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 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ И ИНФОРМАТОРУ  

 Основни подаци о школи  
  

ПУН НАЗИВ:  Основна школа ,,Бранко Радичевић” Неготин  

СЕДИШТЕ:  Интернационалних бригада 57, 19300 Неготин  

ТЕЛЕФОН:  019/544-020, 542-735  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:  osbranko.ng@gmail.com         

WEB:  http://www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs 

МАТИЧНИ БРОЈ:  07314191  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  85.20   

ПИБ:  100565415  

ЖИРО РАЧУН:  840-1531660-38  

ДИРЕКТОР:  Дејан Живадиновић  

ДАН ШКОЛЕ:  28. март  

  

Верификација и регистрација установe  
Школа је основана Oдлуком о оснивању бр. 531/82 од 05.01.1982. године. Решењем Привредног 

суда у Зајечару број ФИ.11/2019 од 01.02.2019. године уписан је Дејан Живадиновић као директор и лице 

овлашћено за заступање.  

На основу одлуке о мрежи основних школа на територији општине Неготин бр. 610-152/2011-I/05 

од 02.12.2011. дата је сагласност да се школа налази у мрежи основних школа.  

Решењем Привредног суда у Зајечару број ФИ.106/10 од 08.12.2010. уписана је делатност: основно 

образовање – 85.20.   

Технички подаци о школи  
Школа је изграђена 1982. у насељу „Цвећара“ у Неготину. Површина главног школског објекта је 

3477м². Зграда је спратности П+1. Поред зграде су спортски терени и фискултурна сала површине 831м². 

Фискултурна сала је топлом везом повезана са школском зградом. Школа има сопствену котларницу на 

чврста горива (дрва и угаљ). 

Кратки историјат школе  
Школска зграда је завршена новембра 1982. године. Оснивач школе је Скупштина СИЗ основног 

образовања и васпитања општине Неготин. Школа је почела са радом у школској 1982/83. години као 

Основна школа Цвећара IV Неготин.  

Фебруара месеца 1983. године школа је добила  назив Основна школа „Јосип Броз Тито“ Неготин. 

Школа је регистрована под тим називом у Окружном привредном суду у Зајечару, решењем број Фи-

129/83 од 20.06.1983. године.  

Решењем број Фи-618/92 од 13.05.1992. године школа је променила назив у Основна школа 

„Бранко Радичевић“ Неготин. Школа под тим називом и данас обавља своју делатност.  

Данас Основна школа „Бранко Радичевић“ Неготин од  првог до осмог разреда има 456 ученика 

распоређених у 24 одељења, 21 одељење у матичној школи у Неготину и 3 комбинована одељења 

разредне наставе  у подручним школама у Видровцу и Трњану. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин 

припадају и подручне школе у Поповици и Чубри које тренутно немају ни једног ученика.   
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Подаци о информатору 

Особа одговорна за тачност  података  је директорт школе Дејан Живадиновић,  овлашћено  лице  

за информације од јавног значаја.  

Информатор о раду Основне школе „Бранко Радичевић“ Неготин сачињен је у складу са чланом 39. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутством за објављивање информатора  о  раду  државног  органа  („Службени  

гласник  РС“, бр. 68/2010). Информатор  о  раду  доступан  је  јавности  у  електронском  облику  на  

интернет адреси школе http://www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs 

Штампана  верзија  у  виду  брошуре  не  постоји.    

Школа може одбити захтев заинтересованог лица за добијањем штампане копије информатора, 

применом члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

Школа ће заинтересованом лицу омогућити увид у информатор, тако што ће му се омогућити да 

прегледа електронску верзију у просторијама школе, односно снимити информатор на медиј 

заинтересованог лица (нпр. USB прикључак) без накнаде, снимити информатор на медиј школе (нпр. 

компакт диск) уз накнаду нужних трошкова или тако што ће на захтев заинтересованог лица одштампати 

информатор или делове информатора за које је лице заинтересовано, уз накнаду нужних трошкова.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

Школа  своју  делатност  обавља  на  основу  Устава  Републике  Србије,  Закона  о основама  система  

образовања  и  васпитања  („Сл. гласник  РС“  бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони и 10/2019), Закона  о  

основном образовању и васпитању  („Сл. гласник  РС“  55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 

и других важећих закона и подзаконских аката, колективних уговора и Статута школе.  

Свако има право на образовање и васпитање. Основно образовање обавезно је бесплатно.  

Образовно - васпитни  рад  обухвата  наставне  и  ваннаставне  активности  школе којима се 

остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди   постигнућа у   

складу   са   Законом   о   основама   система   образовања   и васпитања.  

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, а завршава 

се 31. августа наредне године.  

Школа води евиденцију утврђену Законом о основном образовању и васпитању и на основу 

података унетих у евиденцију издаје јавне исправе.  

 

3.1 ОРГАНИ ШКОЛЕ  

Школа  има  орган управљања  и  орган руковођења,  стручне  и  саветодавне  органе,  у складу  са  

Законом  о  основама  система  образовања  и  васпитања,  оснивачким  актом  и Статутом.   

Орган руковођења  
Радом школе руководи директор. Директора именује министар просвете, на период од четири 

године. Директор се бира на основу конкурса.  

Функцију  директора  обавља  Дејан Живадиновић – професор физичке културе из Неготина.  

Орган управљања  
Школски одбор је орган управљања у Школи.   

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника. Чланове  школског  одбора  именује  

и  разрешава  Скупштина  општине Неготин, а председника бирају чланови већином гласова од укупног 

броја чланова школског одбора.  Школски  одбор  чине  по  три  представника  запослених  у  Школи,  

родитеља ученика и општине Неготин. Чланове школског одбора из реда запослених предлаже 

наставничко веће,  а из реда родитеља – савет родитеља, тајним  изјашњавањем. За  члана школског  

одбора  из  реда  запослених  може  бити  предложен  и  запослени који није члан наставничког већа.   

За члана школског одбора из реда родитеља може бити предложен и родитељ ученика Школе који 

није члан савета родитеља.  О  предлогу  овлашћеног  предлагача  одлучује  Скупштина  општине Неготин.   

Поступак  за  именовање  чланова  школског  одбора  покреће  се  најкасније  два месеца пре истека 

мандата претходно именованим члановима школског одбора. Школски одбор доноси пословник о свом 

раду, којим  се ближе уређују његов рад и одлучивање. Мандат школског одбора траје четири године.   

Школски одбор је у мандату од 18.09.2018. године. Актуелни чланови 

школског одбора су:  
 

ЗАПОСЛЕНИ РОДИТЕЉИ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1. Драгиња Трнкић  4. Градимир Костић  7. Ивана Стефановска Михајловић  

2. Сузана Костић  5. Игор Миљковић  8. Марија Перић  

3. Бојан Мариновић  6. Драгана Стаменковић  9. Анита Дурлић  
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Стручни органи школе 
Стручни органи Школе су:  

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,  

7) тим за инклузивно образовање,  

8) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  

9) тим за самовредновање,  

10) тим за професионалну оријентацију,  

11) тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе,  

12) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва,  

13) тим за професионални развој,  

14) педагошки колегијум.  

 
Стручни органи:  

1) доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе извештаје о 
њиховом остваривању;  

2) старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;   

3) прате остваривање Школског програма;  

4) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција;   

5) вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника;   

6) прате и утврђују резултате рада ученика;   

7) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у процесу образовања и 
васпитања;  

8) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.  
 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.  

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.  

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

основног образовања и васпитања.  

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

предмета.  

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

општине Неготин, Ученичког парламента и Савета родитеља. Чланове  стручног  актива именује школски 

одбор.  

Стручни актив за развој Школског програма чини девет представника наставника и стручних 

сарадника, које именује Наставничко веће.  

Стручни тим за инклузивно образовање чине четири представника наставника и стручних сарадника 

Школе.  Стручни  тим  за  инклузивно образовање именује директор.  

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим за 

заштиту) чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар установе, а повремено се могу 

укључивати чланови за конкретне случајеве, из реда наставника и васпитача установе, а може из реда 

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

Тим за заштиту именује директор.  

Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има девет 

чланова, и то: шест представника стручних органа, један представник родитеља, један представник 

ученичког парламента и један представник школског одбора.   
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Тим за професионалну оријентацију чине четири члана из редова стручних сарадника и наставника.  

Тим за професионалну оријентацију именује директор.  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има пет чланова и чине га: три представника 

запослених, представник родитеља и представник јединице локалне самоуправе односно представник 

школског одбора из локалне самоуправе.  Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе именује 

директор, који и учествује у раду тима.  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има пет чланова: четири члана из 

реда запослених и једног представника родитеља. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва именује директор.  

Тим за професионални развој има четири члана и чине га: директор и три представника запослених 

(стручни сарадник, наставаник разредне наставе и наставник предметне наставе). Тим за професионални 

развој именује директор који и учествује у његовом раду.  

Педагошки колегијум чине председници свих стручних већа и стручних актива и представник 

стручних сарадника у школи.  

Свако одељење има одељењског старешину.  

  

Саветодавни органи   
Савет родитеља 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне 

групе. Чланови савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском 

састанку, најкасније до 15. септембра.   

Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика 

одређеног одељења.   

Савет родитеља:  

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;  

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у све обавезне тимове Школе;  

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;  

4) разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада;  

5) 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;  

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;  

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 

прикупљених од родитеља;  

8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;  

9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време 

боравка у Школи и свих активности које организује Школа;  

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

разматра извештај о њиховом остваривању;  

11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;  

12) упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору, стручним органима Школе 

и Ученичком парламенту;  

13) учествује у организовању исхране за ученике у оквиру школског објекта;   

14) доноси пословник о свом раду,  

15) доноси План рада сваке школске године;  

16) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом.   
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Органи Школе обавезни су да се изјасне о предлозима, питањима или ставовима савета родитеља 

и да о томе обавесте савет родитеља.  

О актима из претходног става органи Школе обавезни су да се изјасне што је могуће пре, а у сваком 

случају у року који по природи ствари произлази из тих аката.  Рад и одлучивање Савета родитеља уређују 

се пословником.  
  

Ученички парламент  

У последња два разреда школовања, односно у седмом и осмом разреду, у Школи се организује 

ученички парламент (у даљем тексту: парламент).  

Парламент Школе може да се удружи с ученичким парламентима других школа у заједницу 

ученичких парламената.  

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у Школи, које 

ученици бирају на састанку одељењске заједнице.  

Парламент се бира на почетку сваке школске године.  

Парламент:  

1) доноси свој програм рада за сваку школску годину;  

2) разматра и усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;  

3) даје мишљења и предлоге 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;   

4) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у Школи;  

5) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

парламента;  

6) учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;  

7) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика;  

8) предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика;  

9) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе;  

10) Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подноси извештај о свом 

раду.  

Програм рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада. Представници 

ученичког парламента могу да присуствују седницама стручних органа, без права одлучивања.  

Седнице парламента сазива и њима руководи председник уз помоћ наставника којег за то задужи 

директор, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају 

чланови тог органа, на првој седници.  

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају 

спречености председника као и записничар.   

Пре избора председника, прву седницу парламента сазива и њоме руководи наставник или 

стручни сарадник којег за то задужи директор.  

Записник са састанка парламента води записничар.  

Начин рада и одлучивања парламента уређени су Пословником о раду ученичког парламента.  
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3.2. УЧЕНИЦИ    
Права ученика  

Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђеним међународним 

уговорима и законом, а Школа, односно сви органи Школе и сви запослени у Школи дужни су да обезбеде 

њихово остваривање, а нарочито право на:  

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева 
образовања и васпитања;   

2) уважавање личности;   

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 
афирмацију;   

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;   

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;   

6) информације о правима и обавезама;   

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Законом о основном образовању и васпитању;   

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;   

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;   

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном 
процесу уколико права наведена под тач. 1) – 9) овог члана нису остварена;   

11) заштиту и правично поступање Школе према ученику;   

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;   

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.    
  

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

Ученик је обавезан да:  

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;   

2) поштује Правила понашања у Школи, одлуке директора и других органа Школе;   

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати сопствени 
напредак и извештава о томе наставнике и родитеље;   

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;   

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;   

6) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;   

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.   

8) Ученик и родитељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља 

потпуне и тачне контакт информације.  

Одељењска заједница  

Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног одељења. Одељењска 

заједница има руководство које се састоји од председника, секретара и благајника. Руководство 

одељењске заједнице бира се за сваку школску годину, на првом састанку одељењске заједнице. На 

истом састанку бирају се и заменици чланова руководства.  

Избор се врши јавним гласањем о предлозима за чланове руководства које може да поднесе сваки 

ученик. Председник одељењске заједнице руководи радом на састанку одељењске заједнице. Секретар 

одељењске заједнице води записник са састанка одељењске заједнице. Благајник одељењске заједнице 

од чланова одељењске заједнице прикупља новац, у складу с одлуком органа Школе или одељењске 

заједнице, као и у складу с одлуком или договором с одељењским старешином или с друтим 

наставником.  Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина. 

Чланови руководства одељењске заједнице за свој рад су одговорни одељењској заједници и 

одељењском старешини.  
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Одељењска заједница има следеће задатке:  

1) доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину;   

2) разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између ученика и 
наставника;  

3) разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика;  

4) навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања;  

5) навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања;  

6) стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају другарство и међусобно 
разумевање и уважавање ученика;  

7) избор чланова Ученичког парламента;  

8) избор руководства одељењске заједнице.  
  

3.3 ЗАПОСЛЕНИ  

Послови у школи систематизовани су у следеће групе:  

1) директор,  

2) помоћник директора,  

3) наставно особље,  

4) секретар установе,  

5) административно-финансијско особље,  

6) помоћно-техничко особље.  

Директор руководи радом школе. Директор је одговоран за законитост рада и за успешно  

обављање  делатности  школе.  За  свој  рад  одговара  школском  одбору  и министру.  

Наставно особље чине наставници и стручни сарадници. Наставно особље обавља образовно-

васпитни рад, односно послове који се односе на образовно-васпитни рад у школи. Наставу и друге 

облике образовно-васпитног рада оставарује наставник. Стручне послове у школи обављају стручни 

сарадници: психолог, педагог и библиотекар. Врста образовања наставника и стручних сарадника 

прописана је Правилником о степену  и  врсти  образовања  наставника  и  стручних  сарадника  у  основној  

школи ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016, 

2/2017, 3/2017 и 13/2018)  и  Правилником  о  степену  и  врсти образовања  наставника  који  изводе  

образовно-васпитни  рад  из  изборних  предмета  у основној школи ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник",  бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017). Управне, нормативно-правне и 

друге правне послове обавља секретар установе.   

Административно-финансијске послове у школи обављају:  

1) шеф рачуноводства и  

2) референт за правне, кадровске и административне послове (административни радник).  

Помоћно-техничко  особље  у   школи   су:   2 домара,  1 сервирка  и   12  спремачица (10  у  матичној  

школи  и  по  једна  у  издвојеним  одељењима).   

Директор актом у писменој форми одређује лице које обавља послове безбедности и здравља на 

раду (лице за безбедност и здравље на раду) и лице стручно оспособљено за спровођење заштите од 

пожара (стручно лице за заштиту од пожара).   
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3.4 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

Школа обавља делатност образовања и васпитања у седишту у Неготину, улица Интернационалних 

бригада број 57 (матична школа), и у издвојеним одељењима:  

1) у Видровцу и  

2) у Трњану.  

