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2. ИНФОРМАТОР О РАДУ 

Основне школе „Душко  Радовић“ 

Булевар Зорана Ђинђића, 11000 Београд 

Матични број: 07029764 

ПИБ: 101712776 

 

Информатор о раду Основне школе „Душко  Радовић (у даљем тексту: Информатор о раду) 

сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и 

објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/2010). 

 

▪ Школу заступа и представља директор школе,  Његош Зејак. 

▪ Овлашћено лице за информације од јавног значаја, одговорност за тачност и потпуност 

података у Информатору о раду, правилну израду, објављивање и његово ажурирање је 

Његош Зејак, директор школе. 

▪ Информатор о раду је објављен јануара 2011. године, а последњи пут ажуриран јула 2019. 

године.  

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

школе „Душко  Радовић“:  http://duskoradovic.edu.rs/.   

▪ Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се 

заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора 

уз накнаду нужних трошкова штампања. 

▪ Датум првог објављивања Информатора: 

јануар 2011 године 

▪ Датум последње измене или допуне Информатора: 

10. јул 2019. године. 

▪ Датум последње провере ажурности података: 

10. јул 2019. године. 

▪ Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:  

Булевар Зорана Ђинђића 112 , 11000 Београд, радним данима од 10.00 до 12.00 часова  

▪ Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија):  

http://duskoradovic.edu.rs/  

Школа има својство правног лица. Школа у правном промету са трећим лицима иступа у своје 

име и за свој рачун. За своје обавезе школа одговара средствима и имовином којом располаже. 

Оснивач школе је  Скупштина општине Нови Београд; Школа је уписана у регистар 

Привредног суда у Београду. 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

 

Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017, 

27/2018 - други закони и 10/2019) утврђено је да установа има орган управљања, руковођења, 

стручне и саветодавне органе у складу са законом и општим актом школе. 
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Графички приказ организационе структуре 

 

Орган управљања 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Орган руковођења 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Стручни органи 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСАТВУ 

СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ТИМОВИ 

ПЕДАГОШКО КОЛЕГИЈУМ 

Саветодавни орган 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

НАСТАВНИЦИ,  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Школски одбор 

 

Орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Састав, именовање, мандат и надлежност Школског одбора утврђена је чланом 115-119. Закона о 

основама система образовања и васпитања и Статутом школе, а начин рада Пословником о раду 

Школског одбора. 

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. 

Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других 

законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. 

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. 

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда родитеља  Савет 

родитеља, тајним изјашњавањем. 

Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања. 

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. 

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде. 

Мандат школског одбора траје четири године. 

Изборни период новоименованог појединог члана Школског одбора траје до истека мандата органа 

управљања. 

Школски одбор доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на 

акт о организацији и систематизацији послова,доноси школски програм (у даљем тексту: програм 

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

остваривању, вредновању и самовредновању, утврђује предлог финансијског плана за припрему 

буџета Републике Србије,доноси финансијски план установе, у складу са законом,усваја извештај о 
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пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи, 

расписује конкурс за избор директора установе, даје мишљење и предлаже министру избор 

директора установе,закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања, одлучује о правима и обавезама директора  школе, доноси одлуку о 

проширењу делатности установе, разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 

остваривање образовно-васпитног рада, доноси план стручног усавршавања запослених и усваја 

извештај о његовом остваривању, одлучује по жалби на решење директора, одлучује о закупу 

школског простора, именује чланове Стручног актива  за развојно планирање, обавља и друге 

послове у складу са законом и статутом школе. 

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и 

оснивачу. 

 Чланови Школског одбора 

 

Име и Презиме Представник 

Марина Ињац запослених 

Милан Радојковић запослених 

Радмила Обрадовић запослених 

Данијела Илић родитеља 

Ива Ђинђић Ћосић родитеља 

Јелена Станишић родитеља 

Јелена Дубљевић локалне самоуправе 

Јована Меденица локалне самоуправе 

Светлана Дејановић локалне самоуправе 

 

 

Директор школе 

 

Директор руководи радом Школе. 

Директора школе именује министар, на период од четири године. Директор школе бира се на основу 

конкурса. Конкурс за избор директора расписује Школски одбор. О правима, обавезама и 

одговорностима директора одлучује Школски одбор. 

Директор руководи радом Школе и обавља и друге послове, у складу са Законом, подзаконским 

актима и Статутом Школе. 

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

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања. 

Директор Школе се стара о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа из Школског одбора о свим питањима од интереса за 

рад Школе и ових органа. 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор школе: планира и организује 

остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе, одговоран је за 

обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, 

остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, одговоран 

је за остваривање развојног плана школе, одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским 

планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом, 

сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, пружа подршку у 

стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности 

ученика, организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног 
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рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставникаи 

стручних сарадника, планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 

стицање звања наставника и стручних сарадника, одговоран је за регуларност спровођења свих 

испита у установи у складу са прописима, предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-

113. Закона о основама система образовања и васпитања, предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа, је 

одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру 

јединственог информационог система просвете, обавезан је да благовремено информише запослене, 

ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе у целини, сазива и руководи седницама, наставничког, 

односно педагошког већа, без права одлучивања, образује стручна тела и тимове, усмерава и 

усклађује рад стручних органа у школи, сарађује са родитељима, односно другим законским 

заступницима деце и ученика  школе и саветом родитеља, подноси извештај органу управљања, 

најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе, одлучује о правима, обавезама и 

одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом, доноси општи акт о 

организацији и систематизацији послова, у складу са законом, обезбеђује услове за остваривање 

права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом, сарађује са 

ученицима и ученичким парламентом, одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор 

кандидата за пријем у радни однос, присуствује седницама Школског одбора и Савета родитеља и 

учествује у њиховом раду без права одлучивања, сарађује са органима државне управе,  родитељима  

ученика и локалном самоуправом,потписује сведочанства  и друге јавне исправе , решења,одлуке 

,потврде и све дописе у име Школе,закључује уговоре у име Школе, образује испитне комисије пред 

којима се полажу  разредни ,поправни  и други испити, врши наредбодавне  функције за финансијско 

материјално пословање, организује и спроводи заштиту на раду, извршава судске и одлуке других 

државних органа, обавештава Министарство просвете и обуставља од извршења одлуке којима се 

наноси штета школи, донете од стране Школског одбора или стручних органа, доноси одлуку о 

покретању поступка јавне набавке и решење о именовању комисије за стручну оцену понуда и избор 

најповољније, обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе школи, у складу са 

законом. 

 

Име и 

Презиме 

занимање телефон Е маил Адреса 

Његош Зејак професор 

техничког 

образовања 

011/2692531 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 

 

Помоћник директора 

Школа има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и 

стандарди за финансирање установе. 

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник, васпитач и стручни 

сарадник, који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно радну 

годину. 

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира 

рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са 

статутом установе. 

Помоћник директора: планира, програмира и усклађује процес образовно-васпитног рада, 

координира рад стручних органа и учествује у раду педагошког колегијума и других стручних 
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органа, учествује у раду Савета родитеља и сарађује са ученичким парламентом, учествује у подели 

предмета на наставнике, прикупљању података за израду распореда часова и подели разредних 

старешинстава и организацији дежурства; учествује у организацији свих врста испита у Школи, 

организује и прати реализацију допунске, додатне, припремне наставе и ваннаставних активности, 

припрема извештаје за наставничко веће, прати рад разредних старешина, прегледа евиденције које 

воде наставници и стручни сарадници, обавља и послове наставника или стручног сарадника, у 

складу са решењем директора и друге послове по налогу директора. 

Након престанка дужности, помоћник директора има право да се врати на послове које је обављао 

пре постављења. Помоћник директора може да обавља и послове наставника, васпитача и стручног 

сарадника, у складу са решењем директора. 

 

Име и Презиме занимање телефон Е маил Адреса 

Бојана 

Смилковић 

дипломирани 

математичар- 

професор 

математике 

011/2692531 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 

Савет родитеља 

 

Савет родитеља је саветодавни орган Школе. 

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 

Надлежност Савета утврђена је чланом 120. Закона о основама система образовања, начин избора 

Савета родитеља уређена је статутом школе, а начин рада пословником Савета. 

Савет родитеља: предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника 

ученика у Школски одбор, предлаже свог представника у све обавезне тимове установе, учествује у 

предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника, разматра предлог школског програма, 

развојног плана, годишњег плана рада;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, разматра намену коришћења 

средстава од донација и од проширене делатности установе, предлаже Школском одбору намену 

коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно 

другог законског заступника, разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту деце и ученика, учествује у поступку прописивања мера,начина и поступка 

заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује 

Школа, даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи 

и разматра извештај о њиховом остваривању, предлаже представника и његовог заменика за 

општински савет родитеља, разматра и друга питања утврђена статутом. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, стручним 

органима установе и ученичком парламенту. 

 

Секретар  школе 

 

Правне послове у установи обавља секретар. 

Секретар установе обавља следеће послове: стара се о законитом раду установе, указује директору и 

органу управљања на неправилности у раду установе, обавља управне послове у установи, израђује 

опште и појединачне правне акте установе, обавља правне и друге послове за потребе установе, 

израђује уговоре које закључује установа, правне послове у вези са статусним променама у установи, 

правне послове у вези са уписом деце, ученика;правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи 



Информатор о раду 

Основне школе „Душко Радовић“ 

јул 2019 

8 

 

са финансијском службом установе, пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у 

установи, пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе, прати 

прописе и о томе информише запослене, друге правне послове по налогу директора. 

 

Име и Презиме занимање телефон Е маил Адреса 

Јелена Митић 

Рајковић 

дипл. правник 011/3193844 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 
 

Ученички парламент 

 

У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент (у даљем тексту: 

парламент) ради: 

1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља 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; 

2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, или стручног сарадника и атмосфере 

у школи; 

3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента; 

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у  самовредновању школе; 

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију 

вршњачког насиља из реда ученика. 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној 

школи.Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. 

Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који 

учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. Закона о основама система 

образовања и васпитања.Ученички парламент има пословник о раду.Програм рада парламента 

саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у 

заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се 

баве заштитом и унапређењем права ученика. Седницама стручних органа школе могу да 

присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања. 

 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе 

Стручни органи основне школе јесу:  

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 и  

7) други стручни активи и тимови, у складу са статутом. 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. Одељењско веће у школи 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 остварују наставу у 
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првом циклусу образовања и васпитања. Наставник који остварује образовно-васпитни рад у 

продуженом боравку учествује у раду стручног већа за разредну наставу, без права 

одлучивања.Педагошки асистент учествује у раду већа из става1. овог члана без права 

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

сродних предмета.Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, 

стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. 

Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања. Стручни актив за развој 

школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива 

за развој школског програма именује наставничко веће. 

У установи директор образује следеће тимове:Тим за инклузивно образовање;Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;Тим за самовредновање;Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе;Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;Тим за 

професионални развој;друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. 

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког 

парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних 

тимова и стручни сарадници. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са 

пословима директора из члана 126. став 4. тач. 1)-3) и тач. 5)-7) Закона о основама система 

образовања и васпитања.Наставничким већем и педагошким колегијумом председава и руководи 

директор односно помоћник директора, а одељењским већем одељењски старешина.Седницама 

стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког парламента, без права 

одлучивања. 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о 

остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада 

наставника и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика; предузимају мере за 

јединствен и усклађен рад ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна 

питања образовно-васпитног рада. 

