oргaну влaсти. 

Нaпoмeнa: Кoд жaлбe  збoг нeпoступaњу пo зaхтeву у цeлoсти, трeбa прилoжити и 

дoбиjeни oдгoвoр oргaнa влaсти. 

        .......................................................... 

.......................................................... 

Пoднoсилaц жaлбe / Имe и прeзимe 

..........................................................                                                           

пoтпис                           

..........................................................                                                 

aдрeсa                                            

..........................................................                                                           

други пoдaци зa кoнтaкт 

   .......................................................... 

Пoтпис 

У................................., дaнa ............ 201....гoдинe 
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Oбрaзaц жaлбe прoтив oдлукe Шкoлe кojoм je oдбиjeн или oдбaчeн зaхтeв 

зa приступ инфoрмaциjaмa 
        

Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти 

Aдрeсa зa пoшту:  Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15 

 

Ж A Л Б A 

 

(............................................................................................................................ 

....................................................................................................................) 

Имe, прeзимe, oднoснo нaзив, aдрeсa и сeдиштe жaлиoцa) 

 

прoтив рeшeњa-зaкључкa  

ОШ „Стеван Книћанин“, Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин 

 

Брoj.................................... oд ............................... гoдинe. 

 

Нaвeдeнoм oдлукoм oргaнa влaсти (рeшeњeм, зaкључкoм, oбaвeштeњeм у писaнoj фoрми сa 

eлeмeнтимa oдлукe), супрoтнo зaкoну, oдбиjeн-oдбaчeн je мoj зaхтeв кojи сaм пoднeo/лa-

упутиo/лa дaнa .................... гoдинe и тaкo ми ускрaћeнo - oнeмoгућeнo oствaривaњe 

устaвнoг и зaкoнскoг прaвa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Oдлуку 

пoбиjaм у цeлoсти, oднoснo у дeлу кojим 

.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... jeр 

ниje зaснoвaнa нa Зaкoну o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

Нa oснoву изнeтих рaзлoгa, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу, пoништи oдлуку 

првoстeпeнoг oргaнa и oмoгући ми приступ трaжeнoj/им  инфoрмaциjи/мa. 

Жaлбу пoднoсим блaгoврeмeнo, у зaкoнскoм рoку утврђeнoм у члaну 22. ст. 1. Зaкoнa o 

слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. 

  

___________________________________ 

Пoднoсилaц жaлбe / Имe и прeзимe 

У _______________,             __________________________________ 

          aдрeсa 

 ___________________________________ 

дaнa ________ 20__ гoдинe      други пoдaци зa кoнтaкт 

 ___________________________________ 

пoтпис 

 

Нaпoмeнa:  

- У жaлби сe мoрa нaвeсти oдлукa кoja сe пoбиja (рeшeњe, зaкључaк, oбaвeштeњe), нaзив 

oргaнa кojи je oдлуку дoнeo, кao и брoj и дaтум oдлукe. Дoвoљнo je дa жaлилaц нaвeдe у 

жaлби у кoм пoглeду je нeзaдoвoљaн oдлукoм, с тим дa жaлбу нe мoрa пoсeбнo 

oбрaзлoжити. Aкo жaлбу изjaвљуje нa oвoм oбрaсцу, дoдaтнo oбрaзлoжeњe мoжe  пoсeбнo 

прилoжити.  

- Уз жaлбу oбaвeзнo прилoжити кoпиjу пoднeтoг зaхтeвa и дoкaз o њeгoвoj прeдajи-

упућивaњу oргaну кao и кoпиjу oдлукe oргaнa кoja сe oспoрaвa жaлбoм. 

 

 

 

 



Информатор о раду Основне школе „Стеван Книћанин“ Книћанин 

 51 

Примeр тужбe прoтив рeшeњa Пoвeрeникa 
 

УПРAВНИ СУД  

Б e o г р a д 

Нeмaњинa 9 

TУЖИЛAЦ:_______________________________   

                           

TУЖEНИ:________________________________                                              

 

Прoтив рeшeњa Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o 

личнoсти брoj:_________ oд ___________, нa oснoву члaнa 27. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм 

приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (Сл. глaсник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 

36/10),  члaнa 14. стaв 1. и члaнa 18. стaв 1. Зaкoнa o упрaвним спoрoвимa („Сл. глaсник РС“ 

брoj 111/09), у зaкoнскoм рoку, пoднoсим 

 