У згради матичне школе налазе се канцеларије директора, секретара, рачуноводства, педагога и 

психолога Школе, две зборнице за наставнике предметне и разредне наставе, канцеларија за помоћно – 

техничку службу и радионица домара. У згради матичне школе налази се и школска библиотека са 

архивом Школе. Радом Школе руководи директор Школе. Образовно-васпитна делатност у Школи се 

обавља у оквиру петодневне радне недеље, од понедељка до петка, а суботом и недељом у складу са 

школским календаром и плановима и програмима Школе. Пратећи послови (правни, финансијски и 

помоћно-технички послови) обављају се у оквиру петодневне радне недеље. Од овог правила одступа се 

ако то захтевају потребе рада Школе, а нарочито потребе образовно-васпитне делатности. Образовно-

васпитна делатност у матичној  школи обавља се у две смене.  Прва смена почиње рад у 8:00  часова, а 

друга смена у 12:50 часова. У издвојеним одељењима образовно васпитни рад обавља се само у првој 

смени, од 8:00   часова. Пре овог времена могу се заказивати предчаси, у складу са распоредом часова. 

Школа организује продужени боравак за ученике првог и другог разреда, чиме се ученицима омогућава 

да под стручним надзором наставника уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и рекреирају се када 

нису на часовима редовне наставе. Шематски приказ организационе структуре:  
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА  

Називи функција и имена старешина налазе се у  поглављу 3. овог Информатора. Овлашћења  и  

дужности  прописани  су Законом  о  основама  система  образовања  и васпитања, Законом о основном 

образовању и васпитању, Статутом школе и Правилником  о организацији и систематизацији послова.  

Функцију  директора  школе  обавља  Дејан Живадиновић – професор физичке културе из Неготина.  

О  правима,  обавезама  и  одговорностима  из  радног  односа  одлучује  у  правном лицу-директор  

или  запослени  кога  он  овласти - члан  192.  Закона  о  раду  („Сл.гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).  

Директор руководи радом Школе.  

Директор:  

1) заступа и представља Школу;  

2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности или 
спречености да обавља дужност;  

3) даје пуномоћје за заступање Школе;  

4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;   

5) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 
образовно-васпитног рада;   

6) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;   

7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 
наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;   

8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;   

9) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика;   

10) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовноваспитног рада и 
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 
васпитача и стручних сарадника;   

11) извештај о евалуацији (са посећених часова) доставља наставнику;  

12) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника;   

13) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;   

14) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама система 
образовања и васпитања;   

15) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа;   

16) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у 
оквиру јединственог информационог система просвете;   

17) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, стручне органе и 
Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у целини;   

18) сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања;   

19) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у  

20) Школи;   

21) сарађује са родитељима и Саветом родитеља;   

22) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду Школе;   

23) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом;   

24) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;   

25) обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и запослених, у 
складу са овим и другим законом;   

26) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;   

27) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;   

28) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.   
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5. OПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА  
Школа  поступа  у  складу  са  Законом  о  доступности  информацијама  од  јавног значаја. Рад 

органа Школе је јаван.  Јавности нису доступни подаци чијим би се откривањем повредила обавеза 

чувања тајне. Подаци о школи наведени су у поглављу 2. овог Информатора. Школа  доставља  тражиоцу  

информације  сваку  информацију  која   у  смислу Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  

јавног  значаја,  јесте  информација којом школа располаже, а која је настала у раду или у вези са радом 

Школе, садржана у одређеном облику, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да 

зна. Ближа  упутства  о  подношњу  захтева  за  приступ  информацијама  од  јавног  значаја садржана су у 

поглављу 21. овог Информатора. У матичној школи настава се одвија у две смене, преподневна смена 

почиње  у 800  а поподневна смена у 1250  часова.  У издвојеном одељењу настава се одвија само у једној 

смени. За сарадњу са медијима задужен је директор школе Дејан Живадиновић.   

6.  СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

  

Најчешће тражене информације од јавног значаја су информације о редовном школовању ученика, 

информације о уџбеницима и информације о превозу ученика и о дефицитарним кадровима.   

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  
  

Школа је установа која обавља  делатност  основног  образовања  и  васпитања, у складу са Уставом 

Републике Србије, законом, подзаконским актом, Статутом и другим општим актима Школе.  Школа  врши  

јавна  овлашћења  и  поред  делатности  образовања  и  васпитања  обавља и друге делатности којима се 

омогућава или унапређује делатност образовања и васпитања.  Канцеларијско пословање Школе обавља 

се сходном применом прописа о канцеларијском пословању у органима државне управе, а може се 

уредити и Правилником о канцеларијском пословању Школе, у складу с тим прописима.  У вршењу  јавних  

овлашћења Школа води евиденцију и издаје  јавне исправе у складу са законом и подзаконским актом. 

Подаци  се у евиденцију,  јавне и друге исправе уносе на српском језику, ћириличким писмом. Школа има 

својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који проистичу из Устава Републике 

Србије, закона и Статута. У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања рад 

школе подлеже инспекцијском и стручно-педагошком надзору. Послове инспекцијског надзора  врши  

просветни  инспектор,  а  послове  стручно-педагошког  надзора  врши просветни   саветник.   Преко   

управног   и   радног   спора   судови   надзиру  законитост појединачних аката школе. Средства  за  рад  

школе  обезбеђују  се  из  буџета  Републике  Србије и из Буџета Општине Неготин.  Школа  остварује  

образовно – васпитни рад на основу школског и предшколског програма односно припремног 

предшколског програма.  Школа  може  да  обавља  и  проширену  делатност,  на  основу  одлуке  школског  

одбора донете уз сагласност Министарства просвете.  Школа  ће  проширену  делатност  обављати  у  

складу  с  ближим  условима  за обављање проширене делатности установе које прописује министар 

просвете. Школа може да буде наставна база високошколске установе – вежбаоница, у складу са законом. 

Поред остваривања школског и предшколског програма односно припремног предшколског 

програма, Школа може да остварује и следеће програме:   

1) индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању  

2) индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима  

3) и друге програме усмерене на унапређивање и повећање квалитета образовноваспитног рада.  

4) Образовно васпитни рад обавља се на српском језику.  
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Школа  може  да  обавља  и  проширену  делатност,  на  основу  одлуке  школског  одбора донете 

уз сагласност Министарства просвете. Школа може да буде наставна база високошколске установе – 

вежбаоница, у складу са законом.  

Основно образовање и васпитање у Школи се остварује кроз:   

1) наставу обавезних, изборних и факултативних предмета (разредна настава, предметна настава 
и заједничка настава више сродних предмета, зависно од узраста ученика и од циклуса 
образовања);  

2) продужени боравак;  

3) допунску и додатну наставу;  

4) припремну наставу;  

5) додатну подршку ученицима са сметњама у развоју и/или инвалидитетом;  

6) спортске и културне активности;  

7) слободне активности;  

8) наставу у природи, излете и екскурзије;  

9) остваривање програма професионалне оријентације;  

10) остваривање програма здравствене и социјалне заштите;  

11) остваривање програма заштите животне средине;  

12) сарадњу са породицом;  

13) сарадњу са локалном самоуправом;  

14) рад школске библиотеке;  

15) остваривање програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма 
превенције других облика ризичног понашања;   

16) културну и јавну делатност и друге друштвене активности;  

17) друге активности, у складу са законом.   

Свако има право на образовање и васпитање. Основно образовање обавезно је бесплатно. 

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

програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди   постигнућа у   складу   са   

Законом   о   основама   система   образовања   и васпитања. Образовно-васпитни рад школе остварује се 

у току школске године, која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године.  

  

7.1. ОСТВАРИВАЊЕ И ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Настава 

Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која може бити разредна, и 

предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује.  Наставу и друге облике 

образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни сарадници. Припремни предшколски 

програм у васпитној групи у школи остварују васпитачи. Настава се, по правилу, изводи у одељењима која 

се образују од ученика истог разреда а може се организовати и у групама и индивидуално, у складу са 

Законом о основном образовању и васпитању. Одељење се може делити на групе само за наставне 

предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом. За ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним способностима, настава се може 

прилагођавати, доношењем индивидуалног образовног плана, у складу са Законом. Припремни 

предшколски програм се изводи у васпитним групама и комбинованим одељењима. Подела одељења на 

групе се прописује наставним плановима и програмима, обично за наставу техничког васпитања, 

физичког и сл.   