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

ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно 

другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

 

Наставничко веће 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници Школе.Седницу Наставничког већа сазива и 

њом  руководи директор Школе, без права одлучивања. Наставничко веће у оквиру и поред послова 

из опште надлежности стручних органа из члана 131. става 1. Закона о основама образовања и 

васпитања обавља следеће послове: стара се о остваривању циљева и  исхода образовања и 

васпитања;усмерава рад свих стручних тела и наставника на унапређивању и осавремењивању 

образовно васпитног рада применом нових метода и облика рада и коришћења наставних 

средстава;предлаже  програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

анализира стање опремљености  школе опремом и  наставним средствима као и степен њихове 

употребе у процесу васпитно образовног рада;утврђује програм мера на увођењу иновација у наставу 

и у образовно–васпитни процес;врши избор наставних облика  и метода рада,употребе 

наставнихсредстава и друго;реализује наставни план и програм;учествује  у припреми наставног 

плана и програма;разматра укупне резултате образовно–васпитног рада школе иодлучује о мерама за 

унапређивање тог рада а посебно успеха ученика;одлучује о формирању одељења, броју одељења 

целодневне наставе и распореду одељења по сменама;предлаже одељењске старешине и председнике 

већа;утврђује распоред часова редовне наставе и осталих видова образовног рада на предлог 

директора;даје предлог за расподелу послова и задужења наставника у оквиру 40 часовне радне 
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недеље;утврђује поделу предмета на наставнике на предлог директора и стручних већа;анализира рад 

ученичких организација и њиховог доприноса остваривању задатака Школе;утврђује правце, циљеве 

и образовно васпитни садржајекскурзија,излета и наставе у природи, разматра извештај о изведеним  

екскурзијама и остваривању васпитно образовних циљева и задатака;разматра извештај са поправних 

и разредних испита;додељује  дипломе,награде ипохвале ученицима;изриче васпитно дисциплинску 

меру укор Наставничког већа ученицима за учињену тежу повреду обавезе ученика;одлучује о 

премештају ученика од петог до осмог разреда у другу основну школууз сагласност школе у коју 

прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника, за учињену повреду 

забране из чл. 110-112. Закона о основама система образовања и васпитања.разматра учешће ученика 

на такмичењима и постигнуте резулате; у складу са  педагошком теоријом и праксом, даје упутства о 

начину глобалног и оперативног планирања образовно-васпитног рада; прати рад и постигнуте 

резултате ученика на крају класификационих периода;разматра рад и постигнуте резултате рада 

стручних органа, наставника, стручних сарадника;именује чланове  Стручног актива за развој 

школског програма и предлаже наставнике и стручне сараднике у Стручни актив за развојно 

планирање;предлаже тајним изјашњавањем три члана за Школски одбор;предлаже Школском одбору 

мере за побољшање материјалних услова рада Школе ради потпунијег остваривања васпитно 

образовног процеса;одлучује о избору уџбеника на образложен предлог стручних већа за области 

предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе;разматра два пута годишње  

извештај о раду школе и о раду  директора Школе; даје мишљење о кандидату за директора Школе; 

врши друге послове одређене Законом; 

Рад Наставничког већа је регулисан Пословником о раду Наставничког већа Школе . 

 

Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних 

тимова и стручни сарадници. 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 126. 

став 4. тачка 1)-3) и тачка 5)-7) Закона о основама система образовања и васпитања. Педагошким 

колегијумом председава и руководи директор школе, односно помоћник директора школе. 

У оквиру своје надлежности Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са 

пословима директора Школе који су предвиђени Законом и Статутом школе, а тичу се:планирања и 

организовања остваривања програма образовања и васпитања у свим активностима Школе;старања о 

осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању 

образовно - васпитног рада;старања о остваривању развојног плана установе;сарадње са органинима 

јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;организовања и вршења педагошко - 

инструктивног увида и праћење квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и 

предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

планирања и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног 

сарадника;доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за организацију и 

спровођење посебних програма и активности за унапређивање образовно - васпитног рада у школи. 

Начин рад Педагошког колегијума утврђује се  Статутом школе, а детаљно се разрађује  Годишњим 

планом рада.О раду Педагошког колегијума сачињава се извештај о раду који је саставни део 

Годишњег извештаја о раду Школе. 
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Одељењско веће 

 

Одељењско веће чине настaвници који изводе наставу у одређеном одељењу.Одељењским већем 

руководи одељењски старешина.Одељењско  веће у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа из члана 131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће 

послове:утврђује организацију рада редовне наставе, додатног рада, допунске наставе, ваннаставних 

активности, слободних активности и  других  облика васпитно образовног рада;анализира 

остваривање циљева, задатака и садржаја васпитно образовног рада у настави и другим видовима  и 

предлаже мере за њихово унапређивање;разматра проблеме оптерећености ученика и равномернију 

расподелу задатака у настави и индентификује ученике којима треба пружити помоћ кроз допунски 

рад;утврђује распоред писмених  задатака  (школских, домаћих, контролних  и друго) и других 

захтева наставника;анализара облик подстицања ученика на основу упознавања потребе, 

интересовања, склоности и индивидуалних особености ученика;усклађује рад свих наставника у 

одељењу да јединствено делују на ученике ради постизања бољих резултата;анализира и утврђује 

успех ученика у настави, допунском и додатном раду и слободним активностима, као и резултате 

које они постижу у осталим областима образовно-васпитног рада;утврђује на предлог предметних 

наставника оцене на крају првог и другог полугодишта за сваког ученика и за сваки наставни 

предмет;доноси одлуку о превођењу ученика другог и трећег разреда у наредни разред  ,који на крају 

другог полугодишта имају недовољне оцене, осим ако родитељ (старатељ) изричито захтева да 

ученик понавља разред;утврђује оцену из владања ученика на предлог одељенског 

старешине;предлаже ученике за  похвале и награде;изриче васпитно дисциплинску меру укор 

одељењског већа ученицима  за лакшу повреду обавезе ученика;подстиче и прати резултате рада 

одељењских заједница ученика;разматра облик и сарадњу  са родитељима;предлаже садржаје и 

облике  културне и јавне делатности.Одељењско веће ради на седницама.Седницама одељењског 

већа присуствују директор и стручни сарадници. 

 

Стручно веће за разредну наставу  

 

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

Радом стручног већа за разредну наставу  руководи председник стручног већа. 

Стручно веће за разредну наставуу оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа 

из члана 131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања, обавља следеће послове:д3аје 

образложен предлог за избор уџбеника Наставничком већу;предлаже распоред часова и поделу 

предмета у целодневној настави;предлаже набавку наставних средстава;израђује планове редовне, 

додатне и допунске наставе;врши укључивање ученика у школска такмичења. 

Стручно веће за разредну наставу ради у седницама којима присуствује директор и стручни 

сарадници.Стручно веће за разредну наставу доноси одлуке јавним гласањем, већином гласова од 

укупног броја чланова већа.О раду већа води се записник. 

 

Стручно веће за области предмета 

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

Радом стручног већа за области предмета руководи председник стручног већа.Стручно веће за 

области предмета утврђује Наставничко веће. 

У Школи се образују следећа стручна већа за област предмета:- Стручно веће наставника српског 

језика;- Стручно веће наставника страних језика;- Стручно веће наставника историје и географије;- 

Стручно веће наставника биологије и хемије;- Стручно веће наставника математике, - Стручно веће  

наставника физике, техничког образовања и информатике и рачунарства;- Стручно веће наставника 

ликовне и музичке културе;- Стручно веће наставника физичког васпитања. 
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Стручна већа  из области предмета у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа 

из члана 131. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће послове:даје образложен 

предлог за избор уџбеника Наставничком већу;разматрају стручна питања и предлажу потребне мере 

у циљу усавршавања образовно–васпитног рада;утврђује основе за Годишњи план, врши распоред 

наставног градива и усаглашава рад наставника истог, односно сродних наставних предмета; 

предлаже нове облике и средства наставног рада;прате извршавање наставног плана и програма и 

Годишњег плана рада и предузима одговарајуће мере;предлаже организовање допунске и додатне 

наставе;предлаже похваљивање и награђивање, брже напредовање ученика као и предузимање  

васпитно-дисциплинских мера према ученицима;разматра задатке  и резултате рада наставника по 

разредима и стара се о обезбеђивању континуитета у излагању материје  и узајамне повезаности 

наставног градива;пружа помоћ наставницима у савлађивању одређених програмских садржаја, а 

нарочито приправницима;остварује корелацију наставе свог предмета са осталим 

предметима;предлаже поделу предмета на наставнике и председнике стручног већа за области 

предмета;врши друге послове утврђене Законом. 

Стручно веће за области предмета ради на седницама.Седницама присуствују директор и стручни 

сарадници.О раду стручног већа  води се записник.Одлуке се доносе јавним гласањем већином 

гласова укупног броја  чланова. 

 

 

Одељенски старешина 

 

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

ученицима одељења којима је одељенски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно 

другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију. 

Одељењски старешина:обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима 

који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад, остварује сталан 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 њима руководи,организује рад одељењске заједнице, прати остваривање 

наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика, прати похађање наставе 

од стране ученика и правда изостанке до 3 дана, изриче похвале и награде ученика из своје 

надлежности, води школску евиденцију, обавештава родитеље и ученике о њиховим обавезама, 

правима и одговорностима, у складу са законом и општим актима, обавештава ученике о правилима 

понашања у школи, потписује и издаје ђачке књижице, дипломе и сведочанства, руководи радом 

одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник, предлаже одељењском већу оцене из 

владања, износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе, стара се о остваривању ваннаставних 

активности, обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења, припрема предлог екскурзија 

ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама, изриче 

васпитне мере: опомену и укор одељењског старешине, стара се о спровођењу плана мера 

безбедности ученика и  понашању ученика, сачињава план рада и извештај о свом раду који је 

саставни део Годишњег плана рада Школе и Годишњег извештаја о раду Школе, обавља и друге 

послове који су му Законом, општим актом и одлуком директора Школе стављени у надлежност. 

Одељењски старешина дужан је да подноси извештај о свом раду и о раду одељења најмање два 

пута у току полугодишта.Одељењски старешина на почетку године дужан је да уради оперативни 

план рада одељења и преда га директору Школе. 

План рада обухвата његов целокупан рад у току школске године на остваривању утврђених 

планова по месецима, полугодишту и за целу школску годину. 

 



Информатор о раду 

Основне школе „Душко Радовић“ 

јул 2019 

13 

 

 

 

 

Стручни актив за развојно планирање 

Стручни актив за развојно планирање чине: Представници наставника; Стручних сарадника; 

Представници јединице локалне самоуправе; Представници Ученичког паламента; Представници 

Савета родитеља; 

Чланове  Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

Стручни актив за развојно планирање предлаже Школском одбору развојни план Школе чији је 

садржај утврђен Законом. 

Стручни актив за развојно планирање у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних ор-

гана из члана 131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања обавља посебно следеће по-

слове: Доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешће у 

развојном планирању; Доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за 

развој Школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и 

одговорности обе стране; Анализира потенцијале и слабости Школе, предлаже потребе и приоритете 

развоја Школе; Припрема нацрт Развој плана Школе на основу прикупљених података и урађених 

анализа за наредни трогодишњи период; Припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета 

развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске године; Прати 

реализацију развојног плана и подноси извештај Школском одбору једанпут годишње са предлогом 

мера; Сарађује на изради Годишњег плана рада Школе ради усклађивања  Годишњег плана са 

Развојним планом Школе; Доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе; 

Предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и остваривање постављених циљева; 

Доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању 

процеса и задатака;Учествује у самовредновању квалитета рада установе;Обавља и друге послове по 

налогу директора, просветног саветника и Школског одбора. 

Стручни актив за развојно планирање ради у седницама. Стручни актив за развојно планирање има 

свог председника. 

Начин рад стручног актива за развојно планирање утврђује се овим Статутом, а детаљно разрађује 

Планом рада. Стручни актив за развојно планирање држи састанке према Плану рада који је саставни 

део Годишњег плана рада Школе. План рада стручног актива за развојно планирање је оперативни 

план који садржи: теме, време реализације, и носиоце активности. 

Стручни актив за развојно планирање сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег 

извештаја о раду Школе. Стручни актив за развојно планирање заузима ставове о одређеним темама 

доношењем закључака. 

За свој рад одговара Школском одбору. 

 

Стручни актив за развој школског програма 

 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника истручних сарадника које 

именује Наставничко веће. 

