
На основу члана 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник 
РС“, 88/2017, 27/2018 – др. Закони и 10/2019) и Правилника о садржају и начину вођења 
евиденције и издавању јавних исправа у основној школи(„Сл. гласник РС“,бр. 29/18, 82/18 37/19 и 
56/19),Школски одбор ОШ “Никола Тесла” у Липару , дана 13.9.2019.године донео је 
                                                             
                                                                   ПРАВИЛНИК 
                                        о електронском вођењу школскe евиденција 
                                                         I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
                                                                         Члан 1 
 
Овим Правилником (у даљем тексту: Правилник) прописује се начин  електронског  вођења 
 школскe евиденцијe у  ОШ “Никола Тесла” у Липару  (у даљем тексту: Школа).  
 
                                                                         Члан 2 
 
Школа води евиденцију о деци, ученицима, о родитељима, односно другим законским 
заступницима   и запосленима. 
 
Евиденција о деци, ученицима, родитељима односно другим законским заступницима  представља 
скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални и функционални 
статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка. 
 
Евиденција о запосленима представља скуп личних података  којима се одређује њихов идентите, 
степен и врсту образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен обрачун и  исплату, 
стручно усавршавање, положен испит за рад у образовању и васпитању, каријерно напредовање и 
кретање у служби. 
                                                                 
                                                                           Члан 3. 
 
Школа може сваку од ових евиденција да води електронски у оквиру јединственог информационог 
система просвете  (у даљем тексту ЈИСП). 
 
                                                                           Члан 4. 
 
Школа као руковалац података одговорна је за њихово прикупљање, употребу, ажурирање и 
чување у складу са законом, посебним законом и законом о заштити података о личности. 
 
 Школа води евиденцију у електронском облику, a Министарство је обрађивач података и 
одговорно је за чување и заштиту података. 
 
                                                                           Члан 5. 
 
ЈИСП успоставња Министарство  и њиме управља уз техничку подршку службе Владе надлежне 
за пројектовање, усклађивање, развој, функционисање система електронске управе и друге 
послове прописане законом. 
                                                                          Члан 6. 
 
Министарство у оквиру ЈИСП-а води регистар: 
1)установа, 
2)деце, ученика и одраслих; 



3)запослених у установама. 
 
                                                                            Члан 7. 
 
За потребе вођења регистра и заштите података о личности формира се јединствени образовни 
број ( даљем тексту: ЈОБ) који прати његовог носиоца кроз све нивое формалног образовања и 
васпитања и представља кључ за повезивање свих података о детету, ученику у ЈИСП-у. 
 
ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се састоји од 16 карактера и која се 
додељује, детету, ученику у аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а на захтев школе, при првом 
упису у школу. 
 
                                                                    Члан 8. 
 
Систем есДневник kao вид електронске евиденције података у Школи, 
конструисан да функционише на стоном, преносном или таблет рачунару са 
инсталираним једним од подржаних оперативних система (Windows 7 или виши, Linux, 
Mac OS, Android 5.0 или виши, iOS 9.0 или виши) и једним од подржаних интернет 
претраживача (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11.0 или виши,Edge, Safari, Opera). 
Све друге комбинације рачунара, оперативних система и интернет претраживача нису 
подржане. 
За функционисање система есДневник непходна је стална веза са интернетом (жична 
или бежична) минималне брзине10 Мbit/s. 
Минимална димензија екрана таблет рачунара је 10 инча. 
 
                                                                           Члан 9. 
 
Право приступа електронском систему евиденција у Школи има школски координатор 
који додељује приступне налоге корисницима система – овлaшћеним лицима која имају право на 
унос података односно промену истих. 
Базе оцена ученика, као и друге електронске евиденције у Школи које се налазе на 
серверу строго су заштићене по питању приступа бази података у евиденцијама 
података. 
Приступ бази података омогућава се само овлашћеним  странама. 
Потребне информације изван круга лица законом и овим Правилником наведених лица 
за увид у податке, пружају се једино на званични захтев овлашћеног службеног лица 
(МУП-а, Суда или Републичког министарства просвете, науке и технолошког развоја). 
Прикупљање, чување, обрада и коришћење података спроводи се у складу са 
прописима којима се уређује заштита података о личности и највишим стандардима о 
заштити ових података. 
 
