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1. ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "22. ОКТОБАР" БАЧКИ МОНОШТОР 

 

 

Информатор о раду Основне школе "22. октобар" у Бачком Моноштору сачињен је у 

складу са чланом 39. Закона о слободном проступу информацијама од јавног значаја  

(„Службени гласник РС“ бр. 120/4 , 54/07) и Упутством за објављивање информатора о раду 

државног органа ( “Службени гласник РС “ број 57/05). 

Информатор је објављен марта 01.09.2010 године. 

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси : 

www.osbackimonostor.edu.rs 

Особа одговорна за тачност података је  Марија Мргић, директорица школе, овлашћено лице 

за информације од јавног значаја Основне школе "22. октобар" Бачки Моноштор. 

 
 

2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

ЗНАЧАЈНЕ ЗА ЈАВНОСТ РАДА 

  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "22. ОКТОБАР" БАЧКИ МОНОШТОР 

Назив школе је: Основна школа "22. октобар" 

Седиште школе је у Бачком Моноштору, улица И. Г. Ковачића бр. 32 

Оснивач школе је Аутономна Покрајина Војводина. 

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља основну делатност - основно 

образовање општег типа и допунску делатност – образовање одраслих и остало образовање 

на другом месту непоменуто и има право да у правном промету закључује уговоре и 

предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне 

способности. 

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

образовања и васпитања, у складу са законом. 

Решењем Народне скупштине Војводине, Повереништво за просвету Нови Сад, број 9994 од 

22.08.1950. године отворена је Основна школа "22. октобар" у Бачком Моноштору и утврђена 

њена основна делатност. Допуна делатности је извршена 17.06.2009. године. 

Образовно-васпитна делатност обавља се остваривањем наставног плана и програма, на 

српском језику, реализацијом одговарајућег наставног плана и програма за основне  школе у 

трајању прописаном законом. 

Настава се изводи у одељењу,  у складу са наставним планом и програмом.  

 

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. 

септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта. 

Настава у школи се изводи у  две смене, по распореду часова који утврђује директор школе, 

уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину. 
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Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и 

друго утврђује се годишњим планом рада школе.  

 У школи се могу организовати следећи испити: 

завршни, поправни, разредни, испити ученика који завршавају школовање у року краћем од 

предвиђеног, испити ученика осмог разреда и осталих разреда којима је по Закону о основној 

школи престала обавеза похађања школе, а нису завршили разред, испит из страног језика 

који ученик није изучавао у школи. 

Школа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са посебним законом. 

Школа води и базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. 

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

јавне исправе неважећим, у "Службеном гласнику Републике Србије". У недостатку 

прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију. 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

РАДА ШКОЛЕ 

 

3.1. Орган управљања  

Школски одбор је орган управљања у школи који има девет чланова укључујући и 

председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова.  

Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Школски одбор: 

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

организацији и систематизацији послова, 

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

остваривању, вредновању и самовредновању, 

3) утврђује предлог финансијског плана за припреме буџета, 

4) доноси финансијски план школе, у складу са законом, 

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

односно наставе у природи, 

6) расписује конкурс и бира директора, 

7) разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада, 

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању, 

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора, 

10) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом. 

 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 
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Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката 

у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања.  

 

Школски одбор Основне школе „22. октобар“  

 

Име и презиме    Својство   Представник 

Недељко Катић председник школског 

одбора 

савета родитеља 

Мирјана Балаж члан школског одбора запослених 

Марија Хорват члан школског одбора запослених 

Марко Веселиновић члан школског одбора локалне самоуправе 

Зденка Митић члан школског одбора локалне самоуправе 

Иван Француз члан школског одбора локалне самоуправе 

Сенка Ивакић члан школског одбора савета родитеља 

Маријана Форгић члан школског одбора савета родитеља 

Татјана Ковач члан школског одбора запослених 

 

3.2. Орган руковођења 

Директор школе, организује рад и пословање и одговара за законитост рада школе. 

Директор заступа и представља школу.   

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности и за свој рад 

одговара школском одбору. 

    Осим послова утврђених законом и овим статутом, директор школе: 

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

школе, 

    2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада , 

    3) стара се о остваривању развојног плана школе, 

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

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

    5) сарађује са јединицама локалне самоуправе, организацијама и удружењима, 

    6) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника, 

    7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања 

наставника и стручних сарадника, 

    8) предузима мере у случајевима повреде забрана прописаних чланом 44. до 46. Закона о 

основама система образовања и васпитања, 

    9)  предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа, 

    10)  стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

школи у оквиру јединственог информационог система просвете, 

    11) сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права 

одлучивања, 

    12) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа установе, 

    13) стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и школског 

одбора о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа, 

    14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика, 
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    15) редовно подноси извештај о свом раду школском одбору ( најмање два пута годишње), 

    16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова 

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

законом. 

