
  

 

 

На основу члана 53. Закона о основном образовању и васпитању (“Сл. Гласник РС 

бр.  (“Сл. Гласник РС бр.  55/2013) и члана 17. Статута  бр. 01-214/2013 од 

26.11.2013., Скупштина ученичке задруге на седници одржаној _________ донела је: 

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАД УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилима уређују се: оснивање, циљ и задаци, делатност ученичке 

задруге, права и дужности чланова ученичке задруге, органи ученичке задруге, 

организација рада и материјално-финансијско пословаqе ученичке задруге. 

 

Оснивање ученичке задруге 

 

Члан 2. 

Ученичке задруге оснивају ученици радници школа и родитељи ученика. 

 

Члан 3. 

Услове за оснивање и рад ученичке задуге обезбедјују школа и чланови ученичке 

задруге у складу са својим могућностима. 

 

Члан 4. 

Ученичку задругу представљају директор школе и педагошки руководилац 

ученичке задруге. 

Седиште ученичке задруге је у школи. Ученичка задруга у пословању и правном 

промету са трећим лицима користи мали печат школе. 

 

Члан 5. 

Ради остваривања својих права и задатака ученичка задруга се уписује у регистар 

Савеза ученичких задруга србије. 

 

Циљ и задаци 

 

Члан 6. 

Циљ и задаци ученичке задруге су: 

1. Развијање позитивног односа према раду и стваралаштву; 

2. Стварање радних навика и професионално усмеравање ученика; 

3. Повезивање наставе са производним и другим друштвено корисним радом; 

4. Развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању; 

5. Развијање осецаја одговорности за преузете обавезе и дужности и за поштовање рада 

и радне дисциплине; 

6. Уредјење и развој школе и сопствене средине; 

7. Стицање средстава и њихово распоредјивање за намене утврдјење законом и овим 

правилима. 

 

Активност ученичке задруге, односи у ученичкој задрузи, пословање ученичке 

задруге, као и друга питања у вези са радом ученичке задруге, морају да буду у складу 

са општим циљевима и задацима школе. 

 

 

 

 

 



 

 

Члан 7. 

Делатност ученичке задруге проистиче из циља и задатака које ученичка задруга 

треба да оствари: 

Основна делатност ученичке задруге је: 

 Производња и продаја предмета које задруга произведе; 

 Израда делова за финалну производњу у индустрији и занатству а у сарадњи са 

предузецима и самосталним радњама; 

 Производња предмета за потребе школе и за тржишта; 

 Производња и продаја пољопривредних производа; 

 Прикупљање секундарних сировина; 

 Набавка и продаја школског прибора и уџбеника; 

 Услужне делатности различитих садржаја; 

 Израда рекламног и пропагадног материјала; 

 Припрема и штампање књига 

 Производња  и  продаја пољопривредних производа (повртарство, воћарство, 

ратарство, пчеларство); 

 Производња и продаја предмета за потребе туризма 

 Услуге(фото услуге и остале услужне делатности  према могућностима школе и 

захтевима странке). 

 

Ученичка задруга обавља послове у радним погонима или економским 

јединицама. 

 

Члан 8. 

Врсте и обим послова уредјују се годишњим програмом рада ученичке задруге. 

Програм рада ученичке задруге усклађује се са васпитно образовним задацима 

школе. 

 

Чланство у ученичкој задрузи 

 

Члан 9. 

Чланови ученичке задруге могу бити ученици, радници школе, родитељи 

ученика и спољни сарадници. 

 

Члан 10. 

       Чланство у ученичкој задрузи може да буде редовно и почасно. Редовно 

чланство стиче се уписом у ученичку задругу, а почасно пријемом у ученичку задругу 

одлуком Извршног одбора. 

         Редовни чланови ученичке задруге активно извршавају задатке задруге утврдјене 

Програмом рада. 

       Почасни чланови учествују у активностима ученичке задруге према својим 

могућностима и пружају стручну и другу помоћ. Почасни чланови ученичке задруге 

могу бити појединци, организације, установе и предузећа. 

 

Права и дужности задругара 

 

Члан 11. 

Права и дужности задругара су: 

1. Да бирају и буду бирани у органе задруге; 

2. Да износе мишљења, примедбе и сугестије на рад ученичке задруге и њених органа; 

3. Да користе остварена средства, у складу са овим правилима и одлукама  органа 

ученичке задруге; 

4. Да остварују циљеве и задатке ученичке задруге 

5. Да обављају поверене задатке и извршавају одлуке органа управqања ученичком 

задругом; 



6. Да учествују у производним и радним активностима. 

 

 

 

Члан 12. 

  Члан остварује своја права путем одлучивања о пословима и задацима ученичке 

задруге, личним изјашњавањем или преко својих представника у органима ученичке 

задруге. 

     Члан ученичке задруге одлучује преко својих представника у Извршном одбору, 

Надзорном одбору или Савезу ученичких задруга Србије. 

               

 

Органи задруге 

 

Члан 13. 

        Органи ученичке задруге су: 

1. Скупштина ученичке задруге, 

2. Извршни одбор, 

3. Надзорни одбор. 

 

Члан 14. 

    Скупштина ученичке задруге је орган управљања задруге.  

      Скупштину сачињавају сви чланови ученичке задруге. Уколико ученичка задруга 

има велики број чланова ученичке задруге, радни погони бирају своје представнике у 

Скупштини ученичке задруге. 

 

Члан 15. 

      Скупштина ученичке задруге заседа најмање  једном у току календарске године. 

 

Члан 16. 

      Скупштина има председника и његовог заменика, који се бирају на период од две 

године. 

 

Члан 17. 

     Председник скупштине, односно његов заменик, сазива седнице, руководи њима 

и стара се о извршењу донетих одлука. 

 

Члан 18. 

     Скупштина ученичке задруге обавља следеће послове: 

1. Доноси правила ученичке задруге и друга акта по потреби; 

2. Доноси годишњи програм ученичке задруге 

3. Разматра материјално-финансијско пословање И доноси одлуку о расподели; 

4. Усклађује и усмерава рад ученичке задруге са задацима школе; 

5. Бира председника скупштине, његовог заменика, Извршни и Надзорни одбор; 

6. Разматра и друга питања из рада ученичке задруге. 

 

Члан 19. 

   Скупштина ученичке задруге доноси одлуке јавним или тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова Скупштине ученичке задруге. 

 

Члан 20. 

       Извршни одбор је извршни орган скупштине задруге. 

      Извршни одбор има 3-5 чланова, зависно од броја чланова задруге. 

 

Члан 21. 

    Извршни одбор  ученичке задруге има председника и његовог заменика, који се 

бирају на период од две године. 

 



Члан 22. 

     Председник, односно његов заменик, сазива седнице Извршног одбора, руководи 

њима и стара се о извршењу донетих одлука.  

 

Члан 23. 

    Извршни одбор обавља следеђе послове: 

1. Спроводи одлуке скупштине ученичке задруге, 

2. Утврђује предлоге годишњег плана и програма рада ученичке задруге, 

3. Разматра и утврђује предлог извештаја о раду и пословању ученичке задруге, 

4. Прати и анализира рад радних погона у ученичкој задрузи и предлаже мере, 

5. Доноси акт о коришћењу  средстава ученичке задруге, о награђивању задругара, 

додели поклона, признања и награда, 

6. Доноси одлуке о расподели средстава и реализацији финансијског плана ученичке 

задруге, 

7. Бира председника Извршног одбора и његовог заменика и обавља друге послове из 

делатности ученичке задруге. 

 

Члан 24. 

Извршни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова 

Извршног одбора. 

 

Члан 25. 

     Надзорни одбор има најмање  три  чана, зависно од броја чланова ученичке 

задруге и бира се на период од 2 године. 

 

Члан 26. 

       Надзорни одбор има председника и по потреби, његовог заменика. 

 

Члан 27. 

        Председник, односно његов заменик, сазива седнице Надзорног одбора, 

руководи радом и стара се о извршавању одлука. 

 

Члан 28. 

       Надзорни одбор контролише рад ученичке задруге у току целе године и најмање 

једном годишње подноси извештај о пословању задруге Извршном одбору и 

Скупштини ученичке задруге. 

 

Организација рада ученичке задруге 

 

Члан 29. 

       Професор-наставник који пружа стручну и педагошку помоћ  у организацији 

рада и избору садржаја рада ученичке задруге је и педагошки руководилац ученичке 

задруге. 

      Педагошког руководиоца ученичке задруге именује директор школе. 

 

Члан 30. 

      Радни погон или економска јединица има ментора, кога именује директор, на 

предлог педагошког руководиоца, из реда наставника школе. Ментор организује посао и 

одговоран је за правилан рад радног погона. 

 

Члан 31. 

       Ментор у сарадњи са педагошким руководиоцем ученичке задруге одлучује о 

раду радног погона, врсти и обиму производно услужног рада, коришћењу алата, 

хигијенско-техничкој заштити, повезивању рада са наставом и прати и анализира рад 

радног погона и упознаје Извршни одбор са пословањем. 

 

 



Материјално-финансијско пословање ученичке задруге 

 

Члан 32. 

      Пословање ученичке задруге се обавља у оквиру школе. 

     Средства ученичке задруге се налазе на посебном подрачуну школе. 

      О пословању и средствима ученичке задруге одлучују органи ученичке задруге у 

складу са важећим законским прописима. 

 

Члан 33. 

     Стална пословна средства која користи ученичка задруга у обављању своје 

делатности обезбеђују школа и ученичка задруга из остварених прихода и примљених 

поклона. 

 

Члан 34. 

        Уговоре и споразуме о промету роба, производа и услуга са другим правним и 

физичким лицима, у име  и за рачун ученичке задруге, закључује директор школе или 

лице које он овласти. 

       Налоге за исплату и налоге за пренос средстава и друга документа материјално 

финансијског пословаwа потписује директор школе или лице које он овласти. 

 

Члан 35. 

      Материјално финансијско пословање и књиговодство ученичке задруге води 

рачуноводство {коле. 

         Поједине послове из материјално финансијског пословаwа директор школе може 

пренети и на чланове ученичке задруге. 

 

Члан 36. 

         Приходи које ученичка задруга остварује су: 

1. Приходи остварени продајом производа, робе и услуга, 

2. Помоћ добијена од предузећа, установа и других правних и физичких лица, 

3. Помоћ добијена од школе, 

4. Други приходи које оствари ученичке задруга. 

 

Члан 37. 

Средства стечена радом ученичке задруге воде се на издвојеном рачуну и 

користе се за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије 

ученика, награде члановима задруге и унапређење образовно-васпитног рада у школи. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 38. 

    Све оно што није регулисано овим Правилима регулисаће се одлукама органа 

ученичке задруге а у складу са важећим законским прописима. 

 

Члан 39. 

        Ученичка задруга може престати са радом ако не испуњава услове за рад 

        Одлуку о престанку рада ученичке задруге доноси скупштина ученичке задруге. 

         Средства ученичке задруге која престаје са радом постају власништво школе. 

 

Члан 40. 

        Ова правила ступају на снагу даном усвајања. 

 

 

 

 Педагошки руководилац                                                 Председник скупштине 

    ученичке задруге                                                               ученичке задруге 

 
______________________                                                            ______________________________ 


