
Предмет и примена Стручног 

упутства 

Стручним упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2021/2022. години (у даљем тексту: Стручно упутство), ближе се 

уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе.  

Oбразовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години организоваће се према 

моделима образовно-васпитног рада у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, као и 

актуелних препорука и мера надлежних институција, тела и органа, ради обезбеђивања заштите 

здравља ученика и запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и 

остваривања права ученика на образовање.  

Стручно упутство је намењено основним школама, ученицима, родитељима, односно 

другим законским заступницима ученика (у даљем тексту: родитељи), просветним саветницима 

и осталим запосленим у Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 

Министарство).  

 

Правни оквир 

У циљу примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 

19 коју је донела Влада Републике Србије и ради обезбеђивања континуитета квалитетног 

образовања за све ученике, Министарство као надлежни државни орган за образовање и 

васпитање је припремило Стручно упутство.  

Стручним упутством ближе се уређују начин планирања, организовања и остваривања 

образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20, Законом о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и у 

складу са прописима којима се уређује план и програм наставе и учења, односно наставни план и 

програм у основном образовању и васпитању, Правилником опосебном програму образовања и 

васпитања, као и другим прописима којима се ближе уређују специфични аспекти рада основне 

школе.  

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. 

години 

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години планира се кроз организацију 

рада према следећим моделима:  

• Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад -I модел  

• Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у 

организацији школе – ІІ модел  



Настава на даљину у организацији школе – ІІІ модел  

Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања карактеристика и 

ширења епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени територијално надлежног 

института/завода за јавно здравље, на нивоу града/општине и могућности школе да примени 

прописане превентивне мере, према процени руководства школа у сарадњи са надлежном 

школском управом.  

Модел организације образовно-васпитног рада утврђује се на основу Индикатора и 

граничних вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији (Прилог 

1.) које је припремио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (у даљем 

тексту: Институт).  

Почетак школске године 2021/2022. године уређује се према моделима које је утврдио 

Тим за праћење и координирање примене превентивних мера у раду школа (у даљем тексту: Тим 

за школе), који формира Институт, а који чине представници Министарства, Министарства 

здравља и Института.  

Свака наредна промена огранизације рада врши се на основу одлуке Тима за школе.  

 

Мере спречавања уношења и преношења COVID-19 у школама 

Образовно-

васпитни рад у 

школи 

кроз  непосредни 

рад – I модел 

Образовно-васпитни рад 

у школи кроз  непосредни 

рад и наставом на даљину 

у  организацији школе – 

II модел 

Настава на даљину 

(он-лајн) 

у  организацији 

школе – III модел 

1. Доследна и исправна 

употреба маски 

у  простору школе од 

стране свих лица 

(ученика и  запослених)  

2. Физичка дистанца 

према могућностима 

школе  (може и мања од 

1м)  

3. Хигијена руку и 

респираторна хигијена  

4. Чишћење и 

дезинфекција простора 

школе у  целини  

5. Успостављена 

сарадња са 

надлежном  здравствено

м службом, а посебно са 

надлежним  ИЈЗ/ЗЈЗ 

1.Доследна и исправна 

употреба маски у  простору 

школе од стране свих лица 

(ученика  и запослених)  

2. Физичка дистанца од ≥ 1м, 

формирање група  у складу са 

величинама учионица (1 ученик 

на  4м2)   

3. Хигијенау руку и 

респираторна хигијена  

4. Чишћење и дезинфекција 

простора школе у  целини  

5. Успостављена 

сарадња са 

надлежном  здравствено

м службом, а посебно 

са  надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ 

Прелазак на on-line 

наставу  

Могуће је 

организовати   

испитивање и 

тестирање 

ученика  уколико је 

испуњено свих 

пет  стратегија 

превенције 

инфекције,  уз 

одговарајући 

распоред 

који  омогућава 

доследну 

примену  препоручен

е физичке дистанце 

у  сваком тренутку.   

Ношење маски 

обавезно 

без  обзира на 

вакцинални 

статус.  

 

 

 



Поступање у случају појаве потврђених случајева инфекције 

вирусом SARS-CoV-2 у школи 
 
Тренутно је прописан карантин у кућним условима од 14 дана.  

Особе које нису развиле никакве симптоме инфекције могу похађати наставу у школи 

након 10. дана уз обавезно ношење маске 14 дана од почетка карантина у кућним условима 

и у затвореном и на отвореном простору. 

 

Уколико постоји 1 потврђен случај код ученика у једном одељењу, а ученик је похађао 

наставу у периоду од 48 часова пре почетка симптома, свим ученицима се налаже ношење 

маски током боравка у школи. Додатно се појачавају мере опште и личне хигијене. 

 

Уколико постоје 2 потврђена случаја код ученика у једном одељењу, а ученици су 

похађаоали наставу у периоду од 48 часова пре почетка симптома, цело одељење прелази 

на он-лине наставу у трајању од 10 дана.  
 

 

Родитељи, односно други законски заступници и други 

посетиоци 

 
Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским установам је  

обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је неоходно редуковати број 

посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности. 

 

Ученици 
 

Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе. 

Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора. 

 

Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на 

одмор или у тоалет. 

Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка 

или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин – тако да покрива 

нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или овлажена. 

Није дозвољено мењање маски међу ученицима. 

 

Напомена: Уколико je обухват вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%, 

ученици који су вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа. У свим осталим 

горе наведеним ситуацијама, употреба маске је обавезна. 

 

 

ИЗ СТРУЧНОГ УПУТСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 
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