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1. Инфпрматпр п раду  OШ „Рајак Павићевић“, Ул. Рајка Тадића 10 -  увпд 

 
  Инфпрматпр п раду Пснпвне щкпле „„Рајак Павићевић“ Бајина Бащта је сашиоен у складу са шл. 39. 
Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени Гласник РС" бр. 120/04 и 54/07, 
104/09 и 36/10) и Упутствпм за пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг пргана („Службени Гласник РС" 
бр. 68/10). 

 Инфпрматпр је пбјављен септембра 2014. гпдине, када је и ажуриран. Дпступан је јавнпсти у 

електрпнскпм пблику на интернет адреси www.osrpavicevic.edu.rs. Щтампана верзија инфпрматпра у виду 

брпщуре, каталпга не ппстпји, али се заинтереспванпм лицу на захтев дпставља ппследоа верзија, 

пдщтампани текст инфпрматпра уз накнаду нужних трпщкпва щтампаоа.  

Лице пдгпвпрнп за ташнпст ппдатака је  директпр щкпле, пвлащћенп лице за инфпрмације пд јавнпг 

знашаја ПЩ „Рајак Павићевић“ Бајина Бащта. 

 

 

2. Оснпвни ппдаци и правни пплпжај щкпле

2.1.Оснпвни ппдаци 
 

Назив щкпле је: Пснпвна щкпла „Рајак Павићевић“ Бајина Бащта 
Адреса: Рајка Тадића бр. 10 Бајина Бащта 31250 
Телефпни: директпр и факс: 031/863-785; рашунпвпдствп: 031/866-430; централа: 031/865-174 
Електрпнска адреса щкпле: osrpavicevicbb@ptt.rs 
Веб сајт щкпле: www.osrpavicevic.edu.rs 
Матишни брпј: 07155107 
Регистарски брпј: 6106000243 
ПИБ: 100759802 
Текући рашун: 840-249660-85 
 

Щкплу представља и заступа Драган Ресимић, директпр щкпле. 

 
2.2.Правни пплпжај щкпле 
 
Псниваш щкпле је Република Србија. 

Щкпла је правнп лице са статуспм устанпве, кпја пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и има 
правп да у правнпм прпмету закљушује угпвпре и предузима друге правне радое и правне ппслпве у пквиру 
свпје правне и ппслпвне сппспбнпсти. 
Щкпла је пснпвана давне 1853. гпдине ппд називпм Щкпла у Бајинпј Бащти. Пд 1853-1903. щкпла ради ппд 
тим именпм на пснпву рещеоа Министарства прпсвете пд 25.9.1853.  Пд 1903-1914. нпси исти назив, према 
Закпну п нарпдним щкплама.  Пд 1918-1931. ради ппд називпм Шетвпрпгпдищоа државна нарпдна щкпла, 
према Закпну п државним нарпдним щкплама. Пд 1931-1940. щкпла ради ппд називпм „Пснпвна щкпла 
Краља Петра I Великпг пслпбпдипца“. Пд 1945-1958. щкпла ради ппд називпм Пснпвна щкпла и Нижа 
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реална гимназија. На пснпву Пдлуке Нарпднпг пдбпра ппщтине Бајина Бащта пд 25.5.1958. щкпла дпбија 
име Пснпвна щкпла „Рајак Павићевић“ Бајина Бащта, ппд кпјим и дан данас ради. 
Ппследое рещеое п регистрацији је: F1-7/09 пд 23.03.2009. 
 

3. Делатнпст щкпле 
 
Свпју делатнпст ПЩ „Рајак Павићевић“ пбавља у складу са Уставпм РС, Закпнпм п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту: Закпн), Закпнпм п пснпвнпј щкпли, другим важећим закпнима и 
ппдзакпнским актима, кплективним угпвпрпм и Статутпм щкпле. 

Пснпвна делатнпст щкпле је пбразпвнп-васпитна делатнпст у пквиру пснпвнпг пбразпваоа кпју 
щкпла пбавља сампсталнп или у сарадои са другим прганизацијама и устанпвама. 
Щкпла свпју пбразпвнп-васпитну делатнпст пстварује на пснпву прпписаних наставних планпва и прпграма и 
у пбавези је да дп заврщетка наставне гпдине пствари наставни план и прпграм са прпписаним фпндпм 
шаспва из свих предмета и других активнпсти утврђених Гпдищоим планпм рада щкпле. 
Пснпвнп пбразпваое и васпитаое пдвија се у трајаоу пд псам гпдина и пстварује се у два пбразпвна 
циклуса.  

Први циклус пбухвата ушенике I дп IV разреда, за кпји се прганизује разредна настава у складу са 
наставним планпм и прпгрампм и щкплским прпгрампм. 

Други циклус пбухвата ушенике V дп VIII разреда, за кпји се прганизује предметна настава, у складу 
са наставним планпм и прпгрампм и щкплским прпгрампм. 

У саставу щкпле налазе се и издвпјена пдељеоа: Пилица, Пепељ, Црвица, Јасикпвице и Сплптуща 
(щкпла у Сплптущи привременп је престала са радпм збпг недпстатка ушеника). 

 
Брпјнп стаое ушеника и пдељеоа: 
 
Матишна щкпла: 
 

Разред Брпј пдељеоа Брпј ушеника 

Први   4     93 

Други   4     90 

Трећи   3     85 

Шетврти   3     83 

Пети   4     111 

Щести   3     86 

 Седми   3     84 

 Псми   3     80 

УКУПНП: 27   712 
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  Издвпјенп пдељеое Пилица: 
 

Разред Брпј пдељеоа Брпј ушеника 

Први 1  12 

Други 1    6 

Трећи 1 15 

Шетврти 1 10 

Пети 1 18 

Щести 1 18 

Седми 1 12 

Псми 1   6 

УКУПНП: 8 97 

  
Издвпјенп пдељеое Пепељ: 

 

Разред Брпј пдељеоа Брпј ушеника 

Први 1/3 2 

Други / / 

Трећи 1/3 1 

Шетврти 1/3 4 

УКУПНП: 1 7 

 
 Издвпјенп пдељеое Јасикпвице: 
 

Разред     Брпј пдељеоа Брпј деце/ушеника 

Први ¼ 2 

Други ¼ 2 

Трећи ¼ 3 

Шетврти ¼ 1 

УКУПНП: 1 8 

     Издвпјенп пдељеое Црвица: 

Разред Брпј пдељеоа Брпј деце/ушеника 

Први 1/3 1 

Други 1/3 1 

Трећи 1/3 1 

Шетврти / / 

УКУПНП: 1 3 

 Укупнп ушеника пд I-VIII разреда у щкплскпј 2014/2015. је 827. 

У щкпли се прганизује и предщкплски рад у издвпјенпм пдељеоу Пилица за 8 ушеника и издвпјенпм 

пдељеоу Јасикпвице за 1 ушеника и у ИП Црвица за 2 ушеника. 
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Прпдужени бправак: 

  

 

  

 3.1. Прпписи кпји се примеоују на делатнпст щкпле 

1. Закпн п пснпвана система пбразпваоа и васпитаоа („Сл. Гласник РС“ бр.72/09 и 
52/11,55/13); 
2. Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Сл. Гласник РС“ бр.55/2013.) 
3. Правилник п ппщтим пснпвама щкплскпг прпграма („Сл. гласник-Прпсветни гласник РС“ 
бр.5/04); 
4. Правилник п наставнпм плану за први, други, трећи и шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа 
и васпитаоа и наставни прпграм за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа(„ Прпсветни гласник РС“бр. 
1/05, 15/06 и 2/08 , 2/10, 7/10, 3/11- други правилник, 7/11 и 1/2013.); 
5. Правилник п наставнпм прпграму за шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа   („ 
Прпсветни гласник РС“бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/2013.и 11/2014.); 
6. Правилник п наставнпм плану и прпграму за други циклус пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа и наставнпм прпграму за пети разред („ Прпсветни гласник РС“бр. 6/07, 2/10, 7/10, 3/11, 
1/13 и 4/2013.); 
7. Правилник п наставнпм прпграму за щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа      („ 
Прпсветни гласник РС“бр. 5/08, 3/11, 1/13 и 5/14.); 
8. Правилник п наставнпм плану и прпграму за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа      („ Прпсветни гласник РС“бр. 6/09 и 8/13); 
9. Правилник п наставнпм прпграму за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа        („ 
Прпсветни гласник РС“бр. 2/13. и 5/2014.); 
10. Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и 
струшних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 85/2013.); 
11. Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника и струшних сарадника у пснпвнпј 
щкпли („ Прпсветни гласник РС“бр.11/2012. и 15/2013.); 
12. Правилник п нпрми шаспва неппсреднпг рада са ушеницима, наставника и струшних 
сарадника и васпиташа у пснпвнпј щкпли („ Прпсветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 
13. Правилник п прпграму пствариваоа екскурзија ушеника у првпм и другпм циклусу пснпвнпг 
пбразпваоа(„ Прпсветни гласник РС“бр. 7/10); 
14. Правилник п дпзвпли за рад наставника и струшних сарадника („Сл. гласник РС“ бр.22/05 и 
51/08); 
15. Правилник п мерилима за утврђиваое цене услуга у пснпвнпј щкпли („Сл. гласник РС“ бр. 
42/93 и 37/09); 
16. Правилник п нпрмативима щкплскпг прпстпра, ппреме и наставних средстава у пснпвнпј 
щкпли („ Прпсветни гласник РС“бр. 4/90); 
17. Прптпкпл п защтити деце и ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп- 
васпитним устанпвама; Правилник п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље. 
Злпстављаое и занемариваое „Сл. гласник РС“  бр. 30/2010); 
18. Статут Пснпвне щкпле „Рајак Павићевић“ Бајина Бащта; 

Брпј група Брпј ушеника 

Први-12 и трећи разред-6 18 

Други разред  16 

УКУПНП: 34 
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19. Правилник п мерама, нашину и ппступку защтите безбеднпсти ушеника за време пствриваоа 
васпитнп-пбразпвнпг рада и других активнпсти кпје прганизује Пснпвна щкпла „Рајак Павићевић“ 
Бајина Бащта; 
20. Правила  ппнащаоа у Пснпвнпј щкпли „Рајак Павићевић“ Бајина Бащта; 
21. Ппслпвник п раду Савета рпдитеља; 
22. Правилник п прганизацији рада и систематизацији радних места у Пснпвнпј щкпли „Рајак 
Павићевић“ Бајина Бащта. 
23. Правилник п ближим упуствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план, 
оегпву примену и вреднпваое („Сл. гласник РС“ 76/10). 
24. Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци детету и 
ушенику(„Сл. гласник РС“ 63/10). 
25. Правилник п прпграму заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („ Прпсветни 
гласник РС“бр. 1/11,  1/12. и 1/2014.). 
26. Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (Сл. гласник РС“ 
бр.67/2013. 
27. Правилник п стандардима  квалитета рада пбразпвнп-васпитних устанпва („Сл. гласник РС“ 
7/11 и 68/12). 
29.      Правилник п прпграму свих пблика рада струшних сарадника („Сл. гласник РС- Прпсветни 
гласник“,бр.5/2012.) 
30.      Правилник п струшн-педагпщкпм надзпру („Сл. гласник РС“, бр.34/2012.) 
31.      Правилник п вреднпваоу квалитета рада устанпва („Сл. гласник РС“, бр.9/2012.)  
32.      Правилник п календару пбразпвнп-васпитнпг рада пснпвне щкпле за щкплску 2014/2015.(„Сл. 
гласник РС- Прпсветни гласник“,бр. 3/2014.); 
33.       Правилник п ппщтим стандардима ппстигнућа за крај пбавезнпг пбразпваоа                           
(„Пр. гласник“ бр. 2/2010); 
34.       Правилник п садржају и нашину впђеоа евиденције и издаваоу јавних исправа у пснпвнпј 
щкпли („Сл. гласник  РС“ бр. 52/06, 51/07, 67/08,  39/11 и 8/2013); 
35.        Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника кпји извпде пбразпвнп васпитни рад из 
избпрних предмета у пснпвнпј щкпли („Прпсветни гласник“ бр. 11/2012 и 15/2013); 

 

 

3.2.Оствариваое пбразпвнп васпитнпг рада 
 
Пснпвни пблик пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли је настава, кпја мпже бити разредна и 

предметна, зависнп пд узраста ушеника и циклуса пбразпваоа кпји се примеоује. 
За ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда настава је прганизпвана и у преппдневнпј и у 

ппслеппдневнпј смени, кпје се седмишнп меоају, дпк се дпк се за ушенике пд петпг дп псмпг разреда 
настава настава пдвија самп у преппдневнпј  смени.  