Стручни актив за развој школског програма у оквиру и поред послова из опште надлежности струч-

них органа из члана 131. става 1.  Закона о основама образовања и васпитања обавља посебно следе-

ће послове: Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука; Припрема нацрт Школског програма на основу наставног плана 

и програма; Процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и 

општих и посебних стандарда знања; Учествује у унапређивању Школског програма руководећи се 

резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе; Утврђује посебне 

програме, садржаје и активности (пројекте Школе) којима Школа пружа могућности да ученици 



Информатор о раду 

Основне школе „Душко Радовић“ 

јул 2019 

14 

 

додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе; Прати потребе и 

могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе; Обавља и друге послове по 

налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора. 

Стручни актив за развој школског програма ради у седницама. Стручни актив  за развој 

школског програма има свог председника. Начин рада Стручног актива за развој школског програма 

утврђује се овим Статутом, а детаљно разрађује Годишњим планом рада. Стручни актив за развој 

школског програма држаће састанке према Плану рада који је саставни део Годишњег плана рада 

Школе. Стручни актив за развојно планирање заузима ставове о одређеним темама доношењем 

закључака. Стручни актив за развој школског програма сачињава извештај о свом раду који је 

саставни део Годишњег извештаја о раду Школе. 

За свој рад одговара  директору и Наставничком већу. 

 

Стучни тимови 

 

Стручни тим образује директор школе за остваривање одрђеног задатка, програма или пројекта. 

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког 

парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.Циљеви и задаци 

тимова утврђују се годишњим планом рада школе.У школи директор образује следеће тимове:тим за 

инклузивно образовање; тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања;тим за самовредновање; тим за обезбеђивање квалитета и развој установе; тим за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва;тим за професионални развој; тим за 

професионалну оријентацију;друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. 

 

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 аси-

стент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог законског 

заступника.Стручни тим за инклузивно образовање именује директор. 

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

члана 131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће послове: 

:доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији; учествује у изради програма обра-

зовања и васпитања;утврђује предлог индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању;израђује пројекте који су у вези са програмом образова-

ња и васпитања;прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана; 

Тим за инклузивно образовање ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је са-

ставни део Годишњег плана рада. 

За свој рад директору и Наставничком већу. 

 

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, родитеља, односно других законских заступника, 
ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.  Тим 
за заштиту образује директор. 
Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа из члана 131. 
става 1. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће послове:  припрема програм 
заштите;информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности 
тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;учествује у обукама и пројектима за развијање 
компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;предлаже мере за 
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превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о 
поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;укључује 
родитеље, односно друге законске заступнике ученика у превентивне и интервентне мере и 
активности;прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће 
предлоге директору; сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 
медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; води и 
чува документацију; извештава стручна тела и орган управљања; 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ради у седницама. 
За свој рад тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу. 

 

Тим за самовредновање  

Тим за самовредновање чине: стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, ученици, 
наставници, стручни сарадници, директор и орган управљања установе.Састав тима утврђује дирек-
тор. 

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

131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће послове:доноси план само-

вредновања и подноси извештаје о његовој реализацији, одреди које ће кључне области или поједина 

подручја и показатељи бити предмет самовредновања,обезбеди услове да се процес самовредновања 

спроведе,усагласи правила деловања, да утврди правила чувања, заштите и располагања подацима. 
Стручни тим за самовредновање ради у седницама састаје се према утврђеном плану рада који је 
саставни део Годишњег плана рада. 
За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе чине: директор, стручни сарадници, координатори 
стручних већа и представник јединице локалне самоуправе. 

 
Тим за  обезбеђивање квалитета и развој Школе у оквиру и поред послова из опште надлежности 
стручних органа из члана 131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће 
послове:утврђује положај Школе у окружењу, могућности за њен рад и развој, посебно са станови-
шта обезбеђења потребних средстава за финансирање,дефинише показатеље које треба остваривати 
ради повољне оцене у самовредновању и спољном вредновању, и према томе доноси смернице за 
рад Школе, учествује у креирању развојног плана Школе и годишњег плана Школе,анализира ре-
зултате самовредновања и спољњег вредновања, презентира их директору, Школском одбору, На-
ставничком већу и другим стручним органима, као и синдикату Школе,обавља друге послове за ко-
је процени да ће допринети обезбеђивању и унапређивању услова за развој делатности Школе и са-
ме Школе. 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе ради у седницама и састаје се према утврђеном пла-
ну рада који је саставни део Годишњег плана рада. 
За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара Наставничком већу. 

  

Tим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 
динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 
реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 
различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, 
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
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Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици Србији 
су: компетенција за учење;одговорно учешће у демократском друштву;естетичка компетенција; 
комуникација; одговоран однос према околини;одговоран однос према здрављу;предузимљивост и 
оријентација ка предузетништву; рад са подацима и информацијама;решавање проблема; сарадња; 
дигитална компетенција. 
Стручни тим ради у седницама састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годи-
шњег плана рада.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва формира директор 
школе. 
За свој рад тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу. 

  

Тим за професионалну оријентацију 

Тим за професионалниразвој чине директор школе, педагог, психолог, одељењске старешине 7. и 8. 

разреда.Тим за професионални развој у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних ор-

гана из члана 131. става 1. Закона о основама образовања и васпитања,обавља следеће послове:пома-

же ученицима у избору средње школе и занимања,креира акциони план и модел имплементације про-

грама професионалне оријентације,пружа подршку и мотивише актере за реализацију модула профе-

сионалне оријентације (самоспознаја; информисање о занимањима и каријери; упознавање са путеви-

ма образовања; реални сусрети са светом рада, доношење одлуке о избору школе и занимања, уче-

ствује у мониторингу и евалуацији),информише све актере о пројектним активностима и постигнући-

ма, гради мрежу партнера у локалној заједници,промовише примере добре праксе и постигнућа Шко-

ле у пројекту. 

Тим за професионалну  развој  ради у седницама. 

Седнице тима сазива и њима руководи председник кога између себе, јавним гласањем, већином гла-

сова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 

За свој рад Тим за професионалниразвој одговара Наставничком већу. 

 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање образује директор школе и чине га педагог, 

психолог школе, директор, представници разредне наставе и представници Стручних већа. 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање у оквиру своје надлежности:доноси план рада, 

организује професионални развој и стручно усавршавање како на нивоу школе, тако и усавршавање 

које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова, које предузима Министарство, 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и вас-

питања, које остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења 

које се организује на међународном нивоу и које предузима наставник и стручни сарадник у складу 

са личним планом професионалног развоја,прати, води евиденцију и подноси извештај. 
Тим за професионални развој и стручно усавршавање ради у седницама. 
Седнице тима сазива и њима руководи председник кога између себе, јавним гласањем, већином гла-
сова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. 
За свој рад Тим за стручно усавршавање одговара директору и Наставничком већу. 

 

Запослени обавлјају послове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 

Статутом Школе и Правилником о организацији рада школе и систематизацији радних места  у 

школи. Број извршилаца у настави и број ваннаставног особља утврђује се на почетку школске 

године, у зависности од броја ученика, броја одељења и квадратуре школе. Због специфичности 

организацијеи карактера рада школе запослени могу бити распоређени на пословима са непуним 

радним временом, а у складу са законским прописима и потребама процеса рада у школи. Одлуку о 

повећању или смањењу броја извршилаца доноси директор Школе, а у складу са законским и 
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подзаконским прописима. Радна места се утврђују на основу потребног броја извршилаца 

предвиђеног Годишњим планом рада Школе за сваку школску годину. 

Број одељења  појединих разреда у школи је променљив и зависи од броја  уписаних ученика 

одређене школске године. 

 

 

Шематски приказ радних места  

 

Послови 

руковођења 

Послови 

образовно 

васпитног рада 

Управно правни и 

финансијки 

послови 

Послови 

одржавања 

објекта и опреме 

Послови 

одржавања 

хигијене 

Директор школе Наставници 

 

Секретар школе 

 

Домар  Чистачице 

 Стручни 

сарадници 

(Педагог, 

Психолог, 

библиотркар) 

Руководилац  

финансијско-

рачуноводствених 

послова 

 

 

 

 

  

  Референт за 

финансисјо 

рачуноводствене 

послове 

  

 

 

ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ РАДНИКА ШКОЛЕ 

 

 

 

 

РАДНО    МЕСТО 

 

 

ВСС 

 

ВШС 

 

ССС 

 

ПК 

 

 

УКУПНО 

Директор 1    1 

Помоћник директора 1    1 

Педагог 1    1 

Психолог 1    1 

Библиотекар 1    1 

Наставници разредне наставе 19 2   21 

Наставници предметне наставе 33 3   36 

Секретар 1    1 

Шеф рачуноводства 1    1 

Административно финансијки радник   1  1 

Домар   1  1 

Сервирка    1 1 

Радници на одржавању хигијене    8 8 
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УКУПНО 59 5 2 9 75 

 

 

 

Послови у Школи систематизовани су по следећим групама:  

 

1. послови руковођења - директор Школе,  

2. помоћник директора; 

3.  послови образовно-васпитног рада - наставно особље (наставници и стручни сарадници);  

4. нормативно-правни послови - секретар Школе;  

5. административно-финансијски послови и  

6. помоћно-технички послови.  

 

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, предзнања, 

потребе, интересовања и посебне могућности ученика. 

 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на: 

1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи; 

2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену 

физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера 

у интересу развоја и добробити детета; 

3) Пружању стручне подршке наставнику и директору за: 

• стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно 

заснованих сазнања; 

• јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних 

сарадника; 

• развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и 

васпитања; 

4) развоју инклузивности установе; 

5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце 

и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености ученика; 

6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање 

квалитета образовно-васпитног рада; 

7) остваривању сарадње са ученицима, родитељима, односно другим законским 

заступницима и другим запосленима у установи; 

8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим 

органима и организацијама; 

9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља; 

10) спровођењу стратешких одлука Министарства у установи, у складу са својим описом 

посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне сараднике. 

Програм свих облика рада стручних сарадника, доноси министар.  

 

На основу послова који произилазе из делокруга рада Школе, утврђују се  - систематизују  следећа  

радна места: 

1) Директор школе  

2) Помоћник директора школе  
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3) Педагог  

4) Психолог 

5) Библиотекар 

6) Наставник разредне наставе 

7) Наставник  у целодневној настави 

8) Наставник предметне наставе 

- српски језик 

- страни језик (енглески, немачки и француски језик) 

- физика  

- хемија   

- биологија 

- математика 

- географија 

- историја 

- физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање; 

- техничко и информатичко образовање, техника и технологија; 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- верска настава 

- грађанско васпитање  

- изборни програми и активности 

9) Секретар 

10)  Руководилац  финансијско-рачуноводствених послова 

11) Референт за финансијско рачуноводствене послове 

12) Домар 

13) Сервирка 

14) Спремачица 

 

Опис послова 

                            

Педагог 

• доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-

васпитног рада; учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању 

остваривања образовно-васпитног рада; прати, анализира и подстиче целовит развој 

ученика; пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији 

свих видова образовно-васпитног рада;  

• обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у 

Школи;  

• пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, 

прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању 

педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад 

са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са 

ученицима, родитељима, личним пратиоцима, педагошким асистентима, подстиче лични и 

професионални развој наставника;  

• подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у Школи;  

• спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на 

наредни ниво образовања или у другу установу;  
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• организује и реализује активности на пружању подршке ученицима, ради постизања 

социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;  

• организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методима учења;  

• пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са 

интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или 

социјалном подршком ученику;  

• ради у стручним тимовима и органима установе;  

• води прописану евиденцију и педагошку документацију;  

• учествује у изради прописаних докумената Школе;  

• координира и/или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања;  

• врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени 

упис у школу;  

• учествује у структуирању одељења у Школи на основу процењених индивидуалних 

карактеристика ученика;  

• обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање 

индивидуалних снага и потреба за подршком;  

• креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о 

ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној 

интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;  

• реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, 

локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад 

Школе;  

• иницира и учествује у истраживањима образовноваспитне праксе на нивоу установе; 

• координира сарадњу и обезбеђује примену одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља; 

• пружа сручну подршку директору школе у  спровођењу стратешких одлука Министарства 

у школи, у складу са својим описом посла. 

• обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Име и 

Презиме 

занимање телефон Е маил Адреса 

Слађана 

Јевтић 

дипл.педагог 011/7704711 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 

Психолог 

• доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-

васпитног рада;  

• учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовно-

васпитног рада;  

• пружа подршку наставницима у планирању, припремању и извођењу свих видова 

образовно-васпитног рада;  

• пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, 

прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању 

педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад 
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са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са 

ученицима, родитељима, личним пратиоцима, педагошким асистентима, подстиче лични и 

професионални развој наставника;  

•  спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку 

на наредни ниво образовања или у другу школу;  

•  организује и реализује активности у циљу остваривања додатне подршке ученицима, ради 

постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;  

•  координира превентивни рад у школи и пружање подршке ученицима и родитељима за 

примену здравих стилова живота, оснаживање породице за промену адекватних васпитних 

стилова;  

•  обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима, наставницима 

и другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-васпитног рада;  

•  обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима 

у Школи;  

•  ради у стручним тимовима и органима установе;  

•  води прописану евиденцију и педагошку документацију;  

•  пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са 

интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или 

социјалном подршком ученику;  

• учествује у структуирању одељења у Школи на основу процењених индивидуалних 

карактеристика ученика;  

•  обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање 

индивидуалних снага и потреба за подршком;  

•  креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о 

ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној 

интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;  

•  реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, 

локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад 

Школе;  

•  учествује у изради прописаних докумената Школе;  

•  врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени 

упис у школу.  

•  координира сарадњу и обезбеђује примену одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља; 

• пружа сручну подршку директору школе у  спровођењу стратешких одлука Министарства 

у школи, у складу са својим описом посла. 

• обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Име и Презиме занимање телефон Е маил Адреса 

Жаклина 

Филиповић 

дип.психолог 011/7704711 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 

Библиотекар 

• води пословање библиотеке;  

• планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања;  
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• сарађује са наставницима и стручним сарадницима;  

• руководи радом библиотечке секције;  

• ради на издавању књига, приручника, аудио и видео записа;  

• учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности Школе;  

•  води фото, видео и другу архиву Школе;  

•  сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;  

• предлаже набавку књига, часописа, медијатечке грађе, инвентарише, класификује, сигнира 

и каталогизује;  

• учествује у избору одабраних уџбеника са осталим члановима већа;  

•  учествује у раду тимова и органа школе;  

• води педагошку документацију и евиденцију;  

•  учествује у изради прописаних докумената Школе.  

• координира сарадњу и обезбеђује примену одлука савета родитеља установе и 

општинских савета родитеља; 

• пружа сручну подршку директору школе у  спровођењу стратешких одлука Министарства 

у школи, у складу са својим описом посла. 

• обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Име и Презиме занимање телефон Е маил Адреса 

Зоран 

Јовановић 

дипл.филолог 

опште 

књижевности и 

теорије 

књижевности 

011/2601786 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 

Наставник разредне наставе:  

• планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-васпитног 

рада у складу са планом и програмом Школе;  

• спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика;  

• спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на 

наредни ниво образовања или у другу школу;  

•  прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика;  

• пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим 

ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;  

• учествује у спровођењу испита;  

•  обавља послове ментора приправнику;  

•  води прописану евиденцију и педагошку документацију;  

• обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;  

• учествује у раду тимова и органа школе;  

•  учествује у изради прописаних докумената школе;  

• ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са родитељима, односно 

старатељима, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама у 

локалној заједници.  
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• обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Наставник у целодневној настави  

Наставник у целодневној настави 

Наставник у целодневној настави са одељењским старешинством 

• планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-васпитног 

рада у складу са планом и програмом Школе;  

• спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика;  

• прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика;  

• планира, припрема и остварује образовно-васпитни рад и активира ученике у слободном 

времену раднотехничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, 

забавним и другим активностима;  

• брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика, 

васпитава их и чува;  

• пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим 

ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;  

• организује, учествује и прати спровођење испита;  

• води прописану евиденцију и педагошку документацију;  

• припрема и реализује излете, посете, наставу у природи;  

• учествује у раду тимова и органа установе;  

• учествује у изради прописаних докумената школе;  

• ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са родитељима, односно 

старатељима, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама.  

• обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Наставник предметне наставе  

Наставник предметне наставе  

Наставник предметне наставе са одељењским старешинством 

• планира, припрема и остварује све облике наставе и друге облике образовно-васпитног 

рада у складу са планом и програмом Школе;  

• остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним 

потребама ученика;  

• остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на 

наредни ниво образовања или у другу установу;  

• пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим 

ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;  

• учествује у спровођењу испита;  

• обавља послове ментора приправнику;  

• води прописану евиденцију и педагошку документацију;  

• ради у тимовима и органима установе;  

• учествује у изради прописаних докумената Школе;  
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• ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, односно 

старатељима, запосленим у Школи, спољним сарадницима, стручним и другим 

институцијама;  

• припрема и реализује излете, посете, наставу у природи. 

• обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

• Наставник предметне наставе са одељењским старешинством обавља послове и 

одељенског старешине. 

Руководилац  финансијско-рачуноводствених послова 

 

• организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;  

• развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 

појединачних аката из области свог рада; 

• израда фактура за закупце школског простора; 

• израђује процедуре за финасијско управљање и контролу (ФУК); 

• прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и 

• анализа; 

• припрема податке за израду општих и појединачних аката; 

• припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; 

•  врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за 

• реализацију расхода; 

• припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних 

• промена; 

•  прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне 

• књиге са главном књигом; 

• врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 

• контира и врши књижење; 

• ажурира податке у одговарајућим базама; 

• прати усаглашавање потраживања и обавезе; 

• прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге 

• прати стање, спрводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема 

извештаје о финансијким и рачуноводственим питањима из области делокруга рада; 

• координира израду и припрему финансијских извештаја;  

• сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и 

поступа по примедбама у складу са важећим прописима; 

• прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног 

трошења финансијских средстава;  

• пројектује приливе и одливе новчаних средстава;  

• координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем;  

• руководи припремом и израдом завршног рачуна;  

• Израђује годишњe и периодичнe обрачунe;  

• Извршава финансијске послове у вези инвестиционих и других радова у Школи; 

• Води евиденцију основних средстава и ситног инвентара; 

• Сарађује са пописном комисијом у оквиру законских прописа; 

• Води потребну документацију матерјално-финансијског пословања, одлаже и архивира исту;   

• Ради на статистичким извештајима;         

• Учествује по потреби у раду Школског одбора; 
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• Сарађује са спољним  субјектима по питањима финансиjско – материјалног пословања;  

• обавља и друге послове по налогу директора Школе; 

•  

Име и 

Презиме 

занимање телефон Е маил Адреса 

Светлана 

Митровић 

дип.економиста 011/3196280 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112,  

 

 

 Референт за финансијско рачуноводствене послове 

 

• Врши обрачун зарада и накнаду зарада (породиљска боловања, боловања преко 30 дана и др.) 

из радног односа; 

• Води картоне зарада; 

• Води благајничку документацију; 

• израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност; 

• ажурира податке у одговарајућим базама;  

• пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна; . 

• Задужује и води евиденцију о уплатама ученика (за уџбенике, исхрану, екскурзије и сл.); 

• Издаје потврде запосленима и ученицима; 

• Води деловодник, прима, разводи и отпрема пошту; 

• Куцање текстова и дописа за потребе Школе; 

• Поруџбина канцеларијског материјала; 

• Обавља и друге административне послове; 

• Обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

• израђује дневно стање благајне са закључивањем благајничког извештаја 

• обрађује захтеве за добијање кредита запослених, уноси податке о ратама кредита и сравњује 

рате са административним забранама; 

• уплата превоза запосленима; 

 обрачун поштанских трошкова и израда путних налога; 

• израђује спискове ученика за осигурање;  

• води евиденцију о извршеним уплатама и извештаје о дуговањима ученика ( исхрана ученика, 

екскурзије, настава у природи); 

• сарађује са надлежним органима ван Школе у вези са благајничким пословањем 

• врши пријем странака – запослених и даје им потребна обавештења у вези са платама, 

накнадама и друго; 

• обавља и друге послове по налогу директора Школе; 

 

   

Име и 

Презиме 

занимање телефон Е маил Адреса 

 Рада Бабић струковни 

инжењер 

саобраћаја 

011/3196280 skola.dusko.radovic@gmail.com Булевар 

Зорана 

Ђинђића 112  
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Домар 

• Стара се о безбедност зграде, исправности опреме, уређаја и инсталације; 

• Рукује противпожарним апаратима и другим уређајима за безбедност објекта; 

• Стара се о исправности санитарних уређаја; 

• Води евиденцију о оштећењима на објекту, опреми,инсталацијама и о томе обавештава 

директора Школе; 

• За време зиме организује и обавља чишћење снега са крова зграде и прилазима згради; 

• Одржава и редовно мења браве, ролетне, сијалице, водоводне инсталације и сл.; 

• Одржава намештај у свим просторијама (клупе, столице, катедре, табле, опрема, витрине и 

сл.); 

• Врши столарске и молерске радове ако не изискује веће ангожовање  стручњака ван 

школе; 

• Врши мање поправке наставних средстава и уређаја; 

• Врши ситније поправке  електро – инсталација;                                

• Ради на  фотокопир апарату; 

• Ангажује се у вези манифестација у Школи (озвучење, декорација); 

• Врши израду мањих употребних предмета (огласне табле, сталци за цвеће, изложбене 

витрине, панои, плакари); 

• Одржава зелене површине и уређује терен  у сарадњи са техничким особљем; 

• Врши набавку потрошног материјала за одржавање хигијене у Школи; 

• Врши набавку радне обуће и одеће за помоћно техничко особље у школи; 

• Координира рад спремачица 

• Обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима 

на системима и инсталацијама;  

• Води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. 

• Обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Сервирка 

• Ради на пословима диструбуције хране ученицима; 

• Сарађује са добављачем хране; 

• Одржава хигијену у просторијама кухиње и трпезаријe; 

• По потреби кува кафу за странке и запослене; 

• Ангажовање за прославу: Светог Саве, Дана школе и сл. 

• Обавља и друге послове по налогу директора Школе. 

Чистичица 

•  Свакодневно одржавање хигијене у просторијама и санитарним чворовима;  

• Свакодневно одржавање чистоће дворишта и изношење смећа; 

• Приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;  

• Прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће 

• Свакодневно брисање прашине, прање подова у учионицама, ходницима, канцеларијама, 

фискултурној сали, санитарним чворовима, степеништу; 

• Свакодневно брисање стаклене површине на улазима у објекат Школе; 

• За време школских распуста (зимски, пролећни, летњи и јесењи) генерално чишћење 

простора који јој је одређен за одржавање што подразумева: прање подова, прање зидова, 

прање прозора, школског намештаја и др.); 

• Обављање курирских послова; 
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• Учествује у чишћењу снега на прилазима школе заједно са домаром; 

• Одржавање зелених површина у школском дворишту заједно са домаром Школе; 

• Неговање цвећа; 

• И други послови по налогу директора школе. 

  4. ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИОЦА ШКОЛЕ 

У складу са чланом 122. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС” бр. 88/2017) директор руководи радом школе. Директор школе је одговоран за законитост рада и 

за успешно обављање делатности школе. Директор заступа и представља школу, одлучује о правима, 

обавезама и одговорностима запослених и ученика, доноси решења, потписује јавне исправе и 

одлучује о другим питањима из делокруга рада школе у складу са законом. Директор за свој рад 

одговара школском одбору и министру просвете. Директора школе именује министар, на период од 

четири године.  

 

5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 Рад  школе је јаван. Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду 

или у вези са радом школе, биће саопштене тражиоцу информације, биће му стављен на увид 

документ који садржи тражену информацију или ће му се издати копију захтеваног 

документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се, према овом 

закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08, 

104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), Закону о тајности података („Службени 

гласник РС“ број: 104/09) и др. стекли услови за искључење или ограничење слободног 

приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Идентификациона обележја: 

• Основна школа „Душко  Радовић“ 

• Адреса: Булевар Зорана Ђинђића, 11000 Београд 

• Матични број: 07029764 

• ПИБ: 101712776 

• Е mail: skola.dusko.radovic@gmail.com 

• Веб-адреса школе:  

• http://duskoradovic.edu.rs/ 

• Не издају се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за новинаре, 

дозволе за посету и сл. за праћење рада школе. 