 

Директорица школе 

Марија Мргић, професор 

Тел./факс школе: 025/ 807-531, 807-530  

e-mail: os22oktobar@mts.rs 

3.3.  Саветодавни орган 

Савет родитеља  

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-

васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.  

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Свако 

одељење бира по једног представника у савет родитеља школе јавним гласањем, већином 

гласова од укупног броја родитеља у одељењу.  

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима 

могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници. 

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор, 

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе, 

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, 

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, 

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе, 

7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља, 

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

заштиту ученика и учествују у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност ученика, 

9) учествује у поступку прописивања правила понашања у школи, 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом 

остваривању, 

11) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и 

друге манифестације у школи, 

12) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика, 

13) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима 

органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља. 

 

 

 

 

 

 

mailto:os22oktobar@mts.rs
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3.4. Наставно особље 
 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставно особље, а 

наставно особље чине: наставници, стручни сарадници.  

 

Наставници 

 

Посао наставника је да: изводи предметну и разредну наставу и друге облике образовно-

васпитног рада у одељењу, припрема се за извођење наставе и о томе води евиденцију, 

обавља послове одељенског старешине, учествује у спровођењу испита ученика, израђује 

планове рада, дежура према утврђеном редоследу, учествује у раду органа школе, стручно се 

усавршава, обавља и друге послове по налогу директора, својим компетенцијама осигура 

постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе 

образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.  

Стручни сарадници 

Педагог 

Прати  остваривање наставних планова и програма и школског програма; прати и  анализира 

резултате образовно-васпитног рада школе и предлаже мере за њихово унапређење; обавља 

педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, наставницима ради унапређења 

образовно-васпитног рада; прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља 

саветодавни рад, обавља послове везане за професионалну орјентацију ученика и обавља 

друге послове. 

Снежана Ковачевић, дипл. педагог    

 Библиотекар 

Обавља непосредни рад са ученицима у вези са издавањем књига и др.публикација; обавља 

непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у библиотеци; ради са 

ученицима у библиотечкој секцији; учествује у раду стручних органа и др. послове. 

Татјана Ковач, проф. разредне наставе 

Администаративно-финансијско особље 

 Секретар 

Секретар школе обавља правне, нормативно-правне и друге правне послове у школи. 

Саставља текстове  нацрта и помаже при утврђивању предлога општих аката школе; 

обезбеђује законитост рада школе и школског  одбора; прати измене закона и других прописа 

и указује на обавезе које из њих проистичу; даје правна мишљења запосленима у школи у 

вези с обављањем њихових послова; заступа школу пред судовима и другим органима , на 

основу писменог пуномоћја директора; стара се о евидентирању и чувању аката школе и 

аката примљених од других лица и обавља друге послове. Секретар за свој рад  одговара 

директору школе. 

Снежана Перишкић, дипл.правница 

 тел.025/807-530  
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Шеф рачуноводства 

Уређује план протока финансијске документације и рокова протицања исте, који ће 

обезбедити уредност и ажурност пословања; учествује у изради предлога финансијских 

планова и коначних финансијских планова; стара се о правилној примени финансијско-

рачуноводствених прописа ; усаглашава приходе и расходе са одобреним апропријацијама 

прихода и расхода; евидентира све пословне промене и др. послове у складу са законом и 

чланом 19. Правилника о организацији и систематизацији послова. 

За свој рад шеф рачуноводства одговара директору школе. 

                                                                                                                             Аница Антунић  

        тел. 025/807-807 

Административни радник 

 

Административно-финансијски радник обавља следеће послове: обрачунава и исплаћује 

зараде и друга примања запослених у школи; прикупља, разврстава и обрађује 

документацију за регресирану исхрану ученика; води благајну школе и прима уплате 

ученика; води прописану благајничку документацију; прати и обрађује путне трошкове; 

прима, издаје и плаћа рачуне; подиже и анализира извештаје о променама и стању средстава; 

набавља ситни инвентар по налогу директора и секретара школе; прати и контролише рад 

кухиње; издаје потврду за редовне ученике; ради и друге послове по налогу директора. 

           

Помоћно-техничко особље  

 Помоћно техничке послове у школи обављају: домар школе, сервирка, куварица, спремачице 

и ложач. 

Домар 

Посао домара је да: одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном 

стању, отклања мања оштећења и кварове, а већа пријављује, набавља и прати потрошњу 

средстава за одржавање чистоће, прати и координира рад спремачица, обавља курирске 

послове и др. по налогу секретара или директора.   

  

Сервирка 

Посао сервирке школе је да: сервира и раздељује јела за кориснике школске кухиње; требује 

намирнице за припремање оброка; издаје оброке ученицима појединих одељења, одржава 

хигијену кухиње на потребном нивоу; води рачуна о роковима за санитарно-здравствени 

преглед, за време распуста помаже радницима на одржавању чистоће и ради на припреми 

објекта за нову школску годину, обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Куварица 

Посао школске куварице је да: припрема и сервира кувана јела (ручак) за кориснике школске 

кухиње, полазнике продуженог боравка у школи; требује намирнице за припремање оброка; 

одржава хигијену кухиње на потребном нивоу; води рачуна о роковима за санитарно-

здравствени преглед, припрема оброке за школске прославе и организац. семинара у школи. 

 

Спремачица  

Посао спремачице је да: одржава хигијену у школским просторијама и дворишту, обавља 

послове у вези са организовањем школских свечаности, води рачуна о школској имовини.  
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Ложач 

Рукује и одржава уређаје и инсталације централног грејања и водоводно-канализационе 

инсталације; стара се да зграда буде благовремено загрејана; помаже домару у извршавању 

његових послова у одржавању зграде и обавља друге послове по налогу секретара или 

директора. 

 

4.СТРУЧНИ ОРГАНИ,ТИМОВИ, ВЕЋА И  

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ  

 

Стручни органи се старају о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада 

установе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању 

циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; 

прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са 

ученицима и решавају сва друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Стручни органи школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за разредну 

наставу, стручна већа за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој 

школског програма и други стручни активи и тимови. 

    Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. 

    Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.    

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

образовања.    

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

предмета. 

    Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, 

јединица локалне самоуправе и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно 

планирање именује школски одбор. 

    Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних 

сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.     

   Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине Педагошки колегијум. 

   Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе, а одељенским већима 

одељенски старешина. 

    Директор може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта 

који се спроводи у школи. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице 

локалне самоуправе и стручњака за поједина питања. 

     

Тимови који се образују у школи су:  

1. стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

2. стручни тим за инклузивно образовање -Уколико у школи образовање стичу 

ученици са сметњама у развоју, директор образује стручни тим за инклузивно 

образовање. Задаци и надлежност стручног тима за инклузивно образовање уређени 

су чланом 77. Закона о основама система образовања 

            3.  тим за самовредновање 

 

4.1.Наставничко веће 

Наставничко веће сачињавају сви наставници и стручни сарадници и друга стручна лица која 

непосредно доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и задатака школе, као и 

директор школе. 
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Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја 

чланова, јавним гласањем, осим ако законом није другачије утврђено и статутом школе. 

Наставничко веће одлучује о питањима утврђеним дневним редом, уколико седници 

присуствује натполовична већина чланова. У супротном, директор школе заказује поновo 

исту седницу у наредна три дана. 

    

 Наставничко веће врши следеће послове: 

 

    - утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и стара се о његовом 

успешном остваривању, 

    - стара се о организацији образовно-васпитног рада, 

    - разрађује и реализује наставни план , 

    - учествује у припремању плана и програма  извођења практичне наставе, производног 

рада и професионалне праксе и врши њихово осавремењивање, 

    - утврђује и одобрава распоред часова наставе, 

    - разматра укупне резултате образовно-васпитног рада и одлучује о мерама за унапређење 

тог рада, а посебно успеха ученика, 

    - одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим одељењима, подели 

предмета на наставнике, 

    - одређује одељенске старешине, 

    - предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака, 

    - сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог 

васпитног деловања породице и школе, 

    - утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи програм рада 

школе, 

    - одобрава одсуство ученицима, 

    - предлаже чланове комисије за полагање испита  и разматра извештаје о обављеним 

испитима, 

    - похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама, 

    - доноси одлуку о премештању ученика у другу школу који је учинио повреду забране из 

чл. 44 и чл. 45 закона уз сагласност родитеља 

     - доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања на основу предлога лекара 

     - разматра и оцењује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као 

и наставника и стручних сарадника, 

    - на иницијативу стручних актива и одељенских већа, предлаже програм стручног 

усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог права, 

    -  предлаже именовање ментора за рад са приправницима , 

    - даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада школе (наставни 

планови и програми, уџбеници и др.), 

    - предлаже мере за побољшање материјалних услова школе ради потпунијег остваривања 

образовно-васпитног рада, 

    - заузима став о најцелисходнијим начинима припремања наставника и сарадника за 

образовно-васпитни рад, 

    - прати рад и анализира постигнуте резултате ученика на крају класификационог периода, 

    - прати и анализира постигнуте резултате појединих наставника, сарадника и васпитача, 

    - предлаже тајним изјашњавањем три члана за школски одбор, 

    - даје мишљење школском одбору за избор директора на посебној седници заједно са 

осталим запосленима, 

    - предлаже школском одбору мере за побољшање материјално-техничких услова рада 

школе, 

    - даје предлог за коришћење неплаћеног одсуства за захтев запосленог из реда наставног 

особља 
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    - разматра извештај директора школе о реализацији школског програма рада школе и о 

томе заузима одговарајући став, 

     - разматра полугодишњи и годишњи извештај о раду школе и предлаже мере за 

превазилажење уочених недостатака, 

    - врши и друге послове у складу са законом и овим статутом, као и задатке које му наложи 

школски одбор и директор школе, у циљу унапређења образовно-васпитног рада. 