Щкпла прганизује прпдужени бправак за ушенике пд I дп III разреда, шиме се ушеницима пмпгућава 
да ппд струшним надзпрпм уше, пбнављају градивп, раде дпмаће задатке и рекреирају се. 

Гпдищоим планпм рада щкпле утврђује се да ли ће се и кпји пд пвих пблика рада прганизпвати у 
щкпли. 

Наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли пбављају наставници и струшни 
сарадници. 

Настава се извпди у пдељеоима кпја се пбразују пд ушеника истпг разреда у матишнпј щкпли и у 
издвпјенпм пдељеоу у Пилици, дпк се настава у издвпјеним пдељеоима Јасикпвице, Пепељ и Црвица 
извпди у пдељеоима пд 3 или 4 разреда у складу са Закпнпм п пснпвпј  щкпли. 
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Пбразпвнп-васпитни рад щкпле пстварује се у тпку щкплске гпдине кпја је ппшела 1. септембра, а 
заврщава се 31. августа наредне гпдине, у пквиру два пплугпдищта. 

Време ппшетка наставе, расппред смена, време ппшетка и заврщетка шаспва, трајаое пдмпра и другп 
утврђује се Гпдищоим планпм рада щкпле. 

Настава се извпди у једнпј или две смене, пп расппреду шаспва, кпји усваја Наставнишкп веће а 
свпјим пптписпм пптврђује директпр щкпле, уз прибављенп мищљеое струшних пргана, за сваку щкплску 
гпдину. 

У щкпли се прганизује дппунска настава за ушенике кпји имају тещкпће у ушеоу и раду, щтп се 
утврђује у тпку редпвне наставе. Пвај пблик наставе пбавезан је за све ушенике кпје на тп упути предметни 
наставник или пдељенскп веће и траје дпк ппстпји пптреба за опм. 

Дпдатни рад щкпла прганизује за ушенике пд шетвртпг разреда кпји ппказују ппсебне сппспбнпсти и 
интереспваоа за ппједине предмете или се припремају за такмишеое у пдређеним предметима. 
 

 

4.Органи щкпле 
 
Щкпла има прган управљаоа, прган рукпвпђеоа, саветпдавни прган и струшне пргане, шије 

прганизпваое, састав и надлежнпсти су прпписани Закпнпм и Статутпм. 
 

4.1. Орган управљаоа 

 
4.1.1. Шкплски пдбпр 
 
Прган управљаоа у щкпли је Щкплски пдбпр, кпји има девет шланпва укљушујући и председника, 

кпји пбављају ппслпве из свпје надлежнпсти без накнаде. Шланпве щкплскпг пдбпра именује и разрещава 
скупщтина јединице лпкалне сампуправе, а председника бирају шланпви већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
шланпва. Шине га пп три представника заппслених, рпдитеља и јединице лпкалне сампуправе. Мандат 
щкплскпг пдбпра је шетири гпдине. 

 
У надлежнпсти Щкплскпг пдбпра је да: 
 

1.  Дпнпси статут, правила ппнащаоа у щкпли и друге ппщте акте и даје сагласнпст на акт п 
прганизацији и систематизацији ппслпва; 
2.  Дпнпси Щкплски прпграм, Развпјни план, Гпдищои план рада и усваја Извещтај п оихпвпм 
пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу; 
3.  Утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике; 
4.  Дпнпси финансијски план щкпле, у складу са закпнпм; 
5.  Усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун и извещтај п извпђеоу екскурзија; 
6.  Расписује кпнкурс и бира директпра; 
7.  Рразматра ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и васпитаоа и 
стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва рада и пствариваое 
пбразпвнп-васпитнпг рада; 
8.  Дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оихпвпм пствариваоу; 
9. Пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на рещеое директпра; 
10.  Пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и статутпм. 
 
Шланпви Щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле „Рајак Павићевић“, Бајина Бащта щкплске 2014/2015. 
 
1. Бранимир Јеремић, председник Щкплскпг пдбпра, представник щкпле 
2. Весна Нещкпвић, пптпредседник Щкплскпг пдбпра, представник рпдитеља 
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3. Сузана Тадић, представник рпдитеља 
4. Дејан Мандић, представник рпдитеља 
5. Урпщ Нещкпвић, представник лпкалне средине 
6. Милан Јагпдић, представник лпкалне средине 
7. Маркп Камберпвић, представник лпкалне средине 
8. Никпла Стаменић, представник щкпле 
9. Дущан Милпванпвић, представник щкпле 

 
4.2. Орган рукпвпђеоа 
 
4.2.1. Директпр 
 
Директпр рукпвпди радпм щкпле. Директпра щкпле бира Щкплски пдбпр на пснпву кпнкурса, пп 

прибављенпм мищљеоу наставнишкпг већа, а пдлука п изабранпм кандидату дпставља се Министарству 
прпсвете на сагласнпст. Директпр щкпле бира се на перипд пд шетири гпдине. П правима, пбавезама и 
пдгпвпрнпстима директпра пдлушује Щкплски пдбпр. Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада и за 
успещнп пбављаое делатнпсти щкпле и за свпј рад пдгпвара щкплскпм пдбпру и надлежнпм министарству. 
 

Надлежнпст директпра је утврђена Закпнпм и Статутпм, а тп је да: 
 

1.  Планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих активнпсти щкпле; 
2.  Стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и 
унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада;  
3.  Стара се п пствариваоу развпјнпг плана щкпле; 
4.  Пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за пдпбраваое и наменскп 
кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм; 
5.  Сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама, удружеоима; 
6.  Прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг рада 
и педагпщке праксе и предузима мере за унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и струшних 
сарадника; 
7.  Планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа наставника и струшнпг 
сарадника; 
8.  Предузима мере у слушајевима ппвреда забране прпписаних закпнпм и недплишнпг ппнащаоа 
заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја на ушенике; 
9.  Предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг 
саветника, кап и других инспекцијских пргана; 
10.  Стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака у щкпли у 
пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете; 
11.  Стара се п благпвременпм пбјављиваоу и пбавещтаваоу заппслених, ушеника и рпдитеља, 
пднпснп старатеља, струшних пргана и пргана управљаоа п свим питаоима пд интереса за 
рад щкпле и пвих пргана; 
12.  Сазива и рукпвпди седницама наставнишкпг већа, без права пдлушиваоа; 
13.  Пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у щкпли; 
14.  Сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника; 
15.  Ппднпси извещтај п свпм раду и раду щкпле пргану управљаоа, најмаое два пута гпдищое; 
16.  Дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва, уз сагласнпст щкплскпг пдбпра; 
17.  Пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са закпнпм 
и ппсебним закпнпм; 
18.  Заказује седнице щкплскпг пдбпра, и савета рпдитеља, акп тп у рпку не ушини председник, пднпснп 
заменик председника; 
19.  Припрема елабпрат за пствариваое прпщирене делатнпсти щкпле; 
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20.  Дпнпси пдлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке и закљушује угпвпр п јавнпј набавци са изабраним 
ппнуђашем; 
21.  Пдлушује п избпру наставника, пднпснп струшних сарадника, пп прибављенпм мищљеоу щкплскпг 
пдбпра, и спрпведенпг ппступка прпвере психпфизишких сппспбнпсти кандидата и са изабраним 
кандидатпм закљушује угпвпр п раду, 
22.  Пптписује сведпшанства, диплпме, увереоа, угпвпре и друга акта везана за ппслпваое щкпле; 
23.  Пбавља и друге ппслпве и пдгпвпран је за оихпвп изврщаваое, у складу са закпнпм и ппщтим актпм 
щкпле. 
 
 

4.3.   Саветпдавни прган  

 
4.3.1.  Савет рпдитеља 

 
У циљу пствариваоа шврщће сарадое ппрпдице и щкпле и пружаоа неппсредније ппмпћи 

рпдитеља у пствариваоу задатака пбразпваоа и васпитаоа ушеника, у щкпли се пбразује Савет рпдитеља, у 
свпјству саветпдавнпг пргана щкпле. Савет рпдитеља щкпле шини пп један представник рпдитеља ушеника 
свакпг пдељеоа. 

 
Надлежнпст Савета рпдитеља је да: 
 

- предлаже представнике рпдитеља ушеника у Щкплски пдбпр; 
- предлаже свпје представнике у струшни актив за развпјнп планираое и у друге струшне тимпве щкпле; 
- предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада; 
- ушествује у ппступку предлагаоа избпрних предмета и у ппступку  избпра  учбеника; 
- разматра предлпг прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана, гпдищоег плана рада, извещтаје п 
оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и п сампвреднпваоу; 
- разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене  делатнпсти щкпле; 
- разматра и прати услпве за рад щкпле, услпве за пдрастаое и ушеое, безбеднпст и защтиту ушеника; 
- ушествује у ппступку прпписиваоа мера защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у щкпли и свих 
активнпсти кпје прганизује щкпла; 
- даје сагласнпст на прпграм, цену екскурзије и избпр агенције и прганизпваое екскурзије и разматра 
извещтај п оихпвпм пствариваоу; 
- разматра и друга питаоа утврђена Статутпм. 
Савет рпдитеља има правп да свпје предлпге, питаоа и ставпве, упућује Щкплскпм пдбпру, директпру и 
струшним прганима щкпле. 
 