• За контакт са новинарима и јавним гласилима у Школи  овлашћен је  Његош Зејак, 

директор школе. 

• Школа ради у две смене . 

• Преподневна смена за ученике и наставно особље почиње са радом у 08.00 часова, а 

поподневна у 14.00 часова. 

• Преподневна смена за помоћно-техничко особље почиње у 06.00 часова, а поподневна 

у 13.00 часова. 

• Ваннаставно особље (секретар, шеф рачуноводства и административно-финансијски 

радник) раде у преподневној смени од 08.00 часова. 

• Школа ради у пет наставних  дана, у складу са школским календаром. 

• У школи је организована целодневна настава за ученике првог и другог разреда. 

mailto:skola.dusko.radovic@gmail.com
http://duskoradovic.edu.rs/
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• Ученици у целодневној настави бораве у школи од 07.00 до 15.30 часова, а по потреби 

до 17.30 часова. 

• Дежурство у Школи изводе: наставници и помоћно-техничко особље. 

• Дежурство је регулисано Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика ОШ „Душко Радовић“ . 

 

Остали подаци у вези са јавношћу рада Школе: 

• Пријем поште врши се у канцеларији административно финансијког радника. 

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

Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

број 18/2016) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, 

обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.  

• Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима је делимично  омогућен. 

• Најаве за догађаје, седнице и друге активности школе на којима је дозвољено присуство 

грађана благовремено се постављају на огласној табли школе и вебсајту школе. 

• У просторијама школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну најаву и договор са 

директором школе. 

• Школа нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези са 

прописима, правилима и одлукама у вези са јавношћу рада. 

 

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

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

плaнoвимa и прoгрaмимa, рaспoрeду чaсoвa, нaчину зaпoслeњa и сличним инфoрмaциjaмa вeзaним зa 

дeлaтнoст шкoлe.  

 

7. НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ 

 

Начин обављања делатности образовања и васпитања, овлашћења и делокруг Школе утврђени 

су Законом о  основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и  

27/2018 - др. закони) и Законом о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 

55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон).  

На оснивање и рад школе примењују се прописи о јавним службама. Школа врши јавна 

овлашћења која су јој поверена Законом. Школа је правно лице са статусом установе, која 

обавља образовно-васпитну делатност и има право да у правном промету закључује уговоре и 

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

способности. У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, рад 

Школе, подлеже надзору градске и републичке просветне инспекције. Преко управног спора 

судови надзиру законитост појединачних коначних аката школе у управним стварима.  

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и 

остварује се као јавна служба.Образовно-васпитни рад у смислу овог закона обухвата наставу 

и друге облике организованог рада са ученицима.  Основна школа „Душко Радовић“ ' је 

образовно-васпитна установа у којој се остварује делатност јавне службе. 

Основно образовање и васпитање остварује се у трајању од осам година у два образовна 

циклуса, у складу са Законом и планом и програмом наставе и учења.Први циклус обухвата 

први, други, трећи и четврти разред. Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми 

разред.Школа је организована као јединствена радна целина. Настава се изводи у одељењу, а 
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из појединих предмета и по групама у складу са наставним планом  и програмом и према 

распореду часова који доноси директор Школе. Број одељења  појединих разреда у школи је 

променљив и зависи од броја  уписаних ученика одређене школске године. Школа је дужна да 

пропише и спроводи мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време 

боравка у установи и свих активности које организује школа. У школи се негују односи 

међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља. 

Запослени имају обавезу да својим радом и целокупним понашањем доприносе развоју 

позитивне атмосфере у школи. 

Обезбеђивање квалитета рада 

Школа се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе стара 

о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, обезбеђивању и 

унапређивању квалитета програма образовања и васпитања, свих облика образовно-васпитног 

рада и услова у којима се он остварује.  

Ради обезбеђивања квалитета рада у Школи се вреднују остваривање циљева, исхода и 

стандарда постигнућа, Националног оквира образовања и васпитања, наставног плана и 

програма образовања и васпитања, школског програма, развојног плана, допринос и 

укљученост родитеља, односно других законских заступника ученика у различите облике 

образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује.  

 

Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.  

Самовредновањем школа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово 

остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно 

усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, 

задовољство ученика и родитеља, односно других законских заступника ученика.  

У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, ученици, 

наставници, стручни сарадници, директор и орган управљања установе.  

Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте 

или пете године - у целини.  

Извештај о самовредновању квалитета рада Школе подноси директор наставничком већу, 

савету родитеља, ученичком парламенту и органу управљања, као и надлежној школској 

управи.  

Спољашње вредновање рада Школе обавља се стручно-педагошким надзором Министарства и 

од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања учествује у спољашњем вредновању 

квалитета рада школе путем вредновања постигнућа ученика на завршном  испиту и по 

указаној потреби и на захтев Министарства.  

Органе и тела Школе, поступке праћења остваривања програма образовања и васпитања, 

других облика образовно-васпитног рада и услова рада, основе и мерила за самовредновање и 

вредновање, садржину и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања 

квалитета рада установе, по прибављеном мишљењу надлежног савета, прописује министар.  

 

Вредновање квалитета рада школе 

Вредновање квалитета рада школе остварује се као самовредновање и спољашње вредновање 

квалитета. 

Самовредновање и спољашње вредновање врши се у складу са Законом. 

На основу резултата вредновања квалитета рада, Школа сачињава план за унапређивање 

квалитета рада у областима дефинисаним стандардима квалитета рада установа. 

План за унапређивање квалитета рада саставни је део развојног плана Школе. 
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

  Основна школа „Душко Радовић“ делује самостално у оквиру своје аутономије прописане 

чланом  99. Закона о основама система образовања и васпитања. 

Аутономија школе,  подразумева избор појединих садржаја, начина остваривања, сарадника у 

складу са потребама, могућностима, интересовањима, расположивим ресурсима, карактеристикама 

локалне заједнице приликом: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;доношења плана стручног усавршавања и професионалног развоја 

наставника, васпитача и стручног сарадника;доношења програма заштите од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања;самовредновања рада установе у оквиру изабране области на 

годишњем нивоу у циљу унапређивања образовно-васпитног рада. 

Аутономија школе подразумева и: 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; 

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;м доношење одлуке о избору уџбеника;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 ученика и 

запослених. 

Школа 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. 

У складу са чланом 15. Закона о основама система образовања и васпитања школа води прописану 

евиденцијуу штампаном или електронском облику и издаје јавне исправе, у складу са посебним 

Законом. Установа поништава јавну исправу која је издата супротно закону. Свака јавна исправа 

садржи Мали грб Републике Србије.Евиденција се води на српском језику, ћириличним писмом. 

Школа је дужна да води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. Сви 

видови прикупљања, обраде, објављивања и коришђења података спроводе се у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања и законом којим се уређује заштита података личности. 

На основу података унетих у евиденцију, школа издаје јавне исправе. Јавне исправе издају се на 

српском језику, ћириличним писмом, у складу са Законом. Образац јавне исправе прописује 

министар просвете и одборава његово издавање. Веродостојност јавне исправе се оверава печатом 

школе, сагласно Закону. 

 

Школски програм  

 

Основно образовање и васпитање остварују се на основу школског програма. 

Школски програм припрема стручни актив за развој школског програма, a доноси школски одбор, по 

правилу на период од четири године.О предлогу програма Школског програма, Школа прибавља 
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мишљења од савета родитеља и од ученичког парламента.Школски програм доноси се најкасније два 

месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена. Школски програм објављује 

се на огласној табли Школе. 

Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и 

садржи:циљеве школског програма;назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања 

које школа остварује;језик на коме се остварује програм;начин остваривања школског 

програма;начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања;друга 

питања од значаја за школски програм. 

Ближи услови за израду школског програма уређују се Законом о основном образовању и васпитању. 

 

Годишњи план рада 

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма 

образовања и васпитања.Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, 

развојним планом и школским програмом, до 15. септембра.Уколико у току школске, односно радне 

године дође до промене неког дела годишњег плана рада, школа  доноси измену годишњег плана 

рада у одговарајућем делу. 

 

Развојни план 

Школа има развојни план.  

Развојни план Школе јесте стратешки план развоја Школе који садржи приоритете у остваривању 

образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање 

планираних активности и друга питања од значаја за развој Школе. Развојни план Школе доноси се 

на основу извештаја о самовредновању и извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана 

пре истека важећег развојног плана Школе. Развојни план доноси Школски одбор, на предлог 

стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година. У поступку вредновања 

квалитета рада Школе вреднује се и остваривање развојног плана Школе. Школа доноси развојни 

план у складу са Законом. 

 

 

9. СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 

 

1. Устав републике Србије  ("Службени гласник РС", број 98/06.) 

2. Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17 и 

27/18. др. закони) 

3. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13 и 101/1727/18. 

др. закони); 

4. Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 

113/17), 

5. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 - УС, 

84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 

108/13, 75/14 и 142/14 и 73/2018), 

6. Закон о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09),  

7. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/2018 – 

аутентично тумачење); 

8. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17 и 95/2018) са подзаконским актима 

који су од значаја за његову примену; 

9. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) са подзаконским 

актима донетим ради његове примене,  
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10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 - УС); 

11. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - 

УС, 67/13 - УС, 108/13 - др. Закон,  112/13 - др. пропис и 8/15- УС), 

12. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),  

13. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 

68/12 – УС и 107/12), 

14. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 36/10),  

15. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, 

„Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. пропис и 

44/99 - др. пропис);   

16. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 101/2007);  

17. Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/2009); 

18. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 91/15 и 113/17- 

др. закон);  

19. Уредбa о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, бр. 

80/92 и 45/16, 98/16);  

20. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/2018); 

21. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник 

РС“, број 67/2013.); 

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

занемаривање ("Службени гласник РС", број 30/10); 

23. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник", број 5/12) 

24. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", број 38/13); 

25. Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Службени гласник РС", број 9/12); 

26. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања 

("Службени гласник РС" 8/11); 

27.  Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној 

школи ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 4/90); 

28. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Службени гласник 

РС", бр. 37/93 и 42/93); 

29. Правилник o  ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање ("Службени гласник РС", број 74 /2018); 

30. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник 

РС", број 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016); 

31. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3 /17 и ) и 

13 /2018) 

32. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 

изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 11 

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

33. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/17 и 48/2018); 

34. Правилник о националном оквиру образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 

98/17); 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=11825001.html&path=11825001.html&query=kancelarijskom&mark=false&tipPretrage=2&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&datumOd=&datumDo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpZaMarkiranje=
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&action=propis&file=12243901.html&path=12243901.html&query=kancelarijskom&mark=false&tipPretrage=2&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&datumOd=&datumDo=&groups=0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0&regExpZaMarkiranje=
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35. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", број 22/16); 

36. Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у 

основноj школи (Службени гласник РС, бр. 68/2018); 

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

његову примену и вредновање (Службени гласник РС, бр. 74/2018); 

38. Правилник о општинском савету родитеља (Службени гласник РС, бр. 74/2018); 

39. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (Службени гласник 

РС, бр. 74/2018); 

40. Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу 

(Службени гласник РС, бр. 66/2018); 

41. Правилник о садржаjу и начину вођења евиденциjе и издавању jавних исправа у основноj 

школи (Службени гласник РС, бр. 66/2018); 

42. Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС, бр. 14/2018); 

43. Правилник о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу преузимања 

запослених са листе (Службени гласник РС, бр 66/2018); 

44. Правилник о додатноj образовноj, здравственоj и социjалноj подршци детету, ученику и 

одраслом 

45. Правилник о критериjумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, 

ученика и одраслих са сметњама у развоjу и инвалидитетом у васпитноj групи, односно другоj 

школи и породици (Службени гласник РС, бр. 70/2018); 

 

У вршењу своје делатности школа примењује и: 

  

1. Статут школе;  

2.  Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места у Основној 

школи „Душко Радовић“; 

3. Правилник о  мерама  заштите и безбедности ученика;  

4. Правила  понашања  ученика, запослених и родитеља; 

5. Правилник о заштити на раду; 

6. Пословник о раду Школског одбора; 

7. Пословником  о раду Савета родитеља; 

8. Пословник о раду Наставничког већа; 

9. Пословник о раду ученичког паралмента у Основној школи „Душко Радовић“; 

10. Правила понашања ученика, родитеља односно других законских заступника ученика и 

запослених у школи; 

11. Правилник о васпитно дисциплинкој одговорности ученика Основне школе „Душко 

Радовић“ 

12. Правилник о поступку унутрашег узбуњивања; 

13. Правилник о јавним набавкама; 

14. Правилник о буџетском рачуноводству; 

15. Акт о процени ризика; 

16. Правилник о архивском и канцеларијском пословању; 

 

 

10. УСЛУГЕ КОЈЕ ШКОЛА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

У складу Закона о основама система образовања и васпитања права ученика 
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остварују се у складу са потврђеним међународним уговором и посебним законима, а школа, 

односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање. 