    

    У случају када наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора 

школе, гласање је тајно. 

Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја 

за рад наставничког већа, уређују се пословником о раду. 

 

 

4.2. Одељењско веће 

Одељењско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга 

питања од интереса за одређено одељење. 

Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељенски старешина. 

Начин рада и одлучивања одељенског већа је исти као и наставничког већа . 

Одељењски старешина води записник о раду одељенског већа у који уноси одлуке и 

закључке   као и резултате гласања, односно издвојена мишљења, ако то захтева члан 

одељенског већа. 

Одељењско веће: 

- непосредно организује и остварује образовно-васпитни рад у одељењу; 

- разматра резултате рада наставника; 

- остварује увид у резултате рада и владање ученика, анализира резултате које ученици 

постигну на крају квартала, полугодишта и на крају године; 

     - усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника, 

     - на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу 

укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања, 

     - разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад 

ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у 

учењу и владању, 

     - сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака, 

     - предлаже наставничком већу планове посете, излета и екскурзија ученика, 

     - одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на 

такмичењима, 

     - похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере, 

     - предлаже додељивање похвале " ученик генерације" и награђивање ученика, 

     - изриче ученицима васпитну меру " укор одељенског већа", 

     - на предлог предметног наставника, бира ученике који ће учествовати на такмичењима, 

     - предлаже наставничком већу план усавршавања наставника, 

     - обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе. 

Одељењски старешина води записник о раду одељењског већа.  

 

 

 

4.3. Стручно веће 

Састав стручног већа за област предмета утврђује Наставничко веће, а његовим радом 

руководи један од наставника кога сваке године одреди Наставничко веће на основу плана 

задужења. 
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Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу 

обавеза које проистичу из годишњег програма рада школе, у остваривању наставног плана и 

програма образовања. 

У школи постоје следећа стручна већа: 

     1) стручно веће разредне наставе, 

     2) стручно веће друштвених наука, 

     3) стручно веће природних наука, 

     4) стручно веће уметности и вештина. 

Стручно веће ради у седницама којима руководи наставник ког одреди директор (у даљем 

тексту: руководилац стручног већа). 

Руководилац стручног већа или његов члан, чини повреду радне обавезе уколико одбије или 

не спроведе одлуке стручног већа и задужења која су му дата у надлежност од стране 

директора школе, а у вези реализације обавеза стручног већа. 

О раду стручног већа руководилац стручног већа води записник и доставља га директору 

школе у року од три дана од дана одржавања седнице. 

Стручно веће за свој рад одговара наставничком већу и директору. 

 

Стручно веће: 

     - припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних    

целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета, 

     - утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и 

наставних средстава, 

     - усклађује индивидуалне планове рада наставника, 

     - предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја, 

     - прати остваривање школског програма и даје предлог за његово иновирање, измену и 

допуну, 

     - прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово 

коришћење, 

      - разматра питање фонда наставних часова и других часова непосредног рада са 

ученицима за наредну школску годину; 

- предлаже поделу предмета на наставнике за наредну школску годину; 

- припрема основе годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних 

целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја 

предмета; 

- утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и 

наставних средстава; 

- разрађује вежбе код остваривања практичног дела наставе; 

- разрађује вежбе по операцијама и средствима рада; 

- предлаже примену нових метода и начина инерпретације наставних садржаја; 

- прати остваривање програма образовно-васпитног рада и даје предлоге наставничком 

већу за њихово иновирање, измену и допуну; 

- прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлоге наставничком већу за 

коришћење исте  

       -  припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних 

целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета, 

     - утврђује обликe, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и 

наставних средстава, 

     - усклађује индивидуалне планове рада наставника, 

     - предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја, 

     - прати остваривање школског програма и даје предлог за његово иновирање, измену и 

допуну, 
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     - прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово 

коришћење, 

    - обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора 

школе буду стављени у надлежност. 

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

већа. 

 

 

 

4. 4. Стручни актив 

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника, 

Месне заједнице Бачки Моноштор, Ученичког парламента и Савета родитеља. 

Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће, а представника 

Месне заједнице предлаже савет месне заједнице. 

Представник Ученичког парламента и представник Савета родитеља предлажу се из редова 

чланова тог органа. 

Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

Стручни актив за развојно планирање: доноси план рада и подноси извештај о његовој 

реализацији, утврђује предлог развојног плана школе за период од три до пет година и 

доставља га школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање, израђује пројекте 

који су у вези са развојним планом школе. 

Стручни актив за развој школског програма чине представници 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: доноси план рада и подноси извештај о 

његовој реализацији, израђује предлог школског програма, израђује пројекте који су у вези 

са школским програмом, прати реализацију школског програма. 

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. 

   Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој 

школског програма, председници стручних већа за област предмета и представник стручних 

сарадника у школи чине педагошки колегијум. 

    Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

    Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора 

школе из области: 

   - планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе, 

   - старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада, 

   - старања о остваривању развојног плана школе, 

   - организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-

васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника, 

   - планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за 

стицање звања наставника и стручног сарадника, 

   - сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима. 

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник. 
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Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова. 

 

4.5. Стручни тимови 

 

Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ( у 

даљем тексту стручни тим за заштиту ) чине: представници запослених, родитеља ученика, 

чланова Школског одбора и по потреби стручњаци за поједина питања ван школе. 

Стручни тим за заштиту именује директор школе. 

Стручни тим за заштиту обавља следеће послове: доноси план рада и подноси извештај о 

његовој реализацији, учествује у изради аката који се односе на заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, израђује  пројекте који су у вези са заштитом, прати 

реализацију одредаба статута и других општих аката школе чија је примена важна за 

заштиту, предузима мере које су у вези са заштитом, по пријави запослених у школи, 

ученика, родитеља ученика или трећих лица или по сопственој иницијативи, сарађује са 

органима у школи и другим субјектима у школи и ван школе на испуњавању задатака из 

своје надлежности. 

Седнице стручног 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. 

Стручни тим за инклузивно образовање чине: одељењски старешина и предметни 

наставник, стручни сарадник школе, родитељ, односно старатељ детета  којем је потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању, а по потреби и педагошки асистент и стручњак 

ван установе, на предлог родитеља. 

Стручни тим за инклузивно образовање обавља следеће послове: доноси план рада и подноси 

извештај о његовој реализацији, учествује у изради програма образовања и васпитања, 

утврђује предлог индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна додатна 

подршка у образовање и васпитању, израђује пројекте који су у вези са програмом 

образовања и васпитања, прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног 

рада. 

Седнице стручног тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи председник, којег 

између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог 

органа. 

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 наставничком већу. 

 

4.6. Одељењски старешина 

 

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни 

организатор рада у одељењу. 

Одељењски старешина: 

    - обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и 

усклађује њихов рад, 

    - остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње, 

    - разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета 

и изналази могућности за побољшање успеха ученика, 

    - остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са 

родитељима,  

    - сазива родитељске састанке и руководи њима, 

    - прати остваривање наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање 

ученика,   
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    - прати похађање наставе ученика и правда изостанке, 

    - изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности, 

    - води школску евиденцију, 

    - потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства, 

    - руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник, 

    - предлаже одељенском већу оцену из владања, 

    - упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за 

неизвршавање радних обавеза, 

    - износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе, 

   - стара се о остваривању ваннаставних активности, 

   - обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење, 

    - учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини 

ученика на екскурзијама, 

    - обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према 

ученику и доставља им одлуке о дисцилинским мерама које су ученику изречене, 

    - обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима и одлуком директора 

школе дати у надлежност. 

5. УЧЕНИЦИ 

5.1.Упис ученика у школу 

Упис ученика, услови за упис, време уписа, обавеза родитеља у вези са уписом и похађањем 

наставе, прелазак ученика из једне у другу школу, престанак обавезе похађања наставе, 

ослобађање ученика од обавезе савлађивања програма физичког васпитања, врши се у складу 

са законом и подзаконским актима. 

 

5.2. Оцењивање ученика 

Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада школе. 

Оцењивањем се процењује постигнутост прописаних исхода у савлађивању школског 

програма. 

Оцењивање је јавно и врши се у складу са законом и Правилником о оцењивању ученика 

основне школе. 

Ученик или његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор на оцену из 

предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања 

на крају другог полугодишта и жалбу на испит. 

Поступак по приговору или жалби из става 1. овог члана регулисан је законом. 

 

5.3. Права ученика 

 

Права  ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о 

основама система образовања и васпитања, Статутом школе и Правилником о правима, 

обавезама и одговорностима ученика. 

Сви запослени у Основној школи "22. октобар" Бачки Моноштор дужни су да обезбеде 

остваривање права детета и ученика, а нарочито право на: 

1. квалитетан образовно-васпитни рад  

2. уважавање личности, 

3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију, 
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4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

5.благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање, 

6. информацију о његовима правима и обавезама, 

7. учествовање у раду органа школе у складу са законом, 

8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента, 

9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу 

образовања, 

10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у образовно-васпитном 

процесу уколико права из тачке 1-9 овог члана нису остварена, 

11. остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање 

школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом и овим правилником. 

Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору 

установе у случају повреде права из члана 2. овог правилника или непримереног понашања 

запослених према детету и ученику, а у року од 15 дана од дана наступања случаја за који 

подноси пријаву. 

Директор је дужан размотрити поднесену пријаву те да, уз консултацију са учеником, 

родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим на кога се пријава односи, 

одлучи о пријави и предузме одговарајуће мере, а све у року од 15 дана од дана пријема 

пријаве. 