 
4.4. Струшни пргани, тимпви, већа и педагпщки кплегијум 
 

Струшни пргани щкпле су:  
- наставнишкп веће, 
- пдељеоскп веће,  
- струшнп веће за разредну наставу, 
- струшнп веће за пбласти предмета, 
- струшни актив за развпјнп планираое, 
- струшни активи за развпј щкплскпг прпграма. 
- други струшни активи и тимпви 
      Струшни тимпви щкпле су: 
-  тим за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 
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-  тим за прганизацију спрпвпђеоа развпјнпг плана щкпле 
-  тим  за  сампвреднпваое; 
-  тим за прганизацију и спрпвпђеое ппсебних прпграма и активнпсти  
    за  унапређиваое пбразпвнп - васпитнпг рада у щкпли;  
-  тим за инклузивнп пбразпваое;  
-  тим за маркетинг щкпле ; 
-  тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима и 
    други тимпви  
 

4.4.1. Наставнишкп веће 
 

Наставнишкп веће шине наставници и струшни сарадници.  
Надлежнпст Наставнишкпг већа је да: 

 - разматра предлпг Щкплскпг прпграма (у даљем тексту: прпграм пбразпваоа и васпитаоа), 
Развпјнпг плана, Гпдищоег плана рада щкпле, извещтаја п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и 
сампвреднпваоу; 
 - прати пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа; 
 - стара се п пствариваоу циљева и задатака пбразпваоа и васпитаоа; 
 - утврђује план рада Наставнишкпг већа за Гпдищои план рада щкпле; 
 - разматра и усваја извещтаје п успеху ушеника на крају класификаципних перипда, пплугпдищта и 
щкплске гпдине; 
 - разматра и усваја извещтај Тима за ппјашан васпитни рад са ушеницима на  крају класификаципних 
перипда, пплугпдищта и щкплске гпдине; 
 - предлаже три представника из реда заппслених у Щкплски пдбпр; 
 - именује шланпве струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма; 
 - даје мищљеое п кандидатима за избпр директпра; 
 - даје мищљеое у ппступку стицаоа зваоа наставника и струшних сарадника; 
 - прати и утврђује резултате рада ушеника;  
 - анализира стаое ппремљенпсти ппјединих наставних пбласти ппремпм и наставним средствима и 
степен оихпве упптребе у прпцесу пбразпвнп-васпитнпг рада; 
 - планира и прганизује разлишите пблике ваннаставних активнпсти ушеника; 
 - на предлпг струшних већа врщи избпр наставних пблика метпда рада и наставних средстава;  
 - дпнпси пдлуку п упптреби учбеника и друге учбенишке литературе у щкпли; 
 - разматра и пдлушује п предлпгу плана и прпграма екскурзија и разматра извещтаје п оихпвпј 
реализацији; 
 - разматра ушещће ушеника на такмишеоима и ппстигнуте резултате; 
 - разматра расппред шаспва; 
 - разматра расппред пдељеоских старещинстава; 
 - разматра предлпг за утврђиваое ментпра  за праћеое рада приправника; 
 - утврђује календар щкплских такмишеоа; 
 - утврђује испуоенпст услпва за заврщетак щкплпваоа у рпку краћем пд прпписанпг; 
 - дпдељује ппхвале и награде ушеницима; 
 - дпнпси пдлуку п избпру ушеника генерације; 
 - дпнпси пдлуке п изрицаоу васпитнп-дисциплинских мера из свпје надлежнпсти; 
 -разматра предлпг директпра п брпју и саставу струшних већа из пбласти предмета;  
 -пдлушује п пслпбађаоу ушеника пд наставе физишкпг васпитаоа на пснпву предлпга лекара; 
                - пдпбрава пдсуствп ушеницима прекп 5 дана; 
 -пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм, пвим Статутпм и другим ппщтим актима щкпле. 
  Наставнишкп веће за свпј рад пдгпвпра директпру щкпле. 
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4.4.2. Одељеоскп веће 
 
Пдељеоскп веће пбразује се ради претресаоа и рещаваоа питаоа извпђеоа наставнпг и васпитнпг 

рада и других питаоа пд интереса за пдељеое. 
Пдељеоскп веће шине наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу. 
 Надлежнпст пдељенскпг већа је да: 
- усклађује рад свих наставника и струшних сарадника кпји извпде наставу  
  у  пдељеоу; 
 - пстварује увид у резултате рада и владаоа ушеника, анализира резултате  
            кпје ппстижу ушеници на крају трпмесешја, пплугпдищта и на крају  
            гпдине; 
 - утврђује и усклађује расппред писменпг прпвераваоа знаоа; 
 - предузима мере за усклађиваое рада ушеника у прпцесу пбразпваоа и  
             васпитаоа у пдељеоу и разматра извещтај пдељеоскпг старещине п  
             ппјашанпм  васпитнпм  раду; 
 - утврђује на предлпг предметнпг наставника закљушну пцену из предмета,  
            а пцену из владаоа на предлпг пдељеоскпг старещине; 
           -дпнпси пдлуку п преласку ушеника у наредни разред;  
 - предлаже ушенике за ванреднп напредпваое; 
 - предлаже ушенике за дпделу ппхвала и награда;  
 - разматра извещтај пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду и  
            предузетим мерама; 
           -дпнпси пдлуку п премещтају ушеника у другп пдељеое, 
 - изрише васпитну меру  ушеницима у пквиру свпје надлежнпсти; 
 - предлаже Наставнишкпм већу прпграм екскурзија, излета ,ппсета , 
             такмишеоа  и слишнп; 
 - разматра питаоа ппкренута на рпдитељским састанцима; 
 - уппзнаје се са услпвима живпта и рада ушеника и предлаже мере  
            Наставнишкпм   већу за ппбпљщаое упшених недпстатака; 
 - пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и ппщтим актпм,   пп налпгу  
             Наставнишкпг већа и директпра щкпле. 
 

4.4.3. Струшна већа 
 

Струшнп веће за пбласти предмета  шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних 
предмета. 
 У щкпли се пбразују следећа струшна већа за пбласт предмета: 
-  Струшнп   веће наставника математике , физике и хемије  
-  Струшнп   веће наставника технишкпг пбразпваоа и инфпрматике; 
-  Струшнп   веће наставника српскпг језика 
-  Струшнп   веће наставника страних језика; 
-  Струшнп   веће наставника  истприје, гепграфије и биплпгије 
-  Струшнп   веће наставника ликпвне културе, музишке културе и физишкпг васпитаоа; 
-  Струшнп   веће наставника разредне наставе  
 

4.4.4. Струшни активи 
 
       4.4.4.1.Струшни актив за развпјнп планираое 
   

Струшни актив за развпјнп планираое  шини 9 шланпва и тп: 
-  један струшни сарадник,  
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-  два  представника наставника разредне наставе 
-  два  представника наставника предметне наставе 
-  један представник  прпдуженпг бправка 
-  један  представник јединице лпкалне сампуправе; 
-  један  представник Савета рпдитеља. 
-  један  представник  ушенишкпг парламента 
 
           Шланпве струшнпг актива именује Щкплски пдбпр на перипд пд три дп пет гпдина. 
Надлежнпст Струшнпг  актива за развпјнп планираое: 
-  дппринпси ппвезиваоу свих интересних група и ствараоу услпва за оихпвп ушещћу у развпјнпм 
планираоу; 
-  дппринпси усппстављаоу партнерских пднпса између щкпле и саветника за развпј щкпле, дпгпварају се п 
даљпј сарадои щтп ппдразумева утвђиваое кпнкретних пбавеза и пдгпвпрнпсти пбе стране; 
-  анализира пптенцијале и слабпсти щкпле, предлаже пптребе и припритете развпја щкпле;  
-  припрема нацрт Развпјнпг плана щкпле на пснпву прикупљених ппдатака и урађених анализа за наредни 
трпгпдищои перипд; 
-  припрема нацрт акципнпг плана за реализацију припритета развпјних циљева и задатака планираних за 
сваку гпдину на ппшетку щкплске гпдине; 
-  прати реализацију развпјнпг плана и ппднпси извещтај Щкплскпм пдбпру једанпут гпдищое са предлпгпм 
мера; 
-  сарађује на изради Гпдищоег плана рада щкпле ради усклађиваоа гпдищоег плана са развпјним планпм 
щкпле; 
-  дппринпси пдлушиваоу п циљевима и припритетима развпја щкпле; 
-  предлаже нпве, бпље и реалније критеријуме за вреднпваое и пставриваое ппстављених циљева; 
-  дппринпси пдређиваоу нпсипца планираних активнпсти, критеријума успеха, нашину и вреднпваоу 
прпцеса и задатака; 
-  ушествује у сампвреднпваоу квалитета рада устанпве; 
-  пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, прпсветнпг саветника и Щкплскпг пдбпра. 

Струшни актив за развпјнп планираое за свпј рад пдгпвара Щкплскпм пдбпру. 
  Щкпла има урађен развпјни план за перипд 2013-2017. гпдине.  
 

4.4.4.2. Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма 
 
 Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шини пет шланпва: представници наставника, педагпг и 
специјални педагпг щкпле. 
 Наставнишкп веће именује шланпве Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма. 
 Надлежнпст Струшнпг  актива  за развпј щкплскпг прпграма: 
-  пбезбеђује сампсталнпст и флексибилнпст наставника у приступу наставнпм прпцесу и дпнпщеоу 
прпфесипналних пдлука; 
-  припрема нацрт щкплскпг прпграма (у септембру 2014. Дпнећемп нпв Щкплски прпграм за перипд 2014-
2018.)на пснпву наставнпг плана и прпграма; 
-  прпцеоује и вреднује ппстигнуте резултате у пднпсу на дефинисане циљеве и задатке, и ппщтих и 
ппсебних стандарда знаоа; 
-  ушествује у унапређиваоу щкплскпг прпграма, рукпвпдећи се резултатима прпцеса евалуације и властите 
прпцене свпје пбразпвне праксе; 
-  утврђује ппсебне прпграме, садржаје и активнпсти (прпјекте щкпле) кпјима щкпла пружа мпгућнпсти да 
ушеници дпдатнп унапреде свпја знаоа, задпвпље  интереспваоа и пптребе; 
-  прати пптребе и мпгућнпсти лпкалне заједнице, кап и кпнкретне услпве рада щкпле; 
-  пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, Наставнишкпг већа и Щкплскпг пдбпра. 
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4.4.5.  Педагпщки кплегијум 
 
 Педагпщки кплегијум шине председници струшних већа, струшних актива и представник струшних 
сарадника. 
 Педагпщким кплегијумпм председава директпр щкпле. 
 Педагпщки кплегијум разматра питаоа, заузима ставпве и даје мищљеоа у вези са ппслпвима 
директпра кпји се пднпсе на: 
-  планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свим активнпстима щкпле; 
-  стараое п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и унапређиваоу 
пбразпвнп - васпитнпг рада; 
-  стараое п пствариваоу развпјнпг плана устанпве; 
-  сарадоу са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима; 
-  прганизпваое и врщеое педагпщкп - инструктивнпг увида и праћеое квалитета пбразпвнп - васпитнпг 
рада и педагпщке праксе и предузимаое мера за унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и струшних 
сарадника; 
-  планираое и струшнп усаврщаваое и спрпвпђеое ппступка за стицаое зваоа наставника и струшнпг 
сарадника; 
-  дпнпси индивидуални пбразпвни план на предлпг струшнпг тима за прганизацију и спрпвпђеое ппсебних 
прпграма и активнпсти за унапређиваое пбразпвнп - васпитнпг рада у щкпли. 
 

5. Струшни тимпви 
 
Струшни тим  пбразује директпр писменпм пдлукпм за пствариваое пдређенпг задатка, прпграма или 

прпјекта кпји шини најмаое пет шланпва пд кпјих је један председник тима. 
Струшни тим пбавља ппслпве из свпје надлежнпсти кпје су предвиђене закпнпм, ппщтим актпм щкпле и 
гпдищоим планпм рада щкпле. 
 Шлан тима за свпј рад пдгпвара директпру щкпле. 
   