 

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 из области културе и спорта. 

 

Програм школског спорта и спортско-рекреативних активности 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 

насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру школског програма, реализује и 

програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, у сарадњи са јединицом локалне 

самоуправе, организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. 

Програм недеље школског спорта обухвата спортско-рекреативне активности свих ученика, 

као и културно-уметничке манифестације на тему из области физичког и здравственог васпитања, у 

складу са планом и програмом наставе и учења. 

 

Професионална оријентација ученика 

Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже родитељима, односно 

другим законским заступницима и ученицима у избору средње школе и занимања, према 

склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о 

карактеру и условима рада појединих занимања. 

Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим 

родитељима, односно другим законским заступницима у избору средње школе и занимања, школа 

формира тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници. 

Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за 

ученике седмог и осмог разреда. 

 

Здравствена заштита ученика у школи 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у 

складу са законом. 

 

Социјална заштита ученика у школи. 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из 

осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 

Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције 

школског спорта, волонтирања и других добротворних акција. 

 

Заштита животне средине 
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Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и 

очување природних ресурса. 

Очување природних ресурса из става 1. овог члана обухвата и упознавање са коришћењем и 

рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. 

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне 

средине - локалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља, односно 

другог законског заступника и јединице локалне самоуправе у анализи стања животне средине и 

акција за заштиту животне средине у складу са законом. 

 

Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном 

самоуправом, који чини део школског програма. 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно 

са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи 

развитак школе. 

 

Програм сарадње са породицом 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 

заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са 

родитељима, односно другим законским заступницима ученика, који обухватају детаљно 

информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у 

доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности 

васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана Школе сваког 

месеца, када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-

васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког 

полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно другог законског заступника, у погледу 

њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно 

полугодиште. 

Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат 

анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

 

Излети, екскурзије и настава у природи 

 

Школа може да планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под 

условима утврђеним планом и програмом наставе и учења. 

Програм излета, екскурзија и наставе у природи саставни је део школског програма и 

годишњег плана рада школе. 

Школе које имају одговарајуће услове, као и установе које су специјализоване за остваривање 

квалитетних програма за децу и ученике у функцији активног слободног времена, са посебним 

усмерењем на спортско-рекреативне активности и које имају одговарајуће услове, могу да буду 

центри за реализацију наставе у природи, као и за реализацију активности ученика више школа 

(Центар дечјих одмаралишта, Пионирски град и друге одговарајуће установе намењене деци и 

ученицима). 
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Извештај о реализацији екскурзија и наставе у природидиректору Школе подносе вође пута. 

У извештају из става 1. овог члана даје се оцена реализације образовно-васпитних задатака, 

активности ученика, оцена њиховог понашања и друго. 

Извештај разматра Наставничко веће и Савет родитеља, а Школски одбор га усваја. 

Школа може да има своје организације деце и ученика, а може да се повезује и са 

организацијама деце и ученика ван школе (организација горана, планинара, извиђача и сл.), у складу 

са законом. 

 

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

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

програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа. 

 

У Школи се изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности прописани планом и 

програмом наставе и учења, према школском програму, у складу са Законом. 

Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму. 

Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса, у складу 

са Законом о основном образовању и васпитању. 

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

кућном и болничком лечењу, у складу са са Законом о основном образовању и васпитању. 

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

основном образовању и васпитању. 

Ученици, родитељи, односно законски заступници могу поднети молбу директору школе.Одлучујући 

о молбама ученика директор доноси решење у складу са Законом и Статутом школе. 

Издавање потврда о редовном школовању и дупликата јавних исправа (сведочанства , ђачке 

књижице и сл. ) врше се на основу Закона о основном образовању и васпитању, Закона о општем 

управном поступку и службене евиденције школе.  

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. 

Ученику који није стекао основно образовање и васпитање, а престала му је обавеза похађања 

наставе и ученику који одлази у иностранство издаје се сведочанство о последњем завршеном 

разреду. 

Издавање потврда запосленима издају се на писмени или усмени захтев запосленог, а врше са на 

основу Закона о општем управном поступку и увида у кадровску евиденцију школе коју води 

секретар школе и финансијска служба школе. 

Молбе и захтеви запослених достављају се писмено директору школе о чему директор школе 

доноси решење. 

Директор школе одлучује о правима и обавезама запослених. На решење о остваривању права, 

обавеза и одговорности запослени има право на жалбу Школском одбору, у року од 15 дана од дана 

достављања решења директора. 

Школски одбор дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе. 

Школски одбор решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, недопуштена или 

изјављена од стране неовлашћеног лица. 

Школски одбор ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења правилно 

спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована. 

Ако Школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или 

погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка или да је изрека 
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побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, решењем ће поништити 

првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак. 

Против новог решења директора запослени има право на жалбу. 

Ако школски одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком, 

може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, 

односно од дана достављања решења. 

У радном спору запослени који побија коначно решење, тужбом мора обухватити и првостепено и 

другостепено решење. 

Директор, помоћник директора , запослени у секретаријату и рачуноводству школе, пружају 

информације заинтересованим странкама о њиховим правима, обавезама и начину остваривања 

права и обавеза сваког радног дана у току радног времена непосредно и телефонским путем. 

 

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Бројчане податке о услугама које у овој тачки Информатора о раду нису наведене, Основна школа 

„Душко Радовић“ не поседује, односно евиденцију тог типа не води. 

 

 

13. ПРИХОДИ И РАСХОДИ  

ШКОЛЕ 

 
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ШКОЛЕ 

 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ  И РАСХОДИ  ШКОЛЕ ОД 1.01. ДО 31.12.2018.ГОДИНЕ 

 

Приходи 
 

1 Министарство просвете - Плате и додаци запослених 67374854.56 

2 Министарство просвете - Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор 48508.87 

3 Министарство просвете -  Публикације 19823.01 

4 Министарство просвете - Дигитални уџбеници 7500.00 

5 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ (1-4) 67450686.44 

6 Градски секретаријат - Материјални трошкови 3711180.00 

7 Градски секретаријат - Текући трансфери (бус плус, центр. грејање, водовод, чишћење, санит. прегледи)  10167842.94 

8 
Градски секретаријат - Електрична енергија  

1921.35 

9 Градски секретаријат - Јубиларне награде 2017. године 412245.22 

10 
Градски секретаријат – Солидарне помоћи 

361593.27 

11 Градски секретатијат - Капитални трансфери - одржавање ТТИ 369046.35 

12 
Остали приходи - разлика обрачуна боловања 

0.09 

13 

ПРИХОДИ ОД 
БУЏЕТА ГРАДА 
(6-12)     15023829.22 

14 
Закуп сале 

1462830.00 

15 
Закуп пекаре 

114204.00 
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16 
Закуп школа страних језика  

115000.00 

17 
Закуп учионица и хола (школа сликања, музике, плеса) 

68020.00 

18 
Продаја страрог папира,... 

2514.60 

19 
Остали приходи - надокнада штете 

1000.00 

20  ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ (14-19) 1763568.60 

21 
Родитељски динар за ваннаставне активности (НУП,екскурзије, обезбеђење,надокнаде за наставнике, 
ручак, ...) 9846298.92 

22 ПРИХОДИ ОД РОДИТЕЉА (21) 9846298.92 

23 Донацијa Удружења банака Србије - Брисел европски квиз знања о новцу 177357.00 

24 Донација Телеком Србија- интерактивне табле 300000.00 

25 Ђачки динар - хуманитарна акција "кад год и коме год да је потребно" 140400.00 

26 Ђачки динар - принцип добровољности 2150.61 

27 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА (23-26) 619907.61 

I ПРИХОДИ  94704290.79 

 РАСХОДИ  

        

Конто ОПИС 
Буџет 

републике Буџет града Сопствена Родитељи Донације Укупно 

4111 
Плате и додаци 
запослених 57108312.91         57108312.91 

  

Накнада штете 
за 
неискоришћен 
ГО 48508.87         48508.87 

4121 Доприноси 10266541.65         10266541.65 

4131 
Маркице - бус 
плус   2465583.17       2465583.17 

  
Боловање преко 
30 дана   0.01       0.01 

4144 

Помоћ у 
медицинском 
лечењу   361593.27       361593.27 

4151 

Накнада за 
превоз на посао 
и са посла   2492.00       2492.00 

4161 
Јубиларне 
награде    412245.22       412245.22 

4211 Платни промет   102689.57 4918.30 22036.23   129644.10 

4212 Ел. енергија   531172.56       531172.56 

  Грејање   5604516.26       5604516.26 

4213 Вода   1575661.97       1575661.97 

  Дератизација   32499.00       32499.00 

  
Заштита 
имовине   16860.00 43200.00     60060.00 

  Услуге чишћења   505708.92       505708.92 

  
Допринос за 
коришћење вода   10000.00       10000.00 

4214 
Телефон и 
АДСЛ   97559.02       97559.02 

  
Мобилни 
телефон     109483.20     109483.20 
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  Интернет   80748.00       80748.00 

  Поштарине   10528.00 9510.00     20038.00 

4215 
Осигурање 
запослених   56044.00       56044.00 

  
Осигурање 
опреме     9377.55     9377.55 

411 

Закуп 
админ.опреме-
фотокопир 
апарат   115671.56       115671.56 

4221 

Трошкови 
дневница на 
сл.путу   19795.63       19795.63 

  

Трошкови 
превоза на 
служ.путу   6220.00       6220.00 

  

Трошкови 
смештаја на 
сл.путу   31350.00       31350.00 

4222 

Трошкови 
дневница на 
сл.путу у иностр.   0.00     178527.75 178527.75 

4223 Такси   5000.00       5000.00 

4224 Превоз ученика   500.00       500.00 

  

Трошкови 
путовања учен. 
на реп.такм.   16000.00       16000.00 

4231 

Остале 
админ.усл-
консалинг ЈН...   162006.00       162006.00 

4232 
Израда 
софтвера   56400.00       56400.00 

  
4233 

Котизација за 
семинаре   205070.00       205070.00 

  Лиценце   10000.00       10000.00 

4234 

Услуге 
инфорисања - 
огласи   58540.71       58540.71 

  

Објављивање 
тендера и 
информ.огл.   13513.50 12000.00     25513.50 

4235 Стручне услуге   136075.96 60769.80     196845.76 

4236 
Угоститељске 
услуге     262400.00     262400.00 

4237 Репрезентација     700.00     700.00 

  

Поклони 
(поклони за 
ученике, 
пакетићи)   64853.33 185000.00     249853.33 

4239 
Остале опште 
услуге   9171.75 156500.00 9691663.12   9857334.87 

  

Услуге 
образовања-
безбедност на 
раду   105600.00       105600.00 

4243 

Медицинске 
услуге-сан. 
прегледи   3420.00       3420.00 

  
4252 

Централно 
грејање - 
одржавање   399804.75       399804.75 

  

Рачунарска 
опрема - 
одржавање     213992.00     213992.00 

  
4261 

Канцеларијски 
материјал 

  
  468870.38 

  
  

  
  

  
  468870.38 
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Цвеће и 
зеленило     3500.00     3500.00 