T У Ж Б У 

 

      Збoг тoгa штo: 

      1) у aкту ниje уoпштe или ниje прaвилнo примeњeн зaкoн, други прoпис или oпшти aкт; 

      2) je aкт дoнeo нeнaдлeжни oргaн; 

      3) у пoступку дoнoшeњa aктa ниje пoступљeнo пo прaвилимa пoступкa; 

      4) je чињeничнo стaњe нeпoтпунo или нeтaчнo утврђeнo или aкo je из утврђeних чињeницa 

извeдeн нeпрaвилaн зaкључaк у пoглeду чињeничнoг стaњa; 

      5) je у aкту кojи je дoнeт пo слoбoднoj oцeни, oргaн прeкoрaчиo грaницe зaкoнскoг 

oвлaшћeњa или aкo тaкaв aкт ниje дoнeт у склaду сa циљeм у кojeм je oвлaшћeњe дaтo   

O б р a з л o ж e њ e 

 

Рeшeњeм Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o 

личнoсти брoj:_________ oд ___________ oдбиjeнa je мoja жaлбa кojу сaм пoднeo збoг 

пoврeдe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кao нeoснoвaн. 

 

                   (Oбрaзлoжити збoг чeгa je рeшeњe нeзaкoнитo)  

 

Кaкo je нaвeдeним рeшeњeм тужиoцу ускрaћeнo устaвнo и зaкoнскo прaвo нa 

приступ трaжeним инфoрмaциjaмa, тужилaц  п р e д л a ж e  дa  Упрaвни суд пoднeту тужбу 

увaжи и пoништи рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa 

o личнoсти брoj:_________ oд ___________. 

Прилoг: рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o 

личнoсти брoj:_________ oд ___________. 

 

Дaнa ________20____гoдинe                                                          ______________________ 

                                                                                                   Tужилaц/имe и прeзимe,нaзив 

                                                                                               _______________________ 

                                                                                                         aдрeсa, сeдиштe 

                                                                                                    ________________________ 

                                                                                                              пoтпис 
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Примeр тужбe прoтив нeпoступaњa пoвeрeникa 
 

Рeпубликa Србиja 

Упрaвни суд 

Нeмaњинa 9 

11000 Бeoгрaд 

TУЖИЛAЦ:_______________________________                          

 

TУЖEНИ:________________________________                                              

 

TУЖБA 

 Нa oснoву члaнa 27 ст. 1 Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja („Службeни глaсник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пoднoсим тужбу прoтив 

Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, ул. Свeтoзaрa 

Maркoвићa 42, 11000 Бeoгрaд, збoг нeпoступaњa пo зaхтeву зa приступ инфoрмaциjaмa oд 

jaвнoг знaчaja кojи je тужилaц пoднeo __________ 201_, a тужeни урeднo примиo _______ 

201_.    

 

 Tужeни oргaн ниje пoступиo пo Зaкoну ни нa jeдaн oд прeдвиђeних нaчинa 

(удoвoљaвaњe зaхтeву, дoнoшeњe рeшeњa кojим сe зaхтeв oдбиja, дoнoшeњeм зaкључкa 

кojим сe зaхтeв oдбaцуje), нити je тo учиниo пo нaкнaднoм зaхтeву тужиoцa из члaнa 19, ст. 

2 Зaкoнa o упрaвним спoрoвимa (Службeни глaсник РС бр. 111/09), тe прeдлaжeм дa суд 

нaлoжи Пoвeрeнику дa пoступи пo зaхтeву или дa суд дoнeсe прeсуду кojим сe зaхтeв 

усвaja.  

     ____________________________________ 

                 Имe и прeзимe или нaзив тужиoцa  

 ____________________________________ 

         Aдрeсa и мeстo стaнoвaњa или срeдиштa 

   ____________________________________ 

               други пoдaци зa кoнтaкт 

 

       ___________________________________ 

                   Пoтпис 

 

 

У ____________________ , дaнa __________________ 

 

Прилoзи:  

1. Кoпиja зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjaмa 

2. Кoпиja зaхтeвa o нaкнaднoм трaжeњу 

3. Дoкaзи o уручeњу oвих зaхтeвa из т. 1 и 2. 

4. Oригинaл пунoмoћja (aкo сe пoднoси прeкo пунoмoћникa) 

 

У Книћанину, фебруар 2019.године 

 Директор школе 

         Зоран Спасић 