5.1. Тим за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа  

 
Тим за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа пбразује директпр щкпле и шине 

га педагпг и специјални педагпг щкпле, представник Савета рпдитеља, представник јединице лпкалне 
сампуправе, пднпснп представник Министарства унутращоих ппслпва, и ппвременп се ангажује струшоак за 
ппједина питаоа из струшних служби (устанпве спцијалне, пднпснп здравствене защтите). 

Ппслпви и задаци тима: 
-  израђује нацрт прпграма защтите ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа кпји је деп развпјнпг 
плана и гпдищоег плана рада щкпле; 
- израђује пквирни акципни план; 
- ппдстише и развија климу прихватаоа, тплеранције и међуспбнпг уважаваоа 
- идентификује безбеднпсне ризике у щкпли увидпм у дпкументацију, неппсреднп пкружеое, 
евидентираое критишних места у щкпли, анкетираоем ушеника, наставника и рпдитеља; 
-  унапређује сппспбнпсти свих ушесника у щкплскпм живпту, наставнпг и ваннаставнпг пспбља, ушеника, 
рпдитеља, лпкалне заједнице ради упшаваоа, преппзнаваоа и рещаваоа прпблема насиља; 
- дефинище прпцедуре и ппступке, реагује на насиље и инфпрмище све ушеснике у щкплскпм живпту п 
истима; 
-  пмпгућује свим ушеницима и заппсленима, кпји имају сазнаое п мпгућем насилнпм акту, да без излагаоа 
ппаснпсти врще пријављиваое насиља; 
-  спрпвпди психп - спцијални прпграм превенције крпз пбуку за ненасилну кпмуникацију, сампкпнтрплу 
реагпваоа и ппнащаоа, превазилажеое стреса, ушеое спцијалних вещтина; 
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-  сарађује са рпдитељима путем Савета рпдитеља, рпдитељских састанака, индивидуалних и групних 
разгпвпра; 
 -  сарађује са службама ван щкпле кпје ппсреднп и неппсреднп мпгу ппмпћи на превазилажеоу прпблема 
насиља у щкпли; 
-  спрпвпди прпцедуру и ппступке реагпваоа у ситуацијама насиља; 
-  прати и евидентира врсте и ушесталпсти насиља и прпцеоује ефикаснпст спрпвпђеоа защтите; 
-  ради на птклаоаоу ппследица насиља и интеграцији ушеника у заједницу врщоака; 
-  пбавља саветпдавни рад са ушеницима кпји трпе насиље, врще насиље или су ппсматраши насиља; 
-  впди евиденцију п свпме раду и анализира евиденцију п ппјавама насиља пдељеоских старещина, 
струшних служби и директпра щкпле. 
 

 
5.2. Тим за прганизацију спрпвпђеоа развпјнпг плана щкпле и сампвреднпваое 

 
Ппслпви и задаци тима: 
 

-  даје предлпге директпру за сампвреднпваое ппјединих пбласти за сваку щкплску гпдину; 
-  кпнтинуиранп прати рад у пбласти кпја ће се сампвреднпвати; 
-  прати пствариваое припритета пдређених развпјним планпм щкпле; 
-  кпд ушеника и заппслених развија екплпщку свест, предузетнищтвп и  мптивацију; 
  

5.3.Тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима 
  
Тим за ппјашан васпитни рад са ушеницима пбразује директпр щкпле, за сваки разред ппсебнп, и 

шине га педагпг и специјални педагпг за све разреде и пп два наставника из свакпг разреда, кпји предају у 
тим разредима, и пп један представник Савета рпдитеља из свакпг разреда. 
           

 Ппслпви и задаци: 
 

-  дефинище дпкументацију и нашин шуваоа евиденције п ппјашанпм васпитнпм раду; 
-  разматра и анализира дпкументацију пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду и прати 
активнпсти пдељеоскпг старещине у пвпј пбласти; 
-  предузима мере за унапређиваое ппјашанпг васпитнпг рада; 
-  даје струшнп мищљеое за ванредне ситуације и пкплнпсти кпје превазилазе нивп делпваоа пдељеоскпг 
старещине; 
-  сарађује са пдгпварајућим устанпвама спцијалне пднпснп здравствене защтите када је тп неппхпднп; 
-  вреднује ппјашан васпитни рад пдељеоскпг старещине и пдељеоске заједнице. 
 

5.4.  Тим за маркетинг 
 

Тим за маркетинг пбразује директпр щкпле са циљем прпмпције щкпле у јавнпсти кпја прпистише из 
резултата рада и активнпсти ушеника и наставника. 
               

  Задаци тима су: 
 

-  ствараое ппзитивне атмпсфере у щкпли 
- јашаое угледа прпсветних радника 
- развијаое креативнпсти  
- псавремеоиваое и пбпгаћиваое сајта щкпле 
-  ушещће на сппртским и другим манифестацијама свих нивпа 
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-  усппстављаое сарадое са другим културним центрима  
- усппстављаое  сарадое са предщкплским устанпвама 
- прганизпваое и  ушещће у хуманитарним акцијама 
- прикупљаое птпада ппгпднпг за рециклажу 
- усппстваљаое дпнатпрских и сппнзпрских пднпса  
- щтампаое и пласираое прппаганднпг материјала.              

 

 
6.   Ушеници 

 
       6.1. Упис ушеника 
 

У први разред пснпвне щкпле уписује се свакп дете кпје дп ппшетка щкплске гпдине има најмаое 
щест и пп , а највище седам и пп гпдина. 
 Дете старпсти  пд щест дп щест и пп гпдина уписује се у први разред накпн прпвере спремнпсти за пплазак у 
щкплу. Щкпла је дужна да упище свакп дете са ппдрушја щкпле. 
Щкпла мпже да упище и дете са ппдрушја друге щкпле , на захтев рпдитеља, у складу са мпгућнпстима 
щкпле. 

Рпдитељ ,пднпснп старатељ, мпже да изабере пснпвну щкплу у кпју ће да упище дете ппднпщеоем 
захтева изабранпј щкпли најкасније дп 1. фебруара текуће календарске гпдине у кпјпј се врщи упис. 
За упис у први разред пптребна су следећа дпкумента: 

1. Извпд из матишне коиге рпђених 
2. Пптврда надлежнпг Дпма здравља да је дете сппспбнп за упис у 1.разред 
3. Увереое  п заврщенпм припремнпм предщкплскпм прпграму 
4. Пријава бправка  

           Упис ушеника из других щкпла врщи се на пснпву Превпднице. 
 

   6.2.  Испити и испитни рпкпви 
 

У  щкпли  се пплажу следећи испити: 
- ппправни; 
- разредни; 
- испит из странпг језика кпји ушеник није изушавап у щкпли; 
- испити ушеника псмпг разреда и псталих разреда кпјима је престала  
   пбавеза  ппхађаоа  щкпле, а нису заврщили разред; 
- испити ушеника кпји заврщава щкплпваое у рпку краћем пд предвиђенпг; 
- испит пп пригпвпру или жалби; 
- заврщни испит.  
Испити се пплажу пред кпмисијпм у складу са закпнпм. 
Испити се пплажу у рпкпвима прпписаним закпнпм и  Статутпм и тп у: 
- пктпбарскпм испитнпм рпку 
- јануарскпм испитнпм рпку  
- јунскпм испитнпм рпку  
- августпвскпм испитнпм рпку.  
           Испити се пплажу пп прпписанпм наставнпм плану и прпграму за пдређени предмет и   разред. 
 

6.3. Права ушеника 
 
Права ушеника пстварују се у складу са Уставпм Републике Србије, пптврђеним међунарпдним 

угпвприма и закпнима, а щкпла је дужна да пбезбеди оихпвп пствариваое, а нарпшитп правп на: 
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1. квалитетан пбразпвнп-васпитни рад кпји пбезбеђује пствариваое принципа и циљева прпписаних 
закпнпм;  
2. уважаваое лишнпсти;  
3. ппдрщку за свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане таленте и оихпву афирмацију;  
4. защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;  
5. благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое;  
6. инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама;  
7. ушествпваое у раду пргана щкпле, у складу са Закпнпм и ппсебним закпнпм;  
8. слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг парламента;  
 9. ппднпщеое пригпвпра и жалбе на пцену и на  пствариваое других права пп пснпву пбразпваоа;  
10. ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу, 
укпликп права из таш. 1. дп 9. пвпг шлана нису пстварена;  
11. пствариваое свих права ушеника, права на защтиту и на правишнп ппступаое щкпле према ушенику и 
када ппвреди пбавезу утврђену Закпнпм;  
12. правп на стипендију и кредит,  у складу са ппсебним закпнпм.  
 

6.4. Обавезе ушеника 
 
У пствариваоу свпјих права ушеник не сме да угрпжава друге у пствариваоу права. 

Ушеник има пбавезу да: 
 
1. редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе;  
2. ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра и пргана щкпле;  
3. ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским прпгрампм, прати 
сппствени напредак и извещтава п тпме наставнике и рпдитеље, пднпснп старатеље;  
4. у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика преписиваоа и других 
недпзвпљених пблика ппмпћи;  
5. не пмета извпђеое наставе и не напущта шас без претхпднпг пдпбреоа наставника;  
6. ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли;  
7. благпвременп правда изпстанке;  
8. шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја;  
9. стара се п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу са правилима екплпщке етике.  
 

  6.5. Одгпвпрнпст ушеника 
 

Ушеник мпже да пдгпвара самп за ппвреду пбавезе кпја је у време изврщеоа била прпписана 
Закпнпм, ппсебним закпнпм  и ппщтим актима щкпле и за ппвреду забране прпписану Закпнпм. 
 

6.6. Ушенишки парламент 
 
Ушенишки парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа ушеника 7. и 8. разреда и пп један 

представник 7. и 8. разреда из издвпјенпг пдељеоа Пилица 
Шланпве парламента бирају ушеници пдељеоске заједнице сваке щкплске гпдине. Шланпви парламента 
бирају председника. Парламент бира два представника ушеника кпји ушествују у раду Щкплскпг пдбпра. 
 
 

7. Дпдела диплпма ,ппхвала и  награда                    
 

У тпку щкплпваоа  ушеник  мпже да дпбије : 
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1. Диплпму „Вук Карачић“, за изузетан ппщти успех, 

 2. Диплпму за изузетан успех у савлађиваоу наставнпг плана и прпграма из ппјединих наставних 
пбласти или предмета. 
 Пве се диплпме дпдељују у складу са Правилникпм п диплпмама за изузетан успех ушеника у 
пснпвнпј щкпли („Сл. гласник РС“, бр.37/93 и 42/93). 
            3. ппхвалу - писмену 

 - писмену ппхвалу ушеник дпбија за ппстигнут пдлишан ппщти успех на крају другпг пплугпдищта.  
Ппхвалу не мпже дпбити ушеник кпји нема примернп владаое. 
У щкпли се на крају сваке наставне гпдине дпдељује ппсебна  ппхвала „Ушеник генерације“. 
  Ппхвала се дпдељује ушенику заврщнпг разреда кпји се у свпјпј генерацији највище истакап. 
Ппступак и нашин избпра   ушеника генерације врщи се на пснпву ппсебнпг Правилника п избпру ушеника 
генерације. 
           4. награду, најшещће коига, дпдељује се нпсипцима „Диплпме Вук Карачић“, ушеницима уз 
ппхвалу за пдлишан успех. 
 Ппщтина Бајина Бащта сваке гпдине нпвшанп и пригпдним ппклпнима награђује ушенике нпсипце 
„Диплпме Вук Карачић“, ушеника „Ђак генерације“, кап и друге ушенике кпји су на републишким 
такмишеоима, прпписаним пд стране Министарства прпсвете науке и технплпщкпг развпја Републике  
Србије, заузели I,II или  III местп. 
             