Запослени у установи је дужан да пријави директору, односно органу управљања, кршење 

права детета и ученика. 

5.4.Обавезе ученика 

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

Ученик има обавезу да: 

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, 

2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе, 

3. савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским 

програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно 

старатеље, 

4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика 

преписивања и других недозвољених облика помоћи, 

5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника, 

6. поштује личност других ученика, наставника и других запослених у школи, 
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7. благовремено правда изостанке, 

8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед просторија 

9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике, 

10. доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима, 

11. извршава послове које му даје одељенски старешина, наставници и органи школе. 

5.5.Ученички парламент 

У последња два разреда школе организује се ученички парламент, у саставу и са 

надлежностима прописаним законом. 

5.6.Похваљивање и награђивање ученика 

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у 

раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним 

активностима. 

Похвале могу бити за: 

1) одличан успех и примерно владање, 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у 

појединим ваннаставним активностима, 

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима, 

4) " ученика генерације", 

5) " спортисту генерације" 

Похвале из става 1. тачка 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда. 

 

 

Похвале се додељују на крају наставне године и могу бити писмене и усмене. 

Усмене похвале ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току 

наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима. 

Писмену похвалу одељенског старешине и одењенског већа ученик добија за остварене 

резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, 

на крају класификационих периода или на крају полугодишта и уписује се у ђачку књижицу. 

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање 

похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање. 

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут 

успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току 

наставне године посебно истицали у тим наставним областима. 

Похвала "ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима: 

1) да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих наставних 

предмета и примерно владање, 

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима, 

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа 

другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу 

друговима, 

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним 

сарадницима и другим запосленима у школи, као и према родитељима других ученика. 

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује једном ученику. 

Ученика генерације проглашава наставничко веће, на предлог одељенског већа.   
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Награде се додељује ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у 

свим наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено место на 

такмичењима које школа организује или на њима учествује.   

Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика, као и одељенској 

заједници, на крају наставне године. 

Награде додељује наставничко веће, на предлог стручних органа, а школски одбор одобрава 

средства за доделу награда. 

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно 

диплому за успех из појединих наставних предмета. 

Врсте диплома, начин и услове за њихово додељивање прописује надлежно министарство. 

 

5.7. Одговорност ученика 

За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету, учињену 

намерно или крајњом непажњом, надокнађује његов родитељ, односно старатељ. 

Ученик одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена овим статутом, 

у складу са законом. 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлуке директора и 

органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем 

угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, 

односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, 

стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то 

неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите 

на промени понашања ученика. 

    Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе , за тежу повреду обавезе која је у време 

извршења била прописана законом и овим статутом и за повреду забрана прописаних Законом 

о основама система образовања и васпитања и Статута школе. 

Лакше повреде обавеза ученика су: 

1) неоправдано изостајање из школе до 35 часа, 

2) ометање рада у одељењу, 

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленима у школи, 

4) изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту, 

5) непоштовања одлуке надлежних органа школе, 

6) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука 

одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника, 

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у 

школи, 

8) неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада,  

9) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта, 

10) повреда других обавеза које се не сматрају тежим повредама обавеза. 

Теже повреде обавеза ученика су: 

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

евиденцију 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, 
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3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или 

запосленог, 

4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких 

средстава или психоактивне супстанце, 

5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да 

угрози или повреди друго лице, 

6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика, 

7. употреба мобилног телефона, електронског уређеја и другог средства у сврхе којима се 

угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања, 

8. неоправдано изостајање са наставе најмање 35 часова и учестало чињење лакших повреда 

обавеза. 

Ученик, родитељ, односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе 

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

5.8. Забрана насиља, злостављања и занемаривања   

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање 

деце и ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба 

деце и ученика или запослених. 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно и 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или 

запосленог. 

Занемаривање и немарно поступање  представља пропуштање школе или запосленог да 

обезбеди услове за правилан развој детета и ученика. 

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета и ученика 

примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених  

у школи и других одраслих особа, свако понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног  телесног повређивања детета, ученика или запосленог, насилно понашање 

запосленог према  ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим 

ученицима или запосленим. 

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика  или запосленог. 

Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих 

облика социјалних активности школе. 

У школи је забрањен сваки облик  насиља и злостављања од стране ученика, његових 

родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним 

сарадником и другим запосленим. 
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Због повреде забране из претходног става против родитеља, односно старатеља ученика  

покреће се прекршајни, односно кривични поступак 

 

5.9. Васпитно-дисциплински поступак 

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора, а на основу 

пријаве повреде обавезе или прописаних  забрана коју подноси директору школе одељенски 

старешина. 

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавеза ученика, односно забрана 

прописаних чланом 9. и 10. овог Правилника, време, место и начин извршења повреда и 

одговарајуће доказе. 

Закључак из претходног става се доставља ученику, односно његовом родитељу или 

старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном 

тиму. 