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

завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта.  Време почетка наставе, 

распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим 

планом рада школе. Настава се изводи у једној смени у предметној настави односно у две смене у 

разредној настави, по распореду часова, који утврђује директор школе, за сваку школску годину.  Настава 
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која се изводи у две смене изводи се тако да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, 

смењујући се у једнаким временским интервалима, на сваких недељу дана.  За ученике којима је 

потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску наставу. За ученике од 

четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине 

предмете, школа организује додатну наставу.  организује припремну наставу. За ученике са сметњама у 

развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом.  

Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта 

осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.   

Настава за ученике на кућном и болничком лечењу  

Настава се може организовати у кући, односно здравственој установи за ученике који због већих 

здравствених проблема или хроничних болести не могу да похађају наставу дуже од три недеље, на начин 

који прописује министар.  

Настава код куће и на даљину 
Настава може, на захтев родитеља односно старатеља, да се организује и као настава код куће и 

настава на даљину, у складу са Законом о основном образовању и васпитању, под условима које 

прописује министар.   

Продужени боравак и целодневна настава  

Школа организује продужени боравак за ученике првог и другог разреда, чиме се ученицима 

омогућава да под стручним надзором наставника уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и 

рекреирају се када нису на часовима редовне наставе.   

Школа може организовати и целодневну наставу, уз сагласност надлежног министарства, уколико 

школски одбор и стручни органи донесу такву одлуку.   

Годишњим планом рада школе утврђује се да ли ће се и који од ових посебних облика образовно-

васпитног рада организовати у школи.   

Излети, екскурзије и настава у природи  

Школа организује излете, екскурзије и наставу у природи предвиђене годишњим планом рада, у 

складу са школским програмом и одговарајућим правилником о наставном плану и програму основног 

образовања и васпитања.   

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 културе. 
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Програм сарадње са друштвеном средином је саставни део годишњег плана рада школе. Током 

целе школске године испланиране су и реализују се бројне активности у организацији школе:  

 РЕСУРСИ АКТИВНОСТИ 

1. Дом културе    
Академија поводом Дана школе, Дана Св. Саве, такмичење 
рецитатора, позоришне представе, Мокрањчеви дани  

2. Биоскоп                                            Биоскопске представе 

3. Музеј Крајине  Посета музеју  

4. 
ЈКП „Бадњево“ Неготин – 
Стадион   

Крос  

5. Туристичка организација  Сајам меда и вина, Дани Дунава (креативне радионице) 

6. Мокрањчева кућа Посета 

7. Библиотека                                       
Дечја недеља – учлањење ученика 1. разреда, школе своме  
граду, књижевни сусрети 

8. 
Српска Православна 
Црква 

Светосавска академија, обилазак 

9. Центар за социјални рад Помоћ у регулисању социјалних питања ученика 

10. Здравствени центар 
Систематски и стоматолошки прегледи, едукације ученика 
од стране здравствених радника, професионална 
орјентација 

11. МУП 
Контрола аутобуса, сарадња у циљу безбедности ученика 
током спортских такмичења, предавања 

12. Основне и средње школе 
Такмичења ученика, професионална  орјентација, општинска 
такмичења, прославе Дана школе 

13. 
ОШ „12. септембар“ 
Неготин        

Услуге логопеда 

14. Удружење „Дуга“ Дружење са децом са посебним потребама 

15. Ватрогасно друштво Ватрогасна вежба, едукација радника и ученика 

16. Црвени крст                                      Реализација тематских радионица из безбедности 

17. Удружење бораца  

18. Туристичке агенције Екскурзије, настава у природи, излет 

19. 
Национална служба за 
запошљавање 

Реализација реалних сусрета 

20. ХЕ „Ђердап II“   Реализација реалних сусрета 

21. Општина Неготин                            Материјална средства и инвестиције 

Програм школског спорта и спортских активности  

Школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви 

ученици. Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне 

самоуправе, организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта, која обухвата 

такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.   

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 и малолетничке деликвенције школа у оквиру школског програма, реализује и програм 

школског спорта, којим су обухваћени сви ученици у сарадњи са канцеларијом за младе Општине Неготин 

и спортских клубова у граду. У оквиру спортске недеље реализују се следећа такмичења ученика:  

1) 1. дана у спортској недељи – Крос за све ученике од 1. до 8. разреда  

2) 2. дана у спортској недељи – Одбојка за девојчице од 5. до 8. разреда   

3) 3. дана у спортској недељи – Фудбал за дечаке од 5. до 8. разреда   

4) 4. дана у спортској недељи  – Стони тенис  за дечаке и девојчице од 5. до 8. разреда  

5) 5. дана у спортској недељи – Баскет за девојчице и дечаке од 5. до 8. разреда.  
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Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми 
превенције других облика ризичног понашања 

   

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 

ризичног понашања, као што су, нарочито, малолетничка делинквенција,  употреба алкохола, дувана и 

психоактивних супстанци, саставни су део школског програма и остварују се кроз различите наставне и 

слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са 

јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. План заштите од насиља састоји се од 

превентивних активности (организација дежурства, упознавање ученика са безбедном евакуацијом, 

обележавање Светског дана права детета, предавања, такмичења, манифестације, вршњачка едукација, 

сарадња са институцијама из локалне заједнице – МУП, Црвени крст, Здравствени центар и др.) и 

интервентних активности (анализа стања и увид у присутност насиља у установи, процена нивоа ризика 

за безбедност детета и активности у случају насиља).  

 

Програм слободних активности ученика 

Облике и програм слободних активности школа утврђује годишњим планом рада. Школа је дужна 

да реализује слободне активности ученика у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, школског листа, фолклора 

и спортских секција.  
  

Професионална оријентација ученика  

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

старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима 

ученика, у складу са законом о основном образовању и васпитању.   

 

Здравствена и социјална заштита ученика у школи  

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

социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне 

заштите.   

Социјална и здравствена заштита ученика је дуг и континуиран процес оспособљавања ученика за 

активну бригу о властитом социјалном и здравственом развоју. У том процесу учествују родитељи, 

наставници, педагози, психолози, здравствени и социјални радници. Задатак школе је да ученицима 

пружи основна знања о физичком и психичком развоју, о ризицима који их могу угрозити, о заштити од 

тих ризика, формирање позитивног става према властитом здрављу, здрављу заједнице, о дужностима и 

правима која у вези с тим имају. Посебан задатак школе је формирање позитивног става према 

здравственој струци и навике да користе услуге здравствене заштите. Ови задаци се у школи реализују 

током школске године кроз следеће активности:  

1) на часовима редовне наставе кроз садржаје који се односе на социјално здравствену заштиту 

ученика;  

2) на часовима слободних активности – спортских секција, клубова здравља, еколошке секције итд;  

3) на часовима одељенских заједница обрадом тема које се односе на ову област, у чијој 

реализацији ће учествовати поред разредних старешина и психолошко - педагошка служба 

школе.   

Циљ овог Програма је стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са 

здрављем, здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу половима. Унапређење  
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хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље. 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и 

унапређивању здравља ученика.   

Систематска социјално здравствена заштита ученика реализоваће се кроз систематске прегледе 

Медицинског центра и школског стоматолога као и предавања за ученике од стране здравствених 

радника Медицинског центра Неготин.  

Поред наведаних активности Школа организује током године низ предавања из ове области за 

родитеље ученика.   

Заштита животне средине  

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине.  

Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу школе у еколошком 

- естетском образовању, развијању еколошке свести и формирању позитивних ставова према природи и 

животној средини а поводом међународног дана заштите животне средине и упустава Министарства 

просвете Школа планира различите активности којима ће се ученици упутити у област еколошког - 

естетског - здравственог васпитања. Остваривање овог програма планира се кроз следеће активности:  

1) акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине.  

2) учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије  

3) дечија маштарија на тему екологије  

4) укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире.  

5) укључивање у рад градских еколошких организација  

Овај програм не треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене области 
ваннаставног рада, већ треба да буде заступљен у свим областима и свим предметима.   

Програми сарадње са локалном самоуправом и сарадње са породицом   

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.   