  7.1. Списак ушеника нпсилаца Вукпве диплпме щкплске 2013/2014. 
 
1.Јпвана Јевремпвић 8/2,                           9. Никплина Караклић 8/3, 
2.Игпр Куншак 8/2,                                      10. Лука Куншак 8/3, 
3.Милан Стаменић 8/2,                             11.Милица Милинкпвић 8/3, 
4. Ђпрђе Тпдпрпвић 8/2,                          12.Милена Милпщевић 8/3 , 
5.Анка Тещић 8/2,                                       13. Алекса Тутић 8/3 и 
6.Марија Вукпвић 8/3,                               14. Александра Радпванпвић  ИО Пилица, кпја је прпглащена за ђака  
7. Александра Јанкпвић 8/3,                        генерације щкплске 2013/2014. 
8. Јпвана Јпванпвић 8/3  

 

 
7.2. Списак ушеника нпсилаца ппсебних диплпма щкплске 2013/2014. 

 
 
 Српски језик : Александра Пбрадпвић 8. ИП Пилица 
 
Истприја : Никпла Рпгић 8/1 
 
Гепграфија: Никпла Рпгић 8/1 
 
Физишкп васпитаое : Денис Лазаревић 8/2, Давид Милпсављевић 8/2, Ивана Петкпвић 8/2, Стефан Вукпвић 
8/2, Мирпслав Чекулић 8/2, Матија Злпппрпбпвић 8/2; и Јпван Оегић 8/1 , Плгица Мијаилпвић 8/1 
 

 
 

7.3. Резултати такмишеоа щкплске 2013/2014. 
 

                 У претхпднпј щкплскпј гпдини прганизпванп је такмишеое из свих наставних пбласти кпје је 
прганизпвалп Министарствп прпсвете.  На разним нипвима такмишеоа ушествпвалп је  прекп 100 ушеника 
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щтп гпвпри кпликп су заинтеререспвани за прпдубљиваое знаоа а и п квалитету дпдатнпг рада из скпрп 
свих наставних пбласти. 
                  Такмишеоа су прганизпвана у складу са Прпппзицијама, сарадои са ппщтинским и струшним 
већима, Щкплскпм управпм у Ужицу, сарадои са другим щкплама – дпмаћинима исл. 
                  Лпкална телевизија је пратила тпк и резултате такмишеоа већине  наставних предмета. 
                  Такмишеое је билп прганизпванп из: српскпг језика, енглескпј језика, хемије, биплпгије, физике, 
математике, гепграфије, истприје кап и сппртска такмишеоа. Наща щкпла је била прганизатпр ппщтинских 
такмишеоа из хемије, српскпг језика  и гепграфије у складу са прпппзицијама. 
                Ппсебнп треба ппменути ушещће на републишким такмишеоима из биплпгије (Александра Јанкпвић 
8/3)   и физишкпг васпитаоа (Денис Лазаревић 8/2 -  4. местп у бацаоу кугле) пднпснп такмишеое у 
стрељащтву (Ђпрђе Тпдпрпвић 8/2) и псвајаое другпг места Мине Мандић 4/2 на Међунарпднпм 
математишкпм такмишеоу „Кенгур без граница“ 

               Опщтинска такмишеоа у щкплскпј 2013/2014. гпдини 

Предмет и наставници 1. местп 2. местп 3. местп 

 
Српски језик -Весна Јекић ,Саоа 
Лазић, Бранка Арсенијевић, 
Стпјанка Станисављевић  

Осам ушеника- 8 из 5. 
разреда 

Шест ушеника – 4 из петпг, 
1 из щестпг и 1 из псмпг 

Шест ушеника- 1 из петпг, 3 
из щестпг, 2 из седмпг 

 
Математика-Милица Нпвптни , 
Дущан Милпванпвић, Валентина 
Катанић, Мирјана Никплић. 
Ушитељице 3. разреда- Снежана 
Живанпвић, Данка Гаврилпвић, 
Светлана Бпщкпвић, Ана 
Бащтпванпвић и  Ушитељице 4. 
разреда- Вера Радулпвић, Ана 
Ђпкић, Снежана Трищић   

 
 
Шест ушеника- 3 из 
трећег разреда , 2 из 
шетвртпг разреда и 1 из 
петпг разреда. 

 
 
Четири ушеника –1 из 
шетвртпг разреда и 1 петпг , 
1 из щестпг и 1  из седмпг  
разреда. 

 
 
Три ушеника – 1 из шетвртпг 
разреда и 1 из петпг и 1 из 
седмпг разреда 

 
Биплпгија- Драгица Бпраоац и 
Весна Ристић 

 
Један ушеник – псми 
разред 

 
Седам ушеника – 2 из 
петпг, 1 из щестпг, 2 из 
седмпг и 2из псмпг 
разреда 

 
Шест ушеника – 2 из петпг, 
2 из щестпг, 1 из седмпг и 1  
из псмпг разреда 

 
Физика – Вера Манпјлпвић 

 
Два ушеника – 1 из 
седмпг  и 1 из псмпг 
разреда . 

 
Шест  ушеника – 1 щести и  
4 седми и  1 псми разред. 

 
Два ушеника – 1 из щестпг 
и 1 из седмпг разреда. 

 
Хемија – Љубинка Алексић  

 
Два ушеника – 1 из 
седмпг  и 1 из псмпг 
разреда . 

 
Осам ушеника – 7 из 
седмпг разреда и један из 
псмпг 

 
Три ушеника – 2 из седмпг 
и 1 из псмпг разреда. 

 
Страни језици – Бранимир Јеремић 
(енг.)  

  
 

 
Два ушеника – енглески ј. 

 
Физишкп васпитаое – Даница 
Благпјевић (пдбпјка) и Драган 
Радпванпвић и Никпла Стаменић 
(фудбал) 

 
Првп местп у мущкпј и 
женскпј кпнкуренцији –
пдбпјка; Првп местп у 
мущкпј и женскпј 
кпнкуренцији -aтлетика 

 
Другп местп – мали фудбал 
 

 
Мали фудбал – ИП Пилица 
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Истприја – Весна Чекулић и 
Силвана Щтрбац 

 Један ушеник -  седми 
разред 

Пет ушеника – 1 пети и 1 
седми  и 3 псми разред 

 
Гепграфија – Нпвак Маркпвић и 
Јан Куншак 

  
Један ушеник – седми 
разред 

 
Два ушеника – седми 
разред 

 
УКУПНО 

19 ушеника и   
шетири екипе 

33 ушеника и једна 
екипа 

 29 ушеника и једна 
екипа 

 

Окружна  такмишеоа у щкплскпј 2013/2014. гпдини 

Предмет и 
наставници 

Местп 
пдржаваоа и 

датум 

 
1. местп 

 
2. местп 

 
3. местп 

 
Српски језик - Весна 
Јекић, Стпјанка 
Станисављевић, Саоа 
Лазић и Бранка 
Арсенијевић   

Пщ “Дущан Јеркпвић“ 
Ужице  -  
5. април 2014. 

 Јелена Филиппвић 
5/3  Јпвана 
Маркпвић 5/2 
Јелена Нещкпвић 
6/2 

Лазар Вукпсављевић 
(ИП Пилица), Анђела 
Карлица 5/3, Ема 
Пурић 5/3, Невена 
Јпванпвић 5/3 и 
Никплина Јевтић 5/1, 
Јелена Тенић 7/2 

 
Математика- Ушитељице 
4. разреда- Вера 
Радулпвић, Снежана 
Трищић Ана Ђпкић ; 
Дущан Милпванпвић, 
Милица Нпвптни и 
Мирјана Никплић 
 

 
Пщ “Слпбпдан 
Секулић“ Ужице – 
5.април 2014. 

 Мина Мандић 4/2 Нађа Маркпвић 5/1 

 
Биплпгија- Драгица 
Бпраоац и Весна Ристић 

Пщ «С.Сава  “ Б. Бащта  
–  
12.април 2014. 

 Јпвана Маркпвић 
5/2 
Анђела Бпгданпвић 
6/1 
Невена Павлпвић 
7/2 
Александра 
Јанкпвић 8/3 –
Пласман на 
републишкп  

Иван Радпванпвић 5 
ИП Пилица, Јпвана 
Јпванпвић 8/3 

 
Физика – Вера 
Манпјлпвић   
 

Пщ „М. Стикпвић “ 
Пријеппље- 02.3.2014. 

  Две ппхвале (Лука 
Јпванпвић 6/1 и 
Јелена Тенић 7/2) 

 
Хемија – Љубинка 
Алексић 

Пщ“Алекса Дејпвић“ 
Севпјнп  
6.април 2014. 

 Александра 
Радпванпвић ИП 
Пилица 8. 

Милица Малещевић 
7/1 

 
Страни језици – Јеремић 

Пщ “Нада Матић“ 
Ужице 

Ушеници ушествпвали али нису пстварили пласман на прва три 
места 
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Бранимир (енг)  23.3.2014. 

 
Физишкп васпитаое – Даница 
Благпјевић (пдбпјка и 
атлетика)  

ПЩ „Митп Игуманпвић“  
Кпсјерић 
19.фебруар 
Бајина Бащта - атлетика 

Ђпрђе Тпдпрпвић 
8/2 (стрељащтвп) 
Пласман на 
републишкп 
4.4.2014.у 
Смедереву 
Денис Лазаревић 
8/2 – кугла и Давид 
Милпсављевић 
8/2– 300м 

Мущка и женска екипа 
атлетика 

Мущка екипа (пдбпјка) 

 
Истприја – Весна Чекулић 
и Силвана Щтрбац 

Пщ “Д.Туцпвић“ 
Шајетина 
26. април 

Ушеници ушествпвали али нису пстварили пласман на прва три 
места 

 
Гепграфија – Јан Куншак 

ПЩ «В.Карачић» 
Прибпј 
13.април 

  Јпвана Бащтпванпвић  
7/1 

 
УКУПНО 

 3   9 + 2(екипе) 11 + 3(ппхвале) 
+1(екипа) 

 
 

7.4. Културна и јавна делатнпст 
           

У склппу културнпг и забавнпг живпта щкпле пдвијају се мнпгпбрпјне манифестације, кап щтп је 
прганизпваое приредби ппвпдпм, прпславе  Светпг Саве, пбележаваое Нпвпгпдищоих и Бпжићних 
празника, Ускрса, Дана щкпле, пријема првака, Дешије недеље, 8. марта и сл. Ушеници наще щкпле редпвнп 
ушествују на мнпгим литерарним и ликпвним кпнкурсима, песнишким сусретаоима и  другим 
манифестацијама кпје су прганизпване пд стране щкпле.  
 Щкпла има свпј веб сајт: www.osrpavicevic.edu.rs, кпји се редпвнп ажурира на ппщте задпвпљствп 
ушеника, рпдитеља наставника и псталих. Такпђе приређујемп летппис щкпле и електрпнску и щтампану 
верзију. Щтампали смп и јубиларни лист ђака наще щкпле. 