Кад ученик изврши повреду забрана прописаних чланом 9 и 10. овог Правилника, одмах се о 

томе обавештава његов родитељ или старатељ који се укључује у одговарајући поступак 

против ученика. 

Васпитно-дисциплински поступак води Комисија састављена од три члана коју именује 

директор школе. Обавезан члан комисије је одељенски старешина одељења у коме је ученик 

који је извршио повреду обавезе или прописане забране. 

У васпитно-дисциплинском поступку се саслушава ученик који је учинио повреду обавезе 

или прописане забране у присуству родитеља односно старатеља. 

Комисија води записник о спровођењу васпитно-дисциплинског поступка. Записник 

обавезно садржи: датум, време и месато сачињавања записника, име и  презиме чланова 

комисије, име и презиме ученика, одељење и разред, кратак опис повреде обавезе или 

прописане забране, кратко формулисана питања и одговоре на њих. Записник потписују сви 

чланови комисије и ученик, његови родитељи и записничар. 

У васпитно-дисциплинском поступку се прикупљају и спроводе сви докази који доприносе 

потпунијем утврђивање чињеница, односно околности под којима је повреда учињена. 

У васпитно-дисциплинском поступку се обавезно разматра и писмено мишљење педагога о 

конкретном случају и ученику против кога се води поступак.. 

По спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме обавезно мора бити саслушан 

ученик у присуству родитеља или старатеља, Комисија даје предлог васпитно-дисциплинске 

мере наставничком већу. 

Васпитно-дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 

60 дана од дана учињене повреде. 

Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и 

окончава се решењем. 
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5.10. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика 

За повреду обавезе, односно забране прописане Законом о основама система образовања и 

васпитања и Статута школе могу да се изрекну следеће мере: 

1. за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера-опомена, укор одељењског старешине 

или укор одељењског већа. О врсти васпитне мере која ће се изрећи ученику одлучује 

одељењско веће. 

Ове васпитне мере се изричу без вођења васпитно-дисциплинског поступка. 

2. за тежу повреду обавеза ученика: васпитно-дисциплинска мера-укор директора или укор 

наставничког већа, а о чему одлучује Наставничко веће. 

Ученику који први пут учини тежу повреду обавеза изриче се васпитно-дисциплинска мера – 

укор директора. Уколико исти ученик поново учини исту или другу тежу повреду обавезе 

изриче му се и друга васпитно-дисциплинска мера – укор наставничког већа. 

3. за учињену повреду забране: васпитно-дисциплинска мера премештај ученика од петог до 

осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност 

родитеља, односно старатеља. 

Васпитно-дисциплинске мере прописане претходним чланом могу се изрећи ученику ако је 

школа претходно предузела активности прописане Законом о основама система образовања и 

васпитања. Ако школа није претходно предузела те активности, предузеће их пре изрицања 

мере. 

Уколико предузете активности, из претходног става, доведу до позитивне промене у 

понашању ученика, обуставиће се поступак, осим ако је повредом забрана угрожен 

интегритет другог лица. 

Васпитно-дисциплинске мере изричу се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског 

поступка и утврђивања одговорности ученика. 

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, надлежни орган 

имаће у виду: тежину учињене повреде односно забране  и њене последице, степен 

одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, 

понашање после учињене повреде, узраст ученика, да ли му је  раније била изрицана 

васпитна или васпитно-дисциплинска мера и друге олакшавајуће и отежавајуће околности. 

Ако је ученик извршио више повреда, изриче му се јединствена васпитно-дисциплинска 

мера.  

Одлука о изрицању васпитно-дисциплинске мере мора да садржи: увод, диспозитив, 

образложење, поуку о правном леку, назив органа који је одлуку донео, број и датум решења 

потпис и печат надлежног органа.  

Одлука се доставља родитељу, односно старатељу ученика који је извршио повреду обавезе 

или прописане забране у року од 8 дана од дана доношења исте.  

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена 

повреда обавезе од стране ученика. 
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Ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера смањује се оцена из владања, али се 

његово понашање прати и уколико дође до позитивних промена у његовом понашање оцена 

се поправља. 

Ученицима се према изреченим васпитно-дисциплинским мерама смањује оцена из владања 

на следећи начин: 

 - за укор директора - владање 4 (врлодобро) 

- за укор наставничког већа изречен после укора директора– владање 3 ( добро)  

- за  тежу повреду обавезе коју ученик учини након што су му изречене обе напред наведене 

васпитно-дисциплинске мере – владање 2 (задовољавајуће) 

- за меру премештаја ученика у другу школу – владање1 (незадовољавајуће). 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на 

изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за 

повреду забране , у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и 

изреченој мери. 

Школски одбор решава по жалби из претходног става у року од 15 дана од дана достављања, 

жалба одлаже извршење решења директора. 