Саставни део школског програма је и програм сарадње са породицом, са активностима, 

динамиком, носиоцима и начином реализације и праћења („Отворена врата“, информисање родитеља о 

наставном плану и програму, индивидуални разговори и решавање проблема, успех ученика и остварени 

резултати, помоћ родитељима чија деца имају тешкоће у учењу и понашању, договор о раду ђачке 

кухиње, опремљеност уџбеницима и прибором, организовање екскурзија и наставе у природи и друго).  

Школска библиотека 

Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом.  

Програм рада школске библиотеке саставни је део школског програма, план рада библиотеке 

саставни је део Годишњег плана рада школе.  
 

 7.2. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗДАВАЊЕ ЈАВНИХ ИСПРАВА  

Школа води прописану евиденцију и на основу података из евиденције издаје јавне исправе, у 

складу са Законом о основном образовању и васпитању. У Школи се води и евиденција о припремном 

предшколском програму. Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким 

писмом.  Веродостојност јавне исправе оверава се печатом школе са грбом. Лични подаци уписани у 

евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са 

Законом о основном образовању и васпитању и достављају Министарству за обављање законом 

утврђених послова, у статистичком облику, осим личних података потребних за вођење регистра о 
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лиценцама за наставника, васпитача и стручног сарадника, директора и секретара, у складу са законом 

којим се уређује заштита података о личности.  Школа води следећу евиденцију:   

1) матичну књигу ученика 

2) дневник образовно-васпитног рада 

3) евиденцију о испитима 

4) евиденцију о успеху ученика 

5) евиденцију о издатим јавним исправама 

6) евиденцију о запосленим у установи 

На основу података унетих у евиденцију школа издаје јавне исправе.  

Јавне исправе, у смислу Закона, јесу:   

1) ђачка књижица;  

2) преводница;  

3) сведочанство о завршеном разреду првог циклуса за ученике који одлазе у иностранство и за 
одрасле;  

4) сведочанство о сваком завршеном разреду другог циклуса;  

5) уверење о положеном испиту из страног језика;  

6) сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;  

7) уверење о обављеном завршном испиту.  

Дупликат јавне исправе - Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, после 

оглашавања оригинала јавне исправе неважећим у "Службеном гласнику Републике Србије". Дупликат 

јавне исправе потписује директор школе и оверава на прописан начин, као и оригинал. 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.  

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  

  

Школа обавља делатност основног образовања на основу Годишњег плана рада, који доноси 

Школски одбор до 15. септембра и којим се утврђују време, место, начин и носиоци остваривања 

програма образовања и васпитања.  

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА  
  

Делокруг и надлежности, односно, послови које школа обавља утврђени су у Закону о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони и 10/2019) и Закону 

о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. Закон и 

10/2019) и другим релевантним прописима:  

1) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. 
гласник РС", бр. 21/2015)  

2) Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018)  

3) Каталог уџбеника ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2016 и 5/2018)  

4) Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни 
гласник", бр. 4/2018)  

5) Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину ("Сл. 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2018)  

6) Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу ("Сл. 
гласник СРС - Просветни гласник", бр. 4/90)  
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7) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 
изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама ("Сл. гласник СРС - Просветни 
гласник", бр. 27/87)  

8) Правилник о општим основама школског програма ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2004)  

9) Правилник о стандардима квалитета рада установе: („Службени гласник РС“, бр. 14/2018)  

10) Правилник о вредновању квалитета рада установа: („Службени гласник РС“, број 9/2012)  

11) Организација продуженог боравка, целодневне наставе и школе у природи у основној школи ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 2/91)  

12) Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018)  

13) Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај обавезног образовања 
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2010)  

14) Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик ("Сл. гласник 
РС", бр. 78/2017)  

15) Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски 
језик, математика и природа и друштво ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011)  

16) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: 
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011,82/2012, 8/2013, 70/2015, 81/2017, 
48/2018, 65/2018 - др. правилник и 66/2018 - др.    правилник)  

17) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр. 66/18)  

18) Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 101/2017)  

19) Правилник о општим основама предшколског програма ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 
14/2006)  

20) Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 16/18)  

21) Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма ("Сл. гласник РС - 
Просветни гласник", бр. 5/2012)  

22) Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској 
установи: („Службени гласник РС“, број 59/2010)  

23) Правилник о нормативу средстава за реализацију васпитно-образовног програма у предшколској 
установи ("Сл. гласник РС", бр. 46/94)  

24) Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 
7/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 – др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 
11/2016, 6/2017 и 12/2018)  

25) Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања 
и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - 
Просветни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. 
правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 и 12/2018)  

26) Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС - Просветни гласник", бр.  3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. 
правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018)  

27) Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - 
Просветни гласник", бр. 15/2018)  

28) Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму 
за пети разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.  
6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016 6/2017, 8/2017, 
9/2017, 12/2018 и 15/2018 - др. правилник)  

29) Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018 и 
12/2018)  

30) Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 11/2016 и 12/2018)  
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31) Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017 и 
12/2018)  

32) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред основне 
школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2008)  

33) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за пети разред основне школе 
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2005)  

34) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за седми разред основне 
школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2007)  

35) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 
за четврти разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2005)   

36) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 
за четврти разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2005)  

37) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 
за други разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2003)  

38) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 
за први разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 
93/2004 - др. правилник)  

39) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 
за трећи разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2003)  

40) Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - сазнање о себи и другима 
за трећи разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/2004)  

41) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред основне школе 
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2005)  

42) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред основне школе - 
факултативни предмет - („Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 23/2004)  

43) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за осми разред основне школе ("Сл. 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2008)  

44) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за пети разред основне школе ("Сл. 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2005)  

45) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред основне школе ("Сл. 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2001)  

46) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред основне школе 
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/2008)  

47) Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за трећи разред основне школе („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник", бр. 23/2004)  

48) Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих ("Службени гласник РС - 
Просветни гласник", бр. 13/2013)  

49) Правилник о начину организовaња наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу 
(„Службени гласник РС“, бр. 66/18)  

50) Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 
67/2013)  

51) Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 
примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010)  

52) Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и 
одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици 
(„Сл. гласник РС“ 70/18)  

53) Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени 
гласник РС“, број 63/2010)  

54) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: 
(„Службени гласник РС“, број 30/2010)  

55) Правилник o поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности („Сл. гласник РС“, бр. 65/18)  

56) Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Сл. гласник РС“, бр. 68/18)  

57) Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
37/1993 и 42/1993)  
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58) Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Службени гласник РС“, број 
47/1994)  

59) Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017 и 48/2018)  

60) Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 38/2013)  

61) Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског 
васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/2012)  

62) Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011)  

63) Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 38/2013)  

64) Правилник о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/18)  

65) Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 
5/2012)  

66) Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018)  

67) Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017)  

68) Правилник о врсти стручне спреме наставника верске наставе за први разред основне школе и 
критеријумима и начину оцењивања ученика који похађа верску наставу ("Сл гласник РС - Просветни 
гласник", бр. 5/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 93/2004 - др. правилник)  

69) Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 
22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016)  

70) Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања: („Службени 
гласник РС“, број 8/2011)  

71) Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ бр. 63/18)  

72) Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 73/2016 и 45/2018)  

73) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012)  

74) Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на 
основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 63/18)  

75) Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији („Службени 
гласник РС“, бр.  63/18)  

76) Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, бр.  72/18)  

77) Правилник о раду Посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и контролу преузимања 
запослених са листе („Службени гласник РС“, бр.  66/18)  

78) Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних 
школа („Службени гласник РС“, број 21/2018)  

79) Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и 
средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 46/2001)  

80) Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)  

81) Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон)  

82) Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. Закон, 72/2009 
- др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)  

83) Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015)  

84) Закон о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 52/2011)  

85) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 
104/2009 и 36/2010)  
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86) Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. Закон, 68/2012 - 
одлука УС и 107/2012)  

87) Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009)  

88) Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/10 и 55/13 и 27/2018 – др. закон)  

89) Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

90) Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)  
 

Поред напред наведених законских и подзаконских прописа школа у свом раду примењује  и  

опште  акте  које  сама  доноси  од  којих  су  најзначајнији:  Статут  школе, Правилник о раду, Правилник 

о систематизацији и организацији радних места, Правила  понашања  у  установи,  Правилник о мерама,  

начину  и  поступку заштите  и безбедности ученика, Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, Правилник 

о испитима, Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених, Правилник  о безбедности 

и здрављу на раду, Правила заштите од пожара, Правилник о рачуноводству, Правилник о набавкама, 

Пословник, раду и др.  

Напомена: Рад школа регулише велики број прописа, тако да је на овом списку наведен део 

прописа који се примењују у раду школе.  

  

10. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  
  

Школа  пружа  услугу  (обавља  делатност) основног  образовања  и  васпитања деце у 

осмогодишњем трајању и предшколског васпитања и образовања деце остваривањем припремног 

предшколског програма.   

Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Закон о основном образовању и васпитању (''Сл. гласник РС'' 

бр. 55/13, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019), Правилник о ближим условима за остваривање 

припремног предшколског програма ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012) и други 

подзаконски акти.  

 11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА  

 Упис у школу  

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

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

ученика од обавезе савлађивања програма физичког васпитања, врши се у складу са законом и 

подзаконским актима.   

У предшколску групу школе односно комбиновано одељење уписују се деца старости од пет и по 

до шест и по година ради похађања припремног предшколског програма.   

Упис деце врши се у периоду од 1. априла до 31. маја текуће за наредну школску годину.   

У I разред школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише 

седам и по година.   

Уз документацију потребну за упис (извод из матичне књиге рођених и пријаву боравка родитеља 

или детета), родитељ доставља доказ о здравственом прегледу детета, издат од стране надлежног дечјег 

лекара дома здравља.   

Испитивање детета уписаног у школу врши психолог и педагог школе, на матерњем језику детета, 

применом стандардних поступака препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне 

организације.   

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од 

стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о 
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потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у 

периоду до поласка у школу.   

Упис у I разред деце која до почетка школске године имају шест до шест и по година врши се након 

провере спремности за полазак у школу, у складу са законом.   

У I разред школе може да се упише и дете старије од седам и по година, у складу са законом.   

Изостајање са наставе  

О захтеву ученика да изостане с наставе до 3 наставнa дана одлучује одељењски старешина одмах 

по постављању тог захтева.  

Ако је пре доношења одлуке потребно да се провере неке чињенице, одлука ће се донети што је 

могуће пре, али тек након провере.  

Ако ученик није задовољан одлуком одељењског старешине, с истим захтевом може се обратити 

директору, који о њему решава у истом року као и одељењски старешина и та одлука је коначна.  

О захтеву ученика да изостане с наставе преко 3 наставнa дана одлучује директор и та одлука је 

коначна.  

Изостајање ученика до 2 дана због болести или повреде може се правдати изјавом родитеља.  

Изостајање ученика од 3 дана и више због болести или повреде може се правдати само  лекарским 

уверењем.   

О оправданости изостајања ученика из других разлога одлучују одељењски старешина (ако је 

ученик изостао до 3 дана) или директор (ако је ученик изостао више од 3 дана).   

По истеку рока за правдање изостанака, сматраће се да је изостајање ученика било неоправдано и 

то ће се евидентирати.   

Изостанци који су евидентирани као неоправдани могу се накнадно оправдати ако ученик или 

његов родитељ учини вероватним да је рок за правдање изостанака пропуштен из оправданог разлога.   

Одредбе сходно се примењују и ако се ради о изостајању ученика с других обавезних облика 

образовно-васпитног рада, као и ако се ради о закашњавању ученика на наставу и друге облике 

образовно-васпитног рада.  

Последице неоправданог закашњавања на час или одласка са часа без одобрења у трајању 

најмање трећине трајања часа истоветне су последицама неприсуствовања целом часу.  

  

Мере заштите деце и ученика  

Ученик или родитељ може да поднесе писану пријаву директору у случају повреде права или 

непримереног понашања запослених према ученику, у року од осам дана од дана сазнања о повреди 

права. Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе 

писану пријаву директору да је учињена повреда права ученика.  Директор је дужан да пријаву размотри 

и да, уз консултацију са учеником, родитељем ученика и запосленим, одлучи и предузме одговарајуће 

мере у року од осам дана од дана пријема пријаве. Ако сматра да му је неко право ускраћено, ученик 

може затражити и помоћ одељењског старешине и педагога односно психолога. Када је ученику у Школи 

нанета повреда или учињена материјална штета, има право да то пријави дежурном наставнику или 

директору, ради преузимања одговарајућих мера и накнаде штете.  

Остваривање и заштита права ученика  

Школа је дужна да кроз свој образовно – васпитни рад поштује дечија права гарантована Уставом 

и међународним конвенцијама, а нарочито уважавање личности ученика и детета.  

Школа омогућава благовремено и потпуно информисање ученика о питањима од значаја за његово 

образовање и васпитање, као и о правима и обавезама ученика објављивањем информација на огласној 

табли, саопштавањем информација преко књиге обавештења и другим средствима информисања.  

Запослени у Школи дужан је да пријави директору или Школском одбору сваки случај кршења 

права ученика.  
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Право на приговор и жалбу  

Ученик има право на приговор, жалбу и друга средства за заштиту својих права у складу са законом. 

Ученик, његов родитељ који сматра да су повређена његова права утврђена овим статутом и законом, 

доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, ако је 

повређена забрана из чл. 110-113. Закона, ако је повређено право ученика из чл. 189. Статута, има право 

да поднесе пријаву Министарству у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права, по 

поступку прописаном Законом.   

 

Заштита кандидата на конкурсу за пријем у радни однос  

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у 

року од осам дана од дана достављања решења (члан 154. став 7. Закона о основама система образовања 

и васпитања). 

Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.   

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под наџором овлашћеног лица у 

јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом.  
 

Правна заштита запослених  

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу органу 

управљања, у року од 15 дана од дана достављања решења директора.   

Орган управљања дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе.   

Орган управљања решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, недопуштена или 

изјављена од стране неовлашћеног лица.   

Орган управљања ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења 

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

Ако орган управљања 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 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 орган управљања 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.  

  

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА  
12.1. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Брoj наставих дана Брoj наставих часова 

планиранo остварено % планирано остварено % 

180 180 100 22740 22643 99,58 

ДОПУНСКА НАСТАВА 1368 1343 98,17 

ДОДАТНА НАСТАВА 1116 1101 98,66 

ИЗБОРНА  НАСТАВА 

Верска настава 466 457 98,06 

Грађанско васпитање 468 462 98,71 
Лепо писање 144 144 100 

Народна традиција 252 252 100 



Информатор о раду ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, април 2019. године 

 

С
тр

ан
а 

2
6

 /
 3

4
 

Чувари природе 108 108 100 

Немачки језик 426 410 96,25 

Информатика 360 356 98,88 

Домаћинство 108 108 100 

Хор и оркестар 324 316 97,53 

Изабрани спорт – одбојка 252 248 98,41 

Изабрани спорт - кошарка 72 70 97,22 

СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

Хор и оркестар 36 36 100 

Цртање, сликање и вајање 36 36 100 

Шах 36 36 100 
 

12.2. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Ваннаставним активностима у школској 2017/2018. године поклањана је значајна пажња. 

Ваннаставне активности окупиле су велики број ученика и реализован је планирани број часова.   

Комплетни подаци  о пруженим  услугама  налазе  се  у  Извештају  о  остваривању (реализацији)  

годишњег плана рада.  

  

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  
Укупни приходи школе у 2018. години износе 63.576.027 динара од чега приходи од локалне 

самоуправе 9.411.668 динара, приходи од Фонда за здравствено осигурање (боловања преко 30 дана 

и сл.) 1.559.292 динара и приходи из буџета (плате запослених) 52.292.678 динара, отпремнина 

273.357, књиге за библиотеку 39.031.  

Укупни расходи школе у 2018. години износе 63.576.027 динара, од чега плате, додаци и накнаде 

запослених 52.292.678 динара, стални трошкови 6.544.831 динара, трошкови путовања 291.892 

динара, услуге по уговору 363.570 динара; специјализоване услуге 33.093 динара; текуће поправке и 

одржавање 285.642 динара; материјал 526.710 динара; накнаде за социјалну заштиту из буџета 55.934 

динара и издаци за нефинансијску имовину 408.683 динара; накнаде у натури 30.000; помоћ у 

медицинском материјалу 76.740.  Родитељски динар 5.621.529. 

 14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА   
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

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 И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  
У  2018. години  су  исплаћене  плате, додаци и накнаде запослених у износу 52.292.678 динара, 

накнаде за породиљско одсуство у износу 1.043.563 динара и накнаде за боловања преко 30 дана у 
износу 515.729 динара.   

Елементи за утврђивање плате запосленог су:  

1) основица  

2) коефицијент  

Коефицијент може бити увећан и то за :  

               А) за послове руковођења - директор школе – 20%  
Б) наставнику разредном старешини – 4%  
Ц) наставнику за рад у комбинованом одељењу од:  

o два разреда – 3%  
o три разреда – 4%  
o четири разреда – 5%  

Д) наставнику, стручном сараднику, директору, секретару и шефу рачуноводства за:  
o једногодишњу специјализацију – 2%  
o двогодишњу специјализацију – 3%  
o магистратуру – 4% и  
o докторат – 6%  

Додатак на плату по основу:  

А) времена  проведеног  на  раду  за  сваку  пуну  годину  рада,  остварену  у  радном односу  

.............................................................................................. ............................................  0,4% од основице  

Б) прековременог рада.............................................................................. у висини од 26% од основице  

Ц) рада на дан празника који је нерадни дан............................................................  110% од основице  

рада ноћу ......................................................................................... ................................ 26% од основице  

Д) обавезе  које  запослени  плаћа  на  основу  пореза  и  доприноса  за  обавезно социјално 

осигурање из плата у складу са законом.  

Коефицијенти  су  утврђени  Уредбом  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату плата 

запослених у јавним службама („Сл.гласник РС“ број 44/01, 30/02, 32/02 – испр, 69/02, 78/02, 61/03, 

121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 

40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08,  44/08,54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 

91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14 и 58/14).  

 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА  
Школски простор 

У погледу школског простора ОШ „Бранко Радичевић“ у Неготину користи 3 објекта и то: зграду 
матичне школе у Неготину и зграде подручних одељења у Видровцу и Трњану. Оснивање и почетак рада 
школе пратило је и одговарајуће опремање намештајем, наставним средствима, уређајима, реквизитима, 
алатима и машинама.  

Основна школа „Бранко Радичевић“ у Неготину свoјим прoстoром зaдoвoљaвa oснoвнe пoтрeбe 

рaдa шкoлe и извoђeњe вaспитнo-oбрaзoвнoг прoцeсa. Брoј рaдних прoстoријa oмoгућaвa нeсмeтaну 

oргaнизaцију свих видoвa рaдa oд вaспитнo-oбрaзoвних дo спoртскo-рeкрeaтивних и aктивнoсти 

слoбoднoг врeмeнa. Oпрeмљeнoст шкoлскe згрaдe учeничким нaмeштaјeм јe зaдoвoљaвaјућa. Спoртскa 

сaлa зa извoђeњe нaстaвe физичкoг вaспитaњa и спoртски тeрeни oкo шкoлe омoгућавају нeсмeтaнo 

извoђeњe свих зaдaтaкa физичкoг вaспитaњa. Школа задовољава утврђене и законом прописане 

нормативе и стандарде.   
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Површина и просторије које се користе су следеће: 

Специјализоване и универзалне учионице 

Ред 
бр. 

Назив објекта 
Број 
прос. 

Ниво опремљености 
објеката 

 Специјализоване учионице за:  А Б В Г Д 

1. Српски језик 1 1     
2. Математика 2 2     

3. Биологија 1 1     

4. Музичка култура 1 1     

5. Физика-хемија 1 1     

6. Географија 1 1     

7. Историја 1 1     
8. Страни језик 2 2     

9. Ликовна култура 1 1     

10. Специјализоване учионице за инф. 2 2     

11. Специјализована учионица за 
продужени боравак 

1 1     

12. Физичко васпитање (м.сала) 1 1     

13. Техничко образовање 1 1     

14. Интерактивна учионица 1 1     
15. Учионице (универзалне) 7 7     

 

Спортске сале, терени и опремљеност 

Ред бр. Назив наставног објекта Број Ниво опремљености 

   А Б В Г Д 

1. Фискултурна сала 1 1     
2. Спортски терени за мали фудбал 1  1    

3. Терени за одбојку 1  1    

4. Терени за рукомет 1  1    

5. Терени за кошарку 1  1    

6. Јама са песком за скок у даљ 1  1    
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Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције школе 

Ред. број Назив објекта Број Ниво опремљености 

   А Б В Г Д 

1. Кухиња 1 1     

2. Трпезарија 1  1    

3. Зубна амбуланта 1  1    
 

Помоћни простори, оставе и ходници 

Ред. број Назив објекта Број Ниво опремљености 

   А Б В Г Д 

1. Холови 2  2    

2. Ходници 5  5    

3. Магацин 2  2    

4. Угљара – котларница 1 1     
 

Ред. број 
Наставничка зборница, кабинети и кабинети за 
стручне сараднике Назив објекта 

Број Ниво опремљености 

   А Б В Г Д 

1. Наставничка зборница 2 2     

2. Кабинети за наставнике - припрема 7  7    

3. Кабинети за педагога школе 1 1     

4. Кабинет за психолога школе 1 1     
 

Ред. 
број 

Подаци о укупном простору и његовој 
адекватности 
Опис - назив објекта 

Број 
Укупна 
површина 

 
Специјализоване учионице (за наставу 
појед.пред.) 

15 890 

 
Универзалне учионице (за наставу свих 
предмета) 

7 420 

 Сале за физичко васп.са свим пом.просторијама 1 831 

 Кабинет за педагога 1 18 

 Кабинет за психолога 1 18 

 Кабинет за наставнике 5 357 

 Зборница 2 74 

 Административни блок (канцеларије) 2 36 

 Кабинет за директора 1 18 

 Амбуланта - зубна 1 18 

 Школска репрографија (умножавање материјала) 1 18 

 Портирница 1 12 

 Холови 2 200 

 Ходници 5 150 

 Магацински простор 1 30 

 Котларница 1 100 

 Остава за угаљ 1 120 

 Санитарне просторије 8 160 

 Спортски терени 3 250 
 Двориште школе 1 300 

 

ЛЕГЕНДА  

А - потпуно опремљено 
Б - опремљено у великој мери 
В - делимично опремљено  
Г - задовољава 
Д- незадовољава 
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Матична школа поседује сопствену кухињу и трпезарију са одговарајућом опремом  (столови, 

столице, посуђе) капацитета за 300 ученика у смени. Кухиња се више не користи за спремање хране већ 

само за дораду (прављење сендвича, кување топлих напитака и сл.). У подручним одељењима нема 

услова за рад ђачкe кухињe.   

Школа има нову фискултурну салу површине 831м². Фискултурна сала је топлом везом повезана са 

школском зградом. Сала је добро опремљена. Поседује: игралиште са трибином, две свлачионице, два 

ученичка и два наставничка тоалета, 4 канцеларије (од тога две преуређене у простор за стони тенис), 

једна просторија која се користи као справарница у једном делу и као остава за средства за хигијену у 

другом делу. Фискултурна сала је добро опремљена, и то са следећом опремом: столови за стони тенис, 

рипстоли, струњаче, разбој, греда, козлић, шведска клупа, карике и вратило, као и друга опрема за 

колективне спортове (мали фудбал, рукомет, кошарка, одбојка). 

Поред фискултурне сале, у ограђеном и уређеном школском дворишту, налазе се спортски терени,  

и то за: кошарку, мали фудбал, рукомет и одбојку.   

Школа поседује школску библиотеку. Својом укупном тематиком и садржајном структуром 

задовољава потребе ученика, наставника, стручник сарадника и родитеља. У школу редовно стиже 10–ак 

листова и часописа, и то из области науке, уметности и технике. Библиотека располаже са:   
 

  Број 
књига 

Број некњижне 
грађе 

Укупно 
Површина 
библиотеке 

Укупно за школу  7098  5564 12662  192,00  

 

Опрема и намештај  

 Што се тиче процене опремљености, у складу са предвиђеним нормативима, школа располаже са 

90 - 100% потребних наставних средстава (зависно од појединих области). Сва дидактичка средства се 

одржавају, чувају и редовно допуњују новим. Од значајнијих наставних средстава школа располаже 

следећим средствима:          

Наставно средство Број комада 

Рачунари 60 

Штампачи 6 

Дигитални фотоапарат 2 

ТВ пријемник 2 

Графоскоп 6 

Фотокопирни апарат 4 

Касетофон 4 

Видео пројектор 4 

ДВД 3 

Кино апаратура 1 

Глобуси 1 

Географске и историјске карте 11 

Модел лобање 1 

Људско срце са бајпасом 1 

Макете људских органа 
( бубрег,срце, око) 

4 

Мискроскопи 7 

Комплет алата за ТИО 10 

3 Д штампач 1 

Фолу машина за лим 1 
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Скенер 2 

Интерактивна табла 1 

Камера 32 

Пианино 1 

Пројекционо платно 2 

ЛЦД телевизор 3 

Лап топ 6 

Грамофон 1 

Eпипројектор 1 

Дијапројектор 1 

Електрично звоно 1 

Слајдоскоп 1 

Семафор за полигон 1 

Миксете 2 

Музички  стуб 2 2 

Озвучење 2 

Е –дневник софтвер 1 

Магнетна табла 1 

Курсор за леворуку децу са сметњама у 
развоју 

2 

 

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА  
Информације  настале  у  раду  и  у  вези  са  радом  школе  се заводе и чувају у складу са 

Правилником о канцеларијском пословању уз примену одговарајућих мера заштите.   

Информације  настале  у  раду  и  у  вези  са  радом  школе  које су  у папирној форми чувају се у 

архиви Школе, у библиотеци, на полицама са регистраторима.  

Регистратурски материјал се чува према роковима који су утврђени Листом категорија 

регистратурског материјала са роковима чувања.  

Финансијска документација чува се у рачуноводству Школе, а остала папирна документација 

(досијеи запослених, документација о регистрацији, отварању ПИБ-а и сл.) чува се у секретаријату школе.  

Информације  које  постоје  и  у  електронској  форми  налазе  се  на  рачунарима Школе.   Рачунари   

у   којима   се   налазе   информације   у електронској форми чувају се уз примену одоварајућих мера 

заштите и то од вируса уз помоћ  анти  вирус  програма  као  и  лозинкама  које  осигуравају  да  приступ  

носачу информације нема нико осим запосленог који барата са њима.  

На интернет страни Школе објављују се информације које су настале у ради или у вези са радом 

Школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес.   

19.  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ  
Школа поседује докумета која се односе на оснивање и организацију рада (општа акта, одлуке, 

решења, уговоре, записнике, дописе, захтеве, обавештења, електронску пошту), инвестиционо-техничку 

документацију (пројекти, уговори), документацију из радног односа (матичне књиге запослених, 

персонални досијеи, конкурси),  документа из васпитно-образовног рада (матичне књиге ученика, 

дневници, школски програми, годишњи програми рада, извештаји, записници стручних органа и тимова, 

евиденције), документацију о материјалном и финансијском пословању (финансијски планови,  
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завршни рачуни,  извештаји о попису, платни спискови, документација у вези јавних набавки,  

платни налози, путни налози), евиденцију из области безбедности и здравља на раду, евиденцију из 

области противпожарне заштите и документацију Школске библиотеке.   
 

Рок чувања најважније документације:  

1) Документација о оснивању школе -рок чувања трајно;  

2) Општа акта Школе (статути, правилници, пословници) -рок чувања трајно;  

3) Пројекти са пратећом документацијом -рок чувања трајно;   

4) Персонални досијеи запослених -рок чувања трајно;  

5) Матичне књига ученика-рок чувања трајно;  

6) Дневници рада-разредне књиге-рок чувања 10 година;  

7) Школски програми -рок чувања трајно;  

8) Записници наставничког већа -рок чувања трајно;  

9) Летописи школе -рок чувања трајно;  

10) Финансијски планови -рок чувања трајно;  

11) Завршни рачуни-рок чувања трајно;  

12) МУН Обрасци (уплата доприноса) – рок чувања трајно.  

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН 
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП  

Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом  школе,  

су  доступне  јавности   у  складу  са  Законом  о  слободном  приступу информацијама  од  јавног  значаја  

(„Сл.  гласник  РС“  број  120/04,  54/07,  104/09  и 36/2010),  осим  када  су  се,  према  овом  закону,  

према  Закону  о  заштити  података  о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009 – др. 

закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) и Закону о тајности података („Службени гласник  РС“  бр.104/09),  

стекли  услови  за  искључење  или  ограничење  од  слободног приступа информацијама од јавног 

значаја.  

Ако се захтев односи на неку информацију која припада врстама информација које су објављене 

на интернету, Школа се може позвати на то да је тражена информација већ доступна на интернету и 

поступити на основу одредаба члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

тако што ће подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачну 

интернет адресу на којој се налази тражена информација.   

21.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА  

 Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом  школе,  су  

доступне  јавности   у  складу  са  Законом  о  слободном  приступу информацијама  од  јавног  значаја  

(„Сл.  гласник  РС“  број  120/04,  54/07,  104/09  и 36/2010),  осим  када  су  се,  према  овом  закону,  према  

Закону  о  заштити  података  о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 

68/2012 – одлука УС и 107/2012) и Закону о тајности података („Службени гласник  РС“  бр.104/09),  стекли  

услови  за  искључење  или  ограничење  од  слободног приступа информацијама од јавног значаја.  

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

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

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

адреса,  телефон  или  други  подаци  за  контакт),  што  прецизнији  опис информације која се тражи (јасно 

наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања 

информације. Захтев може, али не мора, да   садржи   разлоге   као   и   друге   податке   који   олакшавају   

проналажење   тражене информације.  
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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.  

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

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

закључак о одбацивању захтева као неуредног.  

Школа  је  дужна  да  омогући  приступ  информацијама  и  на  основу  усменог захтева  тражиоца  

који  се  саопштава  у  записник,  при  чему  се  такав  захтев  уноси  у посебну евиденцију и примењују се 

рокови као да је захтев поднет писмено.  

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

том обрасцу.  

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

дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о 

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

му или упути копију тог документа. Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 

дана од дана пријема захтева  поступи  по  истом, дужна  је  да  о  томе  одмах  обавести  тражиоца  и  

одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца  

обавестити  о  поседовању  информације,  ставити  му  на  увид  документ  који садржи тражену 

информацију, изда му, односно упути копију тог документа.  

Ако  школа  на  захтев  не  одговори  у  року,  тражилац  може  уложити  жалбу Поверенику  у  складу 

са  чланом  22.  Закона  о  слободном  приступу информацијама  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 докумета, 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 који садржи тражену 

информацију изврши у друго време од времена које му је одредила школа.  

Лице  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,  дужан  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.  

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у 

документ који садржи тражену информацију је бесплатан.  

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

плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.  

Када Школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев 

Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ 

налази.  

Тражилац  може  изјавити  жалбу Поверенику  у  року од  15  дана  од  достављања решења школе, 

у складу са чаланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

  

  

 



Информатор о раду ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин, април 2019. године 

 

С
тр

ан
а 

3
4

 /
 3

4
 

Образац захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

  

OШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  
НЕГОТИН  

Интернационалних бригада 57  
  

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 36/2010), 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:**  

- поштом  

- електронском поштом  

- факсом  

- 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)  

  
У _____________, __________________________________  

  
 

Тражилац информације / Име и презиме   

                                                                                                              ___________________________________  
  

  

  

Адреса      
___________________________________  

 

Дана ________ 20__ године  

    

  

Други подаци за контакт  
     

___________________________________  

       Потпис  
 

       ___________________________________ 

  
 

* Заокружити цртицу испред законског права на приступ информацијама које желите да остварите.  
** Заокружити цртицу испред одабраног начина достављања копије докумената.  
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.   

 