  Радна униформа   156329.00       156329.00 

4263 
Стручна 
литература   284458.00       284458.00 

4264 

Материјали за 
саобраћај - 
бензин     3061.00     3061.00 

4266 
Материјали за 
образовање 19823.01 287272.59       307095.60 

4267 

Остали 
медицински 
мат.-прва помоћ   19917.14       19917.14 

4268 

Хемијска 
средства за 
чишћење   304363.20       304363.20 

  

Инвентар за 
одржавање 
хигијене   139138.80       139138.80 

  

Остали матер. 
за одржавање 
хигијене   59522.40       59522.40 

  Храна     41600.00     41600.00 

  Пића     188027.38     188027.38 

  Алат и инвентар 
  
  

  
18864.00 

  
15560.00 

  
  

  
  34424.00 

  

Остали 
материјали за 
посебне намене     79828.76     79828.76 

4442 

Казне за 
кашњење 
(камате)   199.47       199.47 

4821 
Остали порези 
(на донације) 

  
  

  
0.00 

  
  

  
  

  
6933.92 6933.92 

II 
Укупно текући  
трошкови 67443186.44 15023829.14 1399427.99 9713699.35 185461.67 93765604.59 

5126 
Опрема за 
образовање 

  
  

  
  

  
68544.00 

  
  

  
289201.63 357745.63 

  
Књиге у 
библиотеци 7500.00   32909.44 23284.91   63694.35 

III 

Укупно издаци 
(основна 
средства) 7500.00 0.00 101453.44 23284.91 289201.63 421439.98 

IV РАСХОДИ (II+III) 67450686.44 15023829.14 1500881.43 9736984.26 474663.30 94187044.57 

V 

РЕЗУЛТАТ 
текућег 
пословања        
(I-IV) - 
СУФИЦИТ 0.00 0.08 262687.17 109314.66 145244.31 517246.22 

 

 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
Планирани приходи за 2019. годину 
 

1 
Плате и додаци запослених (повећање 9%) 
  65400000.00 

2 
Социјални доприноси на терет послодавца 
  1199000.00 

3 
Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи) 
  1090000.00 
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4 
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ (1-3) 
  67689000.00 

5 
Градски секретаријат- Електрична енергија (8437,00 х 12 месеци) 
  100000.00 

6 
Градски секретаријат- Материјални трошкови ( 363.764,00*12 месеци) 
  4300000.00 

7 
Градски секретаријат-Пројектори и рачунари  590.000,00) 
  590000.00 

8 
Градски секретаријат-намештај (клупе, катедре, ормари , столице....) 
  5500000.00 

9 

Градски секретаријат – Превоз запослених, грејање, одржавање ТТИ, вода, дератизација, чишћење, сан. 
прегледи, учен. легит.за превоз 
  12625000.00 

10 
Градски секретаријат – Јубиларне награде 
  525000.00 

11 
Градски секретаријат – Регресирање ученика за НУП 
  40000.00 

12 
Исплата солидарне помоћи 
  620000.00 

13 
Градски секретаријат-Реконструкција школе 
  160000000.00 

14 
ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА (5-13) 
  184300000.00 

15 
Закуп сале 
  1000000.00 

16 
Закуп пекаре 
  60000.00 

17 
Закуп школа страних језика  
  60000.00 

18 
Закуп учионица и хола (школа сликања, музике, глуме...) 
  30000.00 

19 
Остало (надокнада штете, рециклажа папира и ПЕТ амбалаже) 
  10000.00 

20 
 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ (15-19) 
  1160000.00 

21 

Родитељски динар за ваннаставне активности (НУП,  надокнаде за бригу о деци, ручак, обезбеђење, 
осигурање ученика) 
  27000000.00 

22 
ПРИХОДИ ОД РОДИТЕЉА (19) 
  27000000.00 

23 
Ђачки динар (принцип  добровољности) 
  310000.00 

24 
Акција- Кад год и коме год је потребно (принцип добровољности) 
  200000.00 

25 
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА (23-24) 
  510000.00 

26 
Пренета неутрошена средства за посебне намене / родитељски динар из 2018 
  112775.20 

37 
Пренета неутрошена средства за посебне намене / родитељски динар из 2017-платни промет 
  3566.45 

28 
Пренета неутрошена средства за посебне намене / донације из 2018 
  145244.31 

29 
Пренета неутрошена средства за посебне намене / донације из 2017 
  16640.00 

30 
Пренета неутрошена средства за посебне намене /евиденциони рачун 
  9.46 

УКУПНО: 
  281534159.36 

 
Планирани расходи за 2019. годину 
 

Конто ОПИС 
Буџет 

републике 
Сопствен

а Буџет града Родитељи Донације 

Пренета 
неутрошена 
средства из 

ранијих 
година Укупно 

4111 
Плате и додаци 
запослених 

65400000.0
0         9.46 65400009.46 

4121 Доприноси 1199000.00           1199000.00 
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4131 Маркице-Бус Плус     3000000.00       3000000.00 

4141 Боловања     0.00       0.00 

4143 
Отпремнине и 
солидарне помоћи 1090000.00   70000.00       1160000.00 

4144 

Помоћ у 
медицинском 
лечењу     550000.00       550000.00 

4151 
Накнаде за превоз 
радници на замени     5000.00       5000.00 

4161 Јубиларне награде     525000.00       525000.00 

4211 Платни промет   7000.00 120000.00 46433.55   3566.45 177000.00 

4212 Ел. енергија     710000.00       710000.00 

  Грејање     6600000.00       6600000.00 

4213 Смеће     600000.00       600000.00 

  Вода     2000000.00       2000000.00 

  Дератизација     50000.00       50000.00 

  
Заштита имовине 
(ПП и аларм)   50000.00 120000.00       170000.00 

  
Допринос за 
коришћење вода     5000.00       5000.00 

4214 Телефон и АДСЛ   20000.00 105000.00       125000.00 

  

Интернет и слично 
(хостинг и 
регист.инт.домена)     81000.00       81000.00 

  
Услуге мобилног 
телефона   20000.00 90000.00       110000.00 

  Поштарине   10000.00 20000.00       30000.00 

4215 
Осигурање 
запослених     80000.00       80000.00 

4216 
Закуп простора - 
Дан Школе   15000.00         15000.00 

  

Закуп 
админ.опреме-
фотокопир апарат     130000.00       130000.00 

4221 

Трошкови 
дневница на 
сл.путу     26000.00       26000.00 

  

Трошкови 
смештаја на 
сл.путу     30000.00       30000.00 

  
Трошкови превоза 
на сл.путу     10000.00       10000.00 

  

Трошкови 
дневница на 
сл.путу у 
иностранство     6000.00       6000.00 

4223 Такси     5000.00       5000.00 

4224 

Превоз ученика - 
ученичкке 
легитимације     2000.00       2000.00 

  

Трошкови 
путовања ученика 
на реп.такмич.     30000.00       30000.00 

4231 

Остале 
административне 
услуге 
(фотокопирање, 
коричење и сл.)     20000.00       20000.00 

  

Ослтале 
адм.услуге-
консалтинг ЈН     180000.00       180000.00 

  
Припрема паноа 
"Душко Радовић"     60000.00       60000.00 

4232 Израда софтвера     60000.00       60000.00 

  

Услуге за 
одрж.софтвера - 
израда сајта     0.00       0.00 
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4233 
Котизација за 
семинаре     274000.00       274000.00 

  
Стручни испити - 
лиценце      10000.00       10000.00 

4234 
Услуге 
инфорисања - сајт     70000.00       70000.00 

  

Објављивање 
тендера и 
информат. огласа-
сала   10000.00 20000.00       30000.00 

4235 
Стручне услуге 
(УГД)   0.00 140000.00       140000.00 

  
Дизајн паноа  
"Душко Радовић"     15000.00       15000.00 

4236 
Угоститељске 
услуге   200000.00         200000.00 

4237 Репрезентација   20000.00         20000.00 

  

 - Поклони за 
Вуковце, ученике 
8р, новог.пакетићи     50000.00       50000.00 

4239 

Ост. оп.ус. (Сервис 
клима, смештај 
Невесињаца…...)   215000.00 40000.00 

26953566.4
5 

200000.0
0 258019.51 27666585.96 

  
Одвоз грања из 
дворишта школе     20000.00       20000.00 

4243 

Медицинске услуге 
(санитарни 
прегледи)     5000.00       5000.00 

4242 

Услуге образовања 
(безбедност на 
раду)     120000.00       120000.00 

4251 
Централно грејање 
(одржавање)     370000.00       370000.00 

  

Радови на 
водоводу и 
канализацији -
олуци             0.00 

  
Текуће одржавање 
осталих објеката            170000.00 170000.00 

  
Остало текуће 
одржавање             0.00 

4252 Рачунарска опрема   50000.00 250000.00       300000.00 

  

Електронска и 
фотогр. опрема-
одрж видео 
надзора   60000.00         60000.00 

4261 
Канцеларијски 
материјал     180000.00       180000.00 

   - ПАПИР     80000.00       80000.00 

   - ТОНЕРИ     140000.00       140000.00 

  

  - Дневници, мат. 
књиге, 
сведочанства...   0.00 50000.00       50000.00 

  Радна униформа     30000.00       30000.00 

  Цвеће и зеленило   5000.00         5000.00 

4262 

Материјал за 
пољопривреду 
(храна за 
животиње)     3000.00       3000.00 

4263 
Стручна 
литература     100000.00       100000.00 

4264 

Материјали за 
саобраћај (безин 
за косач.и дувач л.)   2000.00         2000.00 

  Уље за косачицу   1000.00         1000.00 

  

Остали матер. за 
превозна сред. 
(бензин, ТНГ)   10000.00         10000.00 
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4266 
Материјали за 
образовање             0.00 

  

  -Маркери, 
пуњачи, брисачи, 
хамери.... (канц)     190000.00       190000.00 

  

  -Лопте, лењири, 
мат.за такм. и 
секц.....     100000.00       100000.00 

  

Секција рактетно 
мод. и авио 
моделарство     45000.00       45000.00 

4267 

Остали 
медицински и 
лаборат.материјал
и     20000.00       20000.00 

4268 
Средства  за 
чишћење     300000.00       300000.00 

  
Инвентар за 
чишћење     140000.00       140000.00 

  

Ослали мат.за 
одрж. хигиј. 
(убруси, т.папир, 
сал.)     150000.00       150000.00 

  Храна   80000.00         80000.00 

  Пића (la fantana)   100000.00         100000.00 

4269 
Потрошни 
материјал   40000.00         40000.00 

  Алат и инвентар   15000.00         15000.00 

  Со за путеве   10000.00         10000.00 

  
Материјали за 
посебне намене   50000.00         50000.00 

  Таксе     8000.00       8000.00 

  

Донације- 
непрофитним 
институцијама         10000.00   10000.00 

  
Укупно текући 
издаци 

67689000.0
0 990000.00 18210000.00 

27000000.0
0 

210000.0
0 431595.42 114530595.42 

5113 

Капитално 
одржавање 
објеката-
ел.инстал......     

160000000.0
0       160000000.00 

5122 Намештај     5500000.00       5500000.00 

  

Административна 
опрема - 3 канц 
столице           50563.94 50563.94 

  
Телефонски 
апарати           8000.00 8000.00 

  

Административна 
опрема - КЛИМА у 
канц ПП           60000.00 60000.00 

  

Админ. опрема - 
Апарат за 
коричење и 
пластиф.           50000.00 50000.00 

  

Опрема за дом.-
машина за прање 
подова, фриж.         

300000.0
0 15000.00 315000.00 

  

Фотографска 
опрема - камера, 
торбица, картица          60000.00 60000.00 

5126 

Опр. за обр. - 
пројектори, 
рачунари, 
интеракт.табле  170000.00 590000.00     140000.00 900000.00 

  

Опрема за 
образовање - 
Књиге у 
библиотеци           60000.00 60000.00 
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Укупно основна 
средства 0.00 170000.00 

166090000.0
0 0.00 

300000.0
0 443563.94 167003563.94 

 Свега: 
67689000.0

0 
1160000.0

0 
184300000.0

0 
27000000.0

0 
510000.0

0 875159.36 281534159.36 
 

 

 

 

 

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

План јавних набавки за 2019.годину 

 

Редни 

број 

Предмет јавне 

набавке 

Процењена 

вредност јавне 

набавке без 

ПДВ-а 

Врста 

поступка 

јавне 

набавке 

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка 

Оквирни 

датум 

закључења 

уговора 

Оквирни 

рок 

трајања 

уговора 

1. Исхрана ученика 4.416.665,00 

динара 

поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

08.2019. 