Решавајући по жалби, Школски одбор може да одбаци жалбу ако је недопуштена, 

неблаговремена или изјављена од стране неовлашћеног лица. Ако жалбу не одбаци, школски 

одбор може жалбу одбити као неосновану или одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске 

мере поништити у целини или делимично или је преиначити. O изреченим васпитно-

дисциплинским мерама школа води евиденцију у одговарајућој педагошкој документацији у 

коју уноси име и презиме ученика, врсту изречене мере, датум изрицања мере и повреду 

обавезе или прописане забране због које је ученику изречена васпитно-дисциплинска мера. 

5.11. Материјална одговорност ученика 

Ученик, односно родитељ или старатељ ученика одговара за материјалну штету коју ученик 

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

5.12. Поступак утврђивања материјалне одговорности ученика 

На основу поднесене пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања, 

директор школе покреће поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за 

проузроковану штету. 

Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како 

је надокнађује, утврђује посебна трочлана комисија коју образује директор школе.  

Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је посебно одговоран за део штете коју је 

проузроковао, ако се докаже да је штету проузроковао намерно или из крајње непажње. 

Када се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви 

ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње подједнако одговорни 

и штету надокнађују у једнаким деловима.  



 23 

За штету одговара и ученик који је помагао или подстрекавао. 

Висина штете се утврђује на основу ценовника и књиговодствене вредности оштећене 

ствари, а ако то није могуће, комисија процењује штету уз помоћ стручњака. 

Директор доноси решење о висини штете, одговорности за штету и обавези ученика, односно 

његових родитеља или старатеља да штету надокнаде у одређеном року.У случају да ученик, 

односно његов родитељ или старатељ не поступе по решењу из претходног члана и не 

надокнаде штету причињену школи, директор школе покреће поступак пред надлежним 

судом, а ради наплате потраживања школе по основу причињене јој штете. 
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6. СПИСАК ПРОПИСА  И ДРУГИХ ПРАВНИХ АКАТА 

КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ 

ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

1) Устав Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број 83/06), 

2) Закон о основама система образовања и васпитања ( „ Службени гласник РС“, број 

72/09, 52/11, 55/13), 

3) Закон о основној школи ( „ Службени гласник РС“,, број 50/92, 53/93, 67/93,48/94-

одлука УСРС, 22/2002, 62/2003-др.закон,64/2003-исправка,др.закона,101/05-др.закон и 

72/2009-др.закон, 55/2013), 

4) Закон о раду ( „ Службени гласник РС“,број 24/05,61/05, 54/09 и 75/14), 

5) Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, број 33/97 и 31/01), 

6) Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама („ Службени 

гласник РС“ број 44/2001...113/08) 

7) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика( „Службени гласник РС“, број 12/09), 

      8)  Правилник о раду ОШ  "22. октобар" Бачки Моноштор од 29.03.2010. год. 

9)  Статут Основне школе "22. октобар" Бачки Моноштор донесен 27.10.2009. год. 

10) Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика ОШ "22. октобар" Бачки     

Моноштор донесен 14.12.2009. год. 

11) Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној школи "22. 

октобар" Бачки Моноштор и др. 
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7. Информације од јавног значаја 

 

 

Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја: 

 

 

Све информације којима Основна школа "22. октобар" располаже, а које су настале у раду 

или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја  

(„Сл. гласник РС“ број 120/04), осим када су се, према овом закона, стекли услови за 

искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев)  подноси се у 

складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

писмено. 

Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, 

презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације 

која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она 

односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као 

и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.  

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 

лице  у  школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, 

односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана 

пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа 

доноси  закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Постоји образац за подношење захтева, али  ће школа размотрити и захтев који није сачињен 

на том обрасцу. 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

школа је дужна  да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи  

тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако школа није у 

могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по 

истом, дужно је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може 

бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању 

информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, 

односно упути копију тог документа. 

Школа  ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, 

саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на 

увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже 

техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом 

своје опреме изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама  

школе. 

Ако удовољи захтеву, школа  неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити 

службену белешку. 

 Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 

односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то 

решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која 

може изјавити против таквог решења. 
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У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид 

у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати  

накнаду нужних трошкова израде те копије. 
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Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНА ШКОЛА «22. ОКТОБАР» 

БАЧКИ МОНОШТОР 

 

 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији и од јавног значаја 

 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС", број120/04), од горе наведеног органа захтевам*: 

□ обавештење да ли поседује тражену информацију; 

□ увид у документ који садржи тражену информацију; 

□ копију документа који садржи тражену информацију; 

□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

o поштом 

o електронском поштом 

o факсом 

o на други начин:*** ________________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 

олакшавају проналажење тражене 

информације) 

___________________________________ 

Тражилац информације / Име и презиме 

У _______________, __________________________________ 

адреса 

___________________________________ 

дана ________ 20__ годинe други подаци за контакт 

___________________________________ 

потпис 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 

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

Основна школа „22. октобар“ Бачки Моноштор поступа у складу са Законом о општем 

управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима 

непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима 

физичког лица, правног лица или друге странке. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