                                                                          Члан 10. 
 
Школски координатори управљају корисницима система, а корисници система управљају 
подацима о ученицима и осталим подацима из просветно- васпитне евиденције. 
Школски координатори одређују се одлуком директора Школе и задужени су 
евидентирање приступа базама података, евидентирање унетих података и заштиту 
улаза у базу и уноса података. 
Школа одређује минимално два (2) школска координатора из безбедносних разлога. 
Школски координатори воде евиденцију додељених корисничких имена и шифри и 
одговорни су за ажурност истих. 



Школа обезбеђује све неопходне мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења 
података који се воде у електронској форми. 

За правилно и безбедно функционисање приступа бази података одговоран је Директор 
Школе. 
 
                                                                         Члан 11. 
 
Систему ес Дневника , веб апликацији, корисници приступају путем интернета са било ког 
рачунара у Школи или код куће, али искључиво са оног који приступа апликацији из 
адресног опсега IP адреса Републике Србије. 
Заштита података ес Дневника је највишег нивоа, а сви подаци се чувају на серверу у 
Србији, при чему је обезбеђен 24-часовни физички надзор система, корисничка подршка и 
систем обука и помоћи корисницима овог система у школи. 
Аутентификација запослених у Школи је двостепена што значи да поред имена и лозинке 
за приступ електронским евиденцијама постоји још један ниво заштите приступа систему 
базе података. 
 
                                                                          Члан 12. 
 
Школе самостално управљају системом есДневник у смислу уноса и обраде података. 
У есДневник систему дефинисане су следећи носиоци, према улози: школски 
координатор, одељенски старешина, наставник, директор школе и стручне службе. 
Сваки носилац активности у систему има своја права и обавезе. 
У есдневник образовно-васпитног рада исправка погрешно унетих података врши се 
електронски, о чему се сачињава трајни електронски запис. 
 
                                                                        Члан 13. 
 
Школски координатор има у систему есДневника највише права и обавеза. 
Школски координатор подешава параметре Школе, уноси кориснике (одељенске 
старешине, наставнике, директора) генерише њихова корисничка имена и иницијалне 
шифре односно ресетује шифре по потреби. 
Школски координатор може по потреби у базу да уноси и ученике као и да додељује 
ученике одељењима / разредима,одељенским старешинама, наставницима,да им 
додељује предмете односно да обавља администрацију везано за одређене статусе 
ученика Школе. 
 
                                                                         Члан 14. 
 
Одељенски старешина обавља администрацију везано за ученике из свог одељења, у 
смислу да има опције за уношење ученика у систем, да додељује ученике одељењима, 
наставницима, да им додељује предмете, да уноси оцене из предмета које он предаје, 
регулише изостанке, види све оцене из свих предмета за своје одељење, да исписује 
ученике из одељења / школе, да види све извештаје о одељењу и својим ученицима. 
Одељенски старешина такође уноси евиденцију о родитељима, старатељима односно 
другим законским заступницима ученика и има право да показује делове система ес 
Дневника за време индивидуалних посета родитеља, старатеља, односно других 
законских заступника и има право да штампа картице (извештаје) за родитеље, 
старатеље, односно друге законске заступника. 
. 



Одељенски старешина одржава/управља налозима за Портал родитеља и ученика. 
 
                                                                         Члан 15. 
 
Директор је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе 
података о Школи у оквиру ЈИСП-а. 
За случај да је утврђен неблаговремен и нетачан унос и одржавање електронске базе 
података у Школи у оквиру ЈИСП-а, као и недостаци контроле унетих података, Министар 
може да одлучи о разрешењу директора Школе. 
 
                                                                         Члан 16. 
 
Генерисање и издавање јавних исправа врши се на основу 
података у електронској бази података за вођење школских евиденција. 
За тачност генерисаних података одговоран је Директор школе. 
 
                                                                         Члан 17. 
 
За све што није регулисано овим правилником примењиваће се одговарајуће одредбе Закона. 
                                                                      
                                                                        Члан 18. 
 
Правилник ступа на снагу и примењује се истеком рока од 8 (осам) дана од дана 
објављивања на Огласној табли школе. 
ШКОЛСКИ ОДБОР 
Мира Карабасил Костић , председник 
Објављено на огласној табли Школе дана ______.2019. године. 

 

 

 