Щкпла има дпбру сарадоу са свим лпкалним медијима. Све важније и знашајније активнпсти щкпле 
прппраћене су наступпм на лпкалним медијима (радију и телевизији кап и у лпкалним нпвинама).Такпђе, у 
дневнпј щтампи, Наципналнпј телевизији и сл.щкпла је имала и имаће дпбрп и благпвременп 
представљаое, а у зависнпсти пд знашаја и важнпсти дпгађаја.  

 Гпдищоим  планпм  рада  предвидели смп:  ппсете ппзприщним представама, галеријама 
излпжбама и другим институцијама пд културнпг знашаја, кaп и следеће јавне делатнпсти: 

 

Институција са 
кпјпм се 
сарађује 

Садржај 
сарадое 

Пблик 
сарадое 

Време 
реализације 

Реализатпри 

ЈП НП „Тара“ „Дан шистих 
планина“ 

Разлишити 
садржаји 

26.9.2013. ЈП НП „Тара“и ушеници 5-
8.р. 

«Универзал» 
банка 

„Међунарпдни 
дан щтедое“ 

Ппсета банци 31.10.2013. Ушеници 1-4.р 

Савез гпрана РС „Дан планете 
земље“ 

Ппщумљаваое 22.4.2014. ушеници 5-8.р. 

 
 

 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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8. Заппслени 

8.1. Наставници 

Наставници извпде наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у щкпли. 
У щкпли наставу извпде: 
- наставници разредне наставе 
- наставници предметне наставе 
- наставници у прпдуженпм бправку  
Наставници: 
1. извпде разредну и предметну наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада, ради пствариваоа 
циљева пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и стандарда ппстигнућа; 
2. ушествују у спрпвпђеоу испита ушеника; 
3. пбављају ппслпве пдељеоскпг старещине; 
4. израђују планпве рада; 
5. припремају се за извпђеое наставе и других пблика пбразпвнп-васпитнпг рада и п тпме впде евиденцију; 
6. сарађују с рпдитељима ушеника; 
7. впде прпписану евиденцију п пбразпвнп-васпитнпм раду и ушеницима; 
8. дежурају према утврђенпм расппреду; 
9. ушествују у раду пргана щкпле; 
10. струшнп се усаврщавају; 
11.пбављају и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, ппщтим актпм 
щкпле и угпвпрпм п раду. 

 

р.бр. Презиме и 

име 

Врста 

стр. 

спреме 

Предмети кпји 

предаје 

Гпд. 

рад. 

стажа 

Лиценц

а 

% 

ангажп. 

у шкпли 

% 

ангажпваоа у  другпј 

шкпли (кпјпј) 

1.  
Алексић 

Љубинка 

Наставник 

хемије 

Хемија и 

дпмаћинствп 

(струшнп) 

 

36 

 

ДА 

 

100 

 

 

2.  
Арсенијевић 

Бранка 

Прпфеспр 

српскпг 

језика 

Српски језик 

(струшнп)ГВ 

8 ДА  На труднишкпм-

ппрпдиљскпм 

бплпваоу 

3.  
Арсић Слађана Прпф. 

Немаш. 

језиka 

Немашки (струшнп) 13 ДА 130  

 

4.  
Аћимпвић 

Гпрдана 

Наставник 

разредне 

ушитељица 23 ДА 100  
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наставе 

5.  
Бащтпванпвић 

Ана 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 4 ДА 100  

6.  
Благпјевић 

Даница 

Прпфеспр  

физишкпг 

васпитаоа 

Физишкп 

васпитаое ИС 

(струшнп) 

31 ДА 100  

7.  
Бпгданпвић 

Видпје 

Прпфеспр 

музишке 

културе 

Музишкп 

васпитаое и Хпр 

(струшнп) 

 

9 У тпку 130  

8.  
Бпраоац 

Драгица 

Наставник 

биплпгије 

Биплпгија 

(струшнп) 

25 ДА 110  

9.  
Бпщкпвић  

Светлана 

Наставник 

разр.наст. 

ушитељица 17 ДА 100  

10.  
Вукащинпвић 

Милена 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 7 ДА 100  

11.  
Гаврилпвић 

Данка 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 4 ДА 100  

12.  
Ђпкић 

Стаменић Ана 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 14 ДА 100  

13.  
Живанпвић 

Снежана 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 15 ДА 100  
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14.  
Зарић Љиљана Наставник 

разредне 

наставе 

ушитељица 39 ДА 100  

15.  
Злпјутрп 

Биљана 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 13 ДА 100  

16.  
Јекић Весна Наставник 

српскпг  

језика 

Српски језик 

(струшнп) ГВ 

25 ДА 110  

17.  
Јелисавшић 

Марина 

Прпфеспр 

математик

е 

Mатематика 

(струшнп) 

3,5 ДА 130  

18.  
Јелисавшић 

Милица 

Наставник 

разредне 

наставе 

ушитељица 16 ДА 100  

19.  
Јеремић 

Бранимир 

Прпфеспр 

енглескпг 

језика 

Енглески 

језик(струшнп) 

9 ДА 100  

20.  
Јеремић  

Нада 

Прпфеспр 

раз. наст. 

 0 ДА 100 Кпнкурс  Јасикпвице 

21.  
Јпванпвић  

Верица 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 2,5 ДА 100  

22.  
Јпванпвић 

Драган 

Прпфеспр 

технишкпг и 

инфпрм. 

пбразпвао

а 

Технишкп 

пбразпваое, 

Инфпрматика 

(струшнп) 

17 ДА 125  

23.  
Јпванпвић Прпфеспр ушитељица 14 ДА 100  
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Натаща разредне 

наставе 

24.  
Кнежевић 

Миливпје 

ушитељ ушитељ 38 ДА 100  

25.  
Кремић Вера Наставник 

ликпвне 

културе 

 

Ликпвна култура 

(струшнп) , ГВ, ЦСВ 

33 ДА 100  

26.  
Куншак Јан Прпфеспр 

гепграфије 

Гепграфија 

(струшнп ) 

 

14 ДА 10  

27.  
Лазић Ана Прпфеспр 

енглескпг 

језика 

 

Прпфеспр 

енглескпг језика 

(струшнп) 

0,5 НЕ 100 Кпнкурс 

28.  
Лазић Саоа Прпфеспр 

српскпг 

језика 

Српски језик 

(струшнп) 

 и ГВ 

10 ДА 105  

29.  
Максимпвић 

Гпрдана 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 2,5 ДА 100 Кпнкурс 

30.  
Малещевић 

Владимир 

верпушитељ Верпнаука    40  

31.  
Манпјлпвић 

Вера 

Прпфеспр 

физике 

Физика 

(струшнп) 

14,5 ДА 120  



                          И н ф о р м а т о р   о    р а д у   Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта  

24 

 

32.  
Маркпвић 

Нпвак 

Прпфеспр 

гепграфије 

Гепграфија 

(струшнп)  

34 ДА 110  

33.  
Миланпвић 

Љубища 

Прпфеспр 

укр.и рус.ј 

Руски 

(неструшнп) 

1 не 33% Кпнкурс 

34.  
Миланпвић 

Натаща 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 12 ДА 100  

35.  
Милпванпвић 

Дущан 

Прпфеспр 

математик

е 

Математика 

(струшнп) 

26 ДА 110  

36.  
Митрпвић 

Радпмир 

верпушитељ Верпушитељ 

(неструшнп) 

1 НЕ 15  

37.  
Митрпвић 

Стана 

Наставник 

разредне 

наставе 

ушитељица 31 ДА 100  

38.  
Никплић 

Мирјана 

Прпфеспр 

математик

е 

Математика  

(струшнп) 

2 НЕ 22 Кпнкурс 

39.  
Нпвптни 

Милица 

Наставник 

математик

е 

Математика 

(струшнп) 

39 ДА 110  

40.  
Павлпвић 

Негпсава 

Диплпмира

ни сликар-
кпстимпграф 

Наставни ликпвне 

културе 

22 ДА 25 + 75% ПЩ„Дущан 

Јеркпвић“ 

Кпстпјевићи 

41.  
Пејпвић Сузана Наставикен

глескпг 

језика 

Енглески језик 

(струшнп) 

24 ДА 110  
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42.  
Петрпвић 

Ирена 

Прпфеспр 

енглескпг 

језика 

Енглески језик 

(струшнп) 

16 ДА 110  

43.  
Петрпнијевић 

Бпјана 

Прпфеспр 

српскпг јез. 

и ко. 

 0 НЕ 100 Кпнкурс  Пилица 

44.  
Пешенишић 

Десанка  

 

Прпфеспр 

рускпг 

језика 

Руски језик 

(струшнп) 

10 ДА 110  

45.  
Пешенишић 

Љубинка 

Диплпмира

- 

ни теплпг 

Верпнаука 10 НЕ 120  

46.  
Радпванпвић 

Драган 

Прпфеспр 

физишкпг 

васпитаоа 

Физишкп 

васпитаое 

(струшнп) ГВ, ИС, 

Щах 

8 ДА 85 + 20%  Гимназија 

„Јпсиф Паншић“ 

47.  
Радулпвић 

Вера 

Наставник 

р. наставе 

ушитељица 25 ДА 100  

48.  
Ристић Весна Наставник 

биплпгије 

и хемије 

Биплпгија 

(струшнп) 

20 ДА 60 + 40% ПЩ „Дущан 

Јеркпвић“ 

Кпстпјевићи 

49.  
Сарић 

Љубица 

Прпфеспр 

раз. наст. 

 0 ДА 100 Кпнкурс  Црвица 

50.  
Средпјевић 

Весна 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 11 ДА 100  
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51.  
Стаменић 

Никпла 

Прпфеспр 

физишкпг 

васпитаоа 

Физишкп 

васпитаое 

(струшнп) ИС 

 

26 ДА 100  

52.  
Станисављевић 

Стпјанка 

Прпфеспр 

српскпг 

језика и 

коижевнпс

ти 

Српски језик ГВ 1 НЕ 105 

 

 

53.  
Станпјевић 

Жељкп 

Прпфеспр 

технишкпг и 

инфпрмати

шкпг 

васпитаоа 

 

Ппщте технишкп 

пбразпваое и 

Инфпрматика 

(струшнп) 

16 ДА 120  

54.  
Трищић Матић 

Катарина 

 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица 12 ДА 100  

55.  
Трищић 

Снежана 

Прпфеспр 

разредне 

наставе 

ушитељица      11     ДА      100  

56.  
Чекулић Весна Прпфеспр 

исприје 

Истприја (струшнп) 

 

14 ДА 105  

57.  
Щтрбац 

Силвана 

Наставник 

истприје и 

гепграфије 

Истприја и 

Гепграфија 

(струшнп) 

27 ДА 70 + 30% ПЩ“Свети Сава“ 
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                    8.2. Струшни сарадници 

Струшне ппслпве у щкпли пбављају струшни сарадници: ппмпћник директпра, педагпг, специјални 

педагпг-дефектплпг  и библиптекар.  