године 

09.2019. 

године 

годину 

дана 

2. Екскурзије, излети 

и наставе у 

природи 

18.000.000,00 

динара 

отворени 

поступак 

02.2019. 

године 

04.2019. 

године 

девет 

месеци 

3. Услуге 

обезбеђења 

2.399.999,00 

динара 

отворени 

поступак 

09.2019. 

године 

11.2019. 

године 

годину 

дана 

4. Електрична 

енергија 

591.666,00 

динара  

поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

04.2019. 

године 

05.2019. 

године 

годину 

дана 

5. Намештај 4.583.332,00 

динара  

поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

05.2019. 

године 

06.2019. 

године 

Месец 

дана 

 

 

 

 

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Школа не пружа државну помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање информатора 

о раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 68/2010). 
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16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

 

Основни 

коефиције

нт 

Додатак 

на 

кефиције

нт 

Нето 

плата без 

додатка 

за минули 

рад 

Минимал

на зарада 

Директор школе (VII ССС) 17,32 3,46 65.046,80  

Помоћник директора школе (VII ССС) 17,32 1,73 59.631,45  

Наставник разредне наставе са одељењским 

старешинством(VII ССС) 17,32 0,69 56.375,98 

 

Наставник предметне наставе са 

одељењским старешинством(VII ССС) 17,32 0,69 56.375,98 

 

Наставник предметне наставе (VII ССС) 17,32  54.216,10  

Наставник разредне наставе са одељењским 

старешинством (VI ССС)  14,88 0,60 48.456,42 

 

Наставник предметне наставе са 

одељењским старешинством(VI ССС) 14,88 0,60 48.456,42 

 

Наставник предметне наставе (VI ССС) 14,88  46.578,27  

Стручни сарадник  педагог, психолог, 

библиотекар (VII ССС) 17,32  54.216,10 

 

Секретар установе (VII ССС) 17,32  54.216,10  

Шеф рачуноводства (VII ССС) 17,32  54.216,10  

Референт за финансијско-рачуноводствене 

послове (IV ССС) 8,62  26.982,84 

28.575,20 

Домар (IV ССС) 8,62  26.982,84 28.575,20 

Сервирка (I ССС) 6,83  21.379,68 28.575,20 

Спремачица  (I ССС) 6,30  19.720,64 28.575,20 

 

 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ШКОЛЕ 

 

 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Ред. 

број  

Назив Набавна 

вредност 

Отпис Садашња 

вредност 

1. 

Административна опрема 

(школске клупе, столице,  

катедре, 

ормари,канцеларијски 

намештај, климе,фотокопир 

апарат…)   

6.336.616,41 4.759.997,68 1.576.618,73 
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2. 

Опрема за образовање и спорт 

(пројектори, паметне табле, 

рачунари, кошеви,столови за 

стони тенис,струњаче, греде)   

5.310.557,71 3.497.079,04 1.813.478,67 

3. Књиге у библиотеци 936.454,61 735.393,96 201.060,65 

4. 

Остала опрема( машина за 

судове, косачица,машина за 

веш) 

228.602,20 187.366,40 41.235,80 
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Средства за финансирање делатности установа обезбеђују се у буџету Републике Србије и јединице 

локалне самоуправе. 

          Земљиште, односно школско двориште и школска зграда су јавна својина. 

 

 

18. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Информације којима располаже школа, настале у раду и у вези са радом школе, чувају се уз 

примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и то су: 

за предмете за које није истекао рок чувања у архиви школе (финансијска документација, досијеи 

запослених, документација о регистрацији школе, документација у вези евиденције ученика, јавних 

набавки, записника органа школе, конкурсна документација...). 

Документација школе се заводи у складу са Уредбом о канцеларијском пословању код секретара 

школе, Булевар Зорана Ђинђића 112, Нови Београд. 

Носачи информација се чувају код службених лица, односно у канцеларијама у чијем раду су 

настали до решења предмета после чега се предају архиви школе. Рокови чувања носачаи 

нформација у архиви према категорији материјала утвђују се Уредбом о категоријама 

регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, бр. 44/93). 

 

На интернет страници школе објављују се информације које имају значај за јавни интерес, а у вези 

са радом школе. Информације на сајту остају док траје њихова примена. Рачунари у којима се 

налазе информације у електронској форми се чувају уз примену одговарајућих мера заштите, и то 

од вируса уз помоћ анти-вирус програма, као и лозинкама које осигуравају да приступ носачу 

информације нема нико осим службених лица која раде на предметима. Рачунари се не остављају 

без надзора током радног времена, а налазе се у радним просторијама које се по завршетку радног 

времена закључавају.  

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ШКОЛА ПОСЕДУЈЕ 

 

Школа поседује информације до којих долази применом Закона, правилника и других правних 

аката. Информације настале у раду или у вези са радом односе се на поступање у оквиру 

надлежности, овлашћења и обавеза школе, као и приликом пружања услуга. Такође, информације 

које школа поседује, а везане за надлежности и организацију школе, за запослене, одобрени буџет и 

његово извршење, јавне набавке, средства рада и друго представљене су тачкама 2.-4. и 13.-17. овог 

Информатора о раду. 

 

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ШКОЛА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Од Школе се најчеће телефонским путем или усмено траже информације о упису, наставним 

плановима и програмима, распореду часова, начину запослења, и сличним информацијама везаним 

за делатност школе.  

У начелу, све врсте информација које су садржане у неком документу, којима Школа располаже, 

које су настале у раду или у вези са радом  Школе и које су побројане у тачки 19. овог Информатора 

о раду могу се добити на основу захтева за приступ информацијама. 

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен када се за то у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08) и 

Законом о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), стекну услови.  

Дакле, одбијање захтева може бити делимично или потпуно, односно не значи да ће приступ 

информацији бити по аутоматизму ускраћен, већ ће се, у зависности од тога да ли је тражену 
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информацију могуће издвојити на основу члана 12. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног зна, одлучивати о томе да ли делимично удовољити захтеву или не. 

У сваком случају, у обавештењу и у решењу о одбијању захтева, тражиоцу информације биће 

образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.  

 

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен из следећих разлога: 

1. Ако су тражене информације објављене на интернет страници  школе http://duskoradovic.edu.rs/ 

или у некој објављеној публикацији или јавном гласилу (нпр. у Службеном гласнику), и то на 

основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који 

прописује да: „орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у 

земљи или на интернету“. 

У том случају, Школа ће тражиоцу информације, уместо омогућавања увида у документ или 

достављања копије документа, доставити интернет адресу на којој се информација може прочитати 

или документ преузети, односно број и датум објављивања публикације или јавног гласила у којем 

је информација садржана. 

2. Ако се тражи приступ личним подацима приступ информацијама биће ускраћен и то на основу 

члана 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који прописује да: „орган 

власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја 

ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се 

тражене информације лично односе“. 

Наведено се односи на следеће случајеве:  

1. Подаци о физичким лицима, странкама у поступку – биће ускраћен приступ имену и презимену 

странке, адреси и контактима, другим личним подацима које странка у поступку достави Школи, 

као и личним подацима других лица која се помињу. 

2. Подаци о запосленима– ускратиће се право на приступ њиховим подацима као што су матични 

број, датум рођења, кућна адреса и број телефона, подацима о здравственом стању, социјалном 

статусу и другим личним подацима.  

3. Подаци о исплатама – биће ускраћен приступ подацима лица која добијају исплате из буџета, и то 

број рачуна у банци, матични број, адреса становања и други лични подаци. 

У свим наведеним случајевима,  Школа ће подносиоцу захтева омогућити приступ само деловима 

докумената који преостану када се из њих, после раздвајања информација на начин предвиђен 

чланом 12. Закона, издвоје лични подаци, односно информације које се штите по овом основу. 

С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој би било 

оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће да се и у оквиру других 

категорија информација, осим оних које су изричито наведене у овој тачки Информатора о раду, 

нађу неки подаци у које би био ускраћен приступ на основу заштите приватности лица на која се ти 

подаци односе. 

3. Ако тражилац информација злоупотребљава право на приступ информацијама биће примењен 

члан 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја који прописује да „орган 

власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја 

ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је 

тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или 

када се тражи превелики број информација“.  

У том случају,  Школа ће подносиоца захтева упутити на раније достављене информације. 

5. Школа у складу са чланом 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја неће 

омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би се тиме: 

„1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;  

http://duskoradovic.edu.rs/
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2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично 

дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење 

казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење;  

3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе;  

4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао 

остварење оправданих економских интереса;  

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, 

односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити 

тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за 

приступ информацији“.  

Напомињемо да се примена члана 9. Закона може очекивати у малом броју случајева, и да није 

могуће унапред предвидети такве ситуације. Наиме, у складу са надлежностима,  Школа начелно не 

поседује документа приступ којима би могао бити ускраћен по овом основу, али таква документа, 

која су нпр. означена неким степеном тајности према Закону о тајности података, могу бити 

достављена  Школи од стране других држаних органа. 

 

21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Одлучивање по захтеву за слободан приступ информацијама 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Школи може 

поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

 Захтев се подноси писмено слањем захтева поштом на адресу Основне школе“Душко 

Радовић“, Булевар Зорана Ђинђиђа 112, 11000 Београда. 

Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се 

саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. 

Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су 

информације заправо захтеване. 

 Захтев мора да садржати: назив и адресу Основне школе“Душко Радовић“, податке о 

тражиоцу информације (име, презиме, адреса, и евентуално 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 за подношење захтева као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 

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

лице Школе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да 

достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико 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 ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

 Постоји образац за подношење захтева, али Школа ће 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: 1) о поседовању информације, 2) стави му на увид документ који садржи 

тражену информацију, 3) изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена 

тражиоцу даном напуштања секретаријата школе. 
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Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 

значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту 

здравља становништва и животне средине, Школа мора поступити по захтеву најкасније у року 

од 48 сати од пријема захтева.  

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, у року од седам дана од дана пријема захтева, 

обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема 

захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информација од јавног значаја.  

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. 

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго време од 

времена које му је одредила Школа. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у 

документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 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, дужно 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. 

Када Школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавестиће 

Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.  

Право на жалбу. Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности на одговор, решење о одбијању 

захтева или закључак Школе, као и у случају да Школа на захтев не одговори у прописаном року, 

односно уколико дође до „ћутања администрације“, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја.  

Накнада трошкова за увид у документ који садржи тражену информацију се не наплаћује, а у 

складу са чланом 17. Закона. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје 

се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања 

и трошкове упућивања.  

Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање 

копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о 

висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације 

од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 8/06). Наведеном уредбом је, између осталог, 

предвиђено да је копија документа по страни на формату А3 6 динара, а на формату А4 3 динара, 

као и да је копија документа на електронском запису на ЦД-у 35 динара, а на ДВД-у 40 динара. За 

упућивање копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ 

Србије. 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копије докумената прелази износ од 500,00 динара, 

тражилац информације је дужан да пре издавања копије докумената положи депозит у износу од 

50% од износа нужних трошкова. Такође, Школа може одлучити да тражиоца информације 

ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 

динара.  

Средства остварена на овај начин су приход буџета Републике Србије, а уплате се врше на основу 

обавештења Школа о износу који треба да се уплати.  

Прималац уплате је  Школа рачун примаоца:____________________; 
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По достављању потврде о уплати Школа, подносиоцу захтева биће упућене захтеване копије 

докумена 

 

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

БЕОГРАД 

 

  Булевар Зорана Ђинђића 112 

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", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 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__ године      други подаци за контакт 

 ___________________________________ 

потпис 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
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** У кућици означити начин достављања копије докумената 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