Име и презиме Врста стр. 
спреме 

Ппслпви на 
кпјима 
ради 

Гпдине 
раднпг 
стажа 

Лиценца 
 

% 
ангажпвао
а у щкпли 

% 
Ангажпв.  
другпј 
щкпли 

Драган 
Ресимић 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Директпр 
щкпле 

30 ДА 100  

Јан Куншак Прпфеспр 
гепграфије 

Ппмпћник 
директпра 

14 ДА 100  

Слађана 
Куншак 

Диплпмирани 
педагпг 

Педагпг 
щкпле-
струшни 
сарадник 

13 ДА 100  

Јулка Југпвић 
Ђпрђевић 

Диплпмирани 
дефектплпг 

Дефектплпг 
Струшни 
сарадник 

31 ДА 100  

Снежана 
Аксентијевић 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Библиптека
р 

9 ДА 100  

Ђурић Предраг Прпфеспр 
енглескпг ј. 

библиптека
р 

9 ДА 100  

 
 
8.2.1. Педагпг  
 
План рада педагпга 
 

 Садржај прпграма Нашин реализације 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

сарадници 

Р
еа

л
и

зп
ва

н
п

 

П
л

ан
и

р
ао

е 
и

 п
р

п
гр

ам
и

р
ао

е 

п
б

р
аз

п
вн

п
 в

ас
п

и
тн

п
г 

р
ад

а
 

Ушествпваое  у изради кпнцепције Гпдищоег 

прпграма рада щкпле и оегпвих ппјединих 

делпва 

прпграмираое 
VIII, 

IX 
директпр 

 

 

 

Ушещће у изради плана и прпграма 

прпфесипналне прјентације ушеника. 
прпграмираое 

VIII, 

IX 

Тим за 

прпфесипналну 

пријентацију 
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Израда гпдищоег и месешних планпва за свпј 

рад 
прпграмираое 

VIII, 

IX 
  

Израда планпва рада пдељенских заједница прпграмираое 
VIII, 

IX 
  

Иницираое израде расппреда писмених 

прпвера и уппзнаваое ушеника и рпдитеља са 

тим расппредпм 

Усклађиваое и 

праћеое 
IX 

Директпр, 

пдељенске 

старещине, 

предметни 

наставници 

 

Израда акципнпг плана у пднпсу на 

сампвреднпваое у претхпднпј щкплскпј гпдини 

Анализа и 

извпђеое 

закљушака 

IX тим  

Израда плана у пднпсу на щкплски развпјни 

план за текућу щкплску гпдину 

Анализа и 

извпђеое 

закљушака 

IX 
Актив за щкплски 

развпјни план 
 

П
р

аћ
ео

е 
и

 в
р

ед
н

п
ва

о
е 

р
ад

а 
щ

кп
л

е
 

Израда анализа успеха и дисциплине ушеника 

на класификаципним перипдима( трпмесешја, 

пплугпдищта, крај гпдине) 

Прављеое 

извещтаја и анализа 

ппдатака 

XI, I, 

IV, VI 
директпр  

Кппрдинација и ушещће у прпцесу 

сампвреднпваоа рада щкпле 

Прављеое анкета, 

анкетираое, израда 

извещтаја 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Тим за 

сампвреднпваое 
 

Праћеое реализације угледних и пгледних 

шаспва у щкпли 

Ппсета пгледним 

шаспвима 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Шланпви струшних 

већа 
 

Праћеое пптерећенпсти ушеника 
Увидпм у 

дпкументацију 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Директпр, 

пдељенске 

старещине 
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Прпмпвисаое знашаја сампвреднпваоа и 

ппмпћ наставницима у примени разлишитих 

техника и ппступака  сампевалуације 

Презентација 

резултата 

сампвреднпваоа и 

са оима ппвезаних 

акципних планпва 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Тим за 

сампвреднпваое 
 

Прпмпвисаое хпризпнталне евалуације  

Тпкп

м 

гпдин

е 

Шланпви струшних 

већа 
 

С
ар

ад
о

а 
са

 н
ас

та
вн

и
ц

и
м

а 

Рад на педагпщкп-дидактишкпм усаврщаваоу 

наставника  

Предаваоа на наст. 

Већу, иницираое 

предаваоа на 

струшним већима 

   

Ушещће у раду струшних тимпва, већа и актива у 

щкпли 
кппрдинисаое 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Директпр, шланпви  

Ппсете шаспвима редпвне наставе и другим 

пблицима пбразпвнп-васпитнпг рада ради 

оихпве анализе и сагледаваоа метпдишкп-

дидактишке заснпванпсти 

Ппсета шаспвима  

Тпкп

м 

гпдин

е 

директпр  

Упућиваое наставника на кприщћеое 

интернета и струшне литературе ради 

псавремеоиваоа наставнпг прпцеса 

Праћеое нпвина и 

инфпрмисаое 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Пружаое пптребне ппмпћи пдељенским 

старещинама у квалитетнпм пбављаоу свпје 

улпге ( впђеоа пдфељеоа, предузимаоа 

адекватних мера у слушајевима ппремећенпг 

ппнащаоа, испитиваое интереспваоа ушеника, 

ппмпћ и реализација радипница и предаваоа 

везаних за превентивне прпграме,ушеое ушеоа 

Сарадоа са 

пдељенским 

старещинама 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Пдељенске 

старещине 
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Пружаое ппмпћи наставницима 

приправницима 

Саветпдавни 

разгпвпри 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Рад са наставницима на усклађиваоу 

критеријума пцеоиваоа 

Прекп Струшних 

већа 
XI 

Предметни 

наставници 
 

Ппмпћ наставницима у припреми угледних и 

пгледних шаспва 
разгпвпр 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Предметни 

наставници 
 

Р
ад

 и
 с

ар
ад

о
а 

са
 у

ше
н

и
ц

и
м

а 

Фпрмираое пдељеоа првпг и петпг разреда структуираое VIII 

Пдељенске 

старещине првпг 

разреда, 

 

Пружаое ппдрщке и ппмпћи ушеницима и 

ушенишким прганизацијама у оихпвпј тежои за 

ушещћем у щкплскпм живпту и раду 

Инфпрмисаое и 

кппрдинација 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Идентификпваое и рад на птлаоаоу узрпка 

ушенишких прпблема у ушеоу и владаоу 

Крпз анализу 

дпкументације и 

сарадоу са 

пдељенским 

старещинама 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Пдељенске 

старещине 
 

Индивидуални рад са ушеницима кпји имају 

прпблеме у ушеоу и владаоу 

Саветпдавни 

разгпвпри 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Праћеое и прпушаваое интереспваоа и 

ппстигнућа ушеника и сагледаваое оихпве 

усклађенпсти са прпфесипналним жељама и 

ппредељеоима 

Анкетираое и 

анализа 

3. 

разре

д – III, 

IV, V 

4.раз

ред-

Пдељенске 

старещине 
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X, XI 

Са пдељенским заједницама псмпг разреда –

реализација плана прпфесипналне 

пријентације 

Праћеое нпвина и 

инфпрмисаое 
IV, V   

Идентификпваое ушеника са прпблемпм 

прихваћенпсти у кплектив  
Израда спципграма X, XI   

Рад са пдељенским заједницама ради 

пствариваоа превентивних прпграма(ушеое-

ушеоа 5. разред, спципметријскп истрживаое 

5. разред и ппнављаое пп пптреби, 

ппремећаји исхране у сарадои са Дпмпм 

здравља за ушенике 7. разреда и 

прпфесипнална пријентација 8. Разред. 

Са нижим разредима реализација активнпсти 

везаних за Дешију недељу. 

Предаваоа, 

радипнице, анкете 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Тестираое ушеника првпг разред 
Тестираое тест 

ТИП-1 
IV,V   

С
ар

ад
о

а 
са

 р
п

д
и

те
љ

и
м

а 
уш

ен
и

ка
 

Сарадоа са рпдитељима ради 

дијагнпстификпваоа пдређених стаоа ушеника( 

мане, ппремећаји, кризе, кпнфликти) 

разгпвпр 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Пдељенске 

старещине, 

рпдитељи 

 

Сарадоа са рпдитељима ради јединственпг 

делпваоа на ушенике 
разгпвпр 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Рпдитељи и 

пдељенске 

старещине 

 

Пружаое ппмпћи рпдитељима шија деца имају 

прпблема у ушеоу и ппнащаоу 

Саветпдавни 

разгпвпр 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Рпдитељи и 

пдељенске 

старещине 

 

Ушещће у прпфесипналнпм инфпрмисаоу 

рпдитеља 
предаваое IV 

Пдељенске 

старещине 
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Пружаое ппмпћи и ппдрщке у раду Савета 

рпдитеља 

Кппрдинација и 

впђеое записника 

Тпкп

м 

гпдин

е 

Предсдник Савета, 

директпр 
 

А
н

ал
и

ти
шк

п
 –

и
ст

р
аж

и
ва

шк
и

 р
ад

 

Ушеници п пспбинама наставника анкета II   

Истраживаое и анализа васпитнп-пбразпвних 

ппступака кпји у пбласти наставник-ушеник, 

резултирају виспкпм мптивисанпщћу ушеника  

на рад и залагаое 

анкета III   

Израда анализа успеха и владаоа ушеника Анализа и извещтај 
XI, I, 

IV, VI 

Ппмпћник 

директпра 
 

Израда спципграма спципграм X, XI   

С
ар

ад
о

а 
са

 с
тр

уш
н

и
м

 

и
н

ст
и

ту
ц

и
ја

м
а 

Сарадоа са пбразпвним, здравственим и 

спцијалним институцијама кпје дпптинпсе 

пствариваоу циља и задатака пбразпвнп-

васпитнпг рада 

Разгпвпр и размена 

инфпрмација 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Ушествпваое у прганизпваним пблицима 

размене искустава и сарадоа са щкплским 

педагпзима и психплпзима 

дпгпвпр 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

В
п

ђ
ео

е 
д

п
ку

м
ен

та
ц

и
је

 

Впђеое дпкументације п свпм раду( дневника 

рада, план и прпграм гпдищои и 

месешни,дпсијеи п раду са ушеницима, 

дпкументација п изврщенпм истраживашкпм 

раду) 

 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

Впђеое дпкументације кпја се пднпси на 

сампвреднпваое 
 

Тпкп

м 

гпдин

е 
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Впђеое дпкументације п раду са ушеницима, 

наставницима, рпдитељима 
 

Тпкп

м 

гпдин

е 

  

 
 
8.2.2. Специјални педагпг 

 
План рада специјалнпг педагпга 
 
I Планираое и прпграмираое рада  
 
-рад у тиму за щкплскп планираое, IX 
-ушествпваое у изради прпграма рада щкпле , IX 
-рад са рукпвпдипцима  струшних пргана  на ппераципнализацији прпграма струшних пргана, IX 
-израда гпдищоег плана рада специјалнпг педагпга и месешнпг план рада, IX 
 
II Кппрдинисаое и умрежаваое рада педагпщкп-психплпщких служби пснпвних и средоих щкпла 
 
-сарадоа са щкплским педагпзима, специјалним педагпзима и психплпзима щкпла у циљу-трајан задатак 
-рад у тиму за психплпщкп-педагпщкп планираое- тпкпм гпдине 
 
III Рад на превенцији 
-малплетнишке деликвенције-трајан задатак 
-аспцијалнпг ппнащаоа-трајан задатак  
-бплести зависнпсти-трајан задатак 
-превенцији развпјних ппремећаја-тпкпм гпдине 
-превенцији ушеника са тещкпћама  у емпципналнпм развпју и сазреваоу (адплесцентна криза, 
депресивни... и слишнп)-трајан задатак 
 
IV Педагпщкп-инструктивни рад и сарадоа са наставницима 
 
-ппмагое наставницима у планираоу, припремаоу и извпђеоу  наставнпг плана – тпкпм гпдине  
-прати и анализира резултате васпитнп-пбразпвнпг рада щкпле и предлаже мере за оихпвп пбезбеђеое- 
тпкпм гпдине 
-пбилазак наставе и инфпрмисаое п ушеницима и оихпвим ппстигнућима-тпкпм гпдине 
-ушещће и сарадоа у припремаоу рпдитељских састанака-према пптреби, тпкпм гпдине 
-сарадоа у идентификпваоу дарпвитих  и оихпвпм укљушиваоу  у пдгпварајуће пблике васпитнп-
пбразпвнпг рада IX, X 
-пткриваое узрпка запстајаоа ушеника и сарадоа  на предузимаоу пдгпварајућих педагпщких мера,XI,XII 
-сарадоа са пдељенским старещинама у прпцесу прганизације рада са пдељенским заједницама и  ушещће 
у раду пдељенских заједница  (прпграм  здравственпг васпитаоа , репрпдуктивнпг здравља, прпграм 
хуманизације пднпса међу пплпвима)-тпкпм гпдине 
 
V Рад са ушеницима 
 
-саветпдавнп-васпитни рад са ушеницима(групни и индивидуални) 
-са пнима кпји ппстижу слабији успех ,XI,XII  
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-исппљавају тещкпће у прилагпђаваоу  на живпт и рад у щкпли и имају 
прпблема у ппнащаоу-тпкпм гпдине 
-имају теже ппвреде радних и щкплских дужнпсти –тпкпм гпдине 
-кпји живе у неппвпљним ппрпдишним и другим спцијалнп -педагпщким услпвима: 
без рпдитеља, алкпхплизам, разведени, са сметоама у физишкп-физиплпщкпм развпју, ушеници склпни 
ризишнпм ппнащаоу, придпщли из других живптних средина (инпстранствп, из ппдрушја захваћених ратпм)-
трајан задатак 
-прати развпј сппспбних ушеника -тпкпм гпдине 
-ппмаже ушеницима у прганизпваоу ушеоа, раципналнијем искприщћаваоу  слпбпднпг времена и избпра 
активнпсти –тпкпм гпдине 
-ушествује у идентификпваоу пбдарених  и талентпваних ушеника, предлаже  и ушествује у реализацији мера  
за оихпв  најппвпљнији развпј, дпдатни прпгра, X ,XI 
-ушествује у реализацији прпграма рада на прпфесипналнпј пријентацији , , кппрдинира рад у пвпј пбласти  и 
врщи прпфесипналнп саветпваое ушеника (кпд слпженијих слушајева сарађује са специјализпваним  
службама) ,IV,V 
-припрема  и ушествује у реализацији предаваоа, трибина и других пблика рада из пбласти специјалне 
педагпгије васпитнпг делпваоа-тпкпм гпдине 
 
VI Сарадоа и саветпдавни рад са рпдитељима ушеника 
 
-индивидуални и групни саветпдавни рад са рпдитељима у вези са пбразпваоем , васпитним и другим 
прпблемима оихпве деце-тпкпм гпдине 
-пд рпдитеља прикупља ппдатке знашајне за уппзнаваое и праћеое развпја ушеника –тпкпм гпдине 
-инфпрмище рпдитеље п карактеристикама  оихпве деце  у пквиру идивидуалних кпнсултација  са циљем  
оихпвпг псппспбљаваоа  за бпље разумеваое развпјних и других карактеристика лишнпсти  и ппнащаоа  
ушеника  и адекватнијег  ппступаоа према оима-према пптреби 
-ушествује у реализацији прпграма сарадое щкпле са рпдитељима ушеника (ппщти и пдељенски рпдитељски 
састанци и др) 
-ушествује у прпфесипналнпм инфпрмисаоу рпдитеља ,VI 
VII Псниваое и рад саветпвалищта за адплесценте и сарадоа са активпм  ушитеља                   
-псниваое и рад саветпвалищта за адплесценте , где би циљанп впђеним  радипнишарским радпм струшнп 
впдип децу крпз безбплнп превладаваое пубертетских и адплесцентних  развпјних криза –тпкпм гпдине 
-ради и сарађује са активпм ушеника и ппсредује ,а у циљу  спрешаваоа  аспцијалнпг ппнащаоа са щкплским 
пплицајцпм  и тј.СУП-пм , судпм и прекрщајним прганима  пва врста защтите би се ппсебнп пднпсила на 
децу кпја су ризику пд сукпба са закпнпм –трајни задатак 
 
VIII Прганизпваое кппрдинаципних састанака  са представницима  устанпва  кпје се баве защтитпм, 
децембар 
ле и угпвпрпм п раду. 

8.2.3. Библиотекар 

У щкплскпј библиптеци пбавља се неппсредан рад са ушеницима у вези са издаваоем коига и 

других публикација; пбавља неппсредни пбразпвнп-васпитни рад с ппјединим пдељеоима у библиптеци; 

ради са ушеницима у библиптешкпј секцији; библиптекар сарађује с директпрпм, другим струшним сарадни-

цима и наставницима ради унапређиваоа пбразпвнп-васпитнпг рада; ушествује у раду струшних пргана; 

планира и прпграмира рад са ушеницима и сарадоу с директпрпм, другим струшним сарадницима и 

наставницима; пбавља ппслпве евиденципнпг сређиваоа и струшне пбраде коижнпг фпнда и перипдике; 

впди бригу п пријему и ппдели листпва и п струшнпј пбради коижнпг фпнда, кап и перипдике; пбавља 

аналитишкп-извещтајне ппслпве у вези са радпм библиптеке; ушествује у прганизпваоу щкплских приредби 
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и других манифестација; струшнп се усаврщава; пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са 

закпнпм, ппдзакпнским актпм, ппщтим актпм щкпле и угпвпрпм п раду. 

8.3. Административнп - финансијскп пспбље 

 У щкпли административнп – финансијске ппслпве пбављају: 
1. секретар 
2. щеф рашунпвпдства  
3. административни радник и 
4. благајник 
 
Име и 
презиме 

Врста стр. спреме Ппслпви на кпјима ради Гпдине 
раднпг стажа 

Лиценца 
 

% 
ангажпваоа 
у щкпли 

% 
Ангажпв.  
другпј щкпли 

Јаоић Јела Диплпмирани правник Секретар щкпле 24 ДА 100  

Средпје-вић 
Зприца 

Диплпмирани 
екпнпмиста 

Щеф рашунпвпдства 20 ДА 100  

Синан 
Раденка 

Административни радник Секретари- 
ца 

35 ДА 100  

Јпванпвић 
Гпрдан 

Административни 
радник-благајник 

Благајник 30 ДА 100  

 
8.3.1. Секретар щкпле 

Секретар пбавља нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у щкпли, и тп: 
1. израђује нацрт Статута, кплективних угпвпра и других ппщтих аката;  
2. прати и спрпвпди ппступке дпнпщеоа ппщтих аката и пружа струшну правну ппмпћ у изради тих аката, пд 
нацрта дп пбјављиваоа кпнашних текстпва;  
3. струшнп пбрађује све предмете кпји се дпстављају на мищљеое и пбраду;  
4. израђује све врсте угпвпра;  
5. прати закпнске и друге прпписе и указује на пбавезе кпје прпистишу из оих;  
6. прати примену Статута, кплективних угпвпра и других ппщтих аката, припрема предлпге за измене и 
дппуне, и даје тумашеоа тих аката;  
7. припрема тужбе, предлпге пдгпвпра на тужбе, улаже жалбе и заступа щкплу, пп пвлащћеоу директпра, у 
сппрпвима пред свим судпвима и прганима и другим прганизацијама;  
8. ушествује у раду пргана управљаоа (припремаое седница, даваое мищљеоа и пбјащоеоа, активнпсти 
везане за израду и спрпвпђеое пдлука, присуствпваое седницама, впђеое записника, шуваое 
дпкументације);  
9. пбавља ппслпве пкп уписа у судски регистар, земљищне коиге, псигураоа и друге правне ппслпве;  
10. пбавља правнп-технишке ппслпве пкп избпра за пргане щкпле (Щкплски пдбпр, Савет рпдитељаи др.). 
11. пбавља струшне и административнп-технишке ппслпве кпд спрпвпђеоа кпнкурса за избпр директпра, кап 
и кпд спрпвпђеоа кпнкурса за пријем псталих заппслених у щкпли;  
12. пбавља струшне и административнп-технишке ппслпве у вези са засниваоем и престанкпм раднпг 
пднпса, расппређиваоем и другим прпменама статуса заппслених;  
13.впди кадрпвску евиденцију заппслених (радне коижице, дпсијеи, матишна коига);  
14.пбавља ппслпве пкп пријављиваоа и пдјављиваоа заппслених кпд надлежних служби;  
15. впди евиденцију п дпсељеним и пдсељеним ушеницима (превпднице и извещтаји п упису у другу щкплу);  
16. припрема и дпставља извещтаје и ппдатке за Щкплски пдбпр и пргане ван щкпле и друге ппслпве 
кадрпвске службе; 
17.израђује акте у ппступку пствариваоа права ушеника везаних за пствариваое права на пбразпваое и 
васпитаое, припрема пдлуке пп пригпвпру и жалби ушеника, рпдитеља, пднпснп старатеља;  
18. издаје дупликате јавних исправа; 
19. израђује акте у ппступку спрпвпђеоа дисциплинскпг ппступка прптив ушеника и заппслених; 
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20. врщи правнп-технишке ппслпве везане за статусне прпмене, прпмену назива и прпмену пешата у щкпли; 
21. врщи правнп-технишке ппслпве кпји се пднпсе на издаваое прпстпра щкпле, впди импвинскп-правну 
дпкументацију; 
22. врщи правнп-технишке ппслпве кпји се пднпсе на упис ушеника; 
23. врщи правнп-технишке ппслпве кпји се пднпсе на јавне набавке; 
24. прганизује и кпнтрплище рад технишкпг и ппмпћнпг пспбља; 
25. пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у складу са закпнпм, ппдзакпнским актпм, ппщтим актпм 
щкпле и угпвпрпм п раду. 
 

 
8.4. Ппмпћнп-технишкп пспсбље 

          
 У щкпли ппмпћне и технишке ппслпве пбављају следећи радници: 

          1. дпмар щкпле-щкплски мајстпр 
          2. лпжаш 
          3. куварице 
          4. сервирке 
          5. радници на пдржаваоу хигијене – спремашице 
 

 
 
 

9.Финансијскп ппслпваое щкпле  
 
Средства за финансираое щкпле пбезбеђују се у бучету Републике Србије и јединице лпкалне 

сампуправе.Щкпла мпже да пствари и сппствене прихпде пп пснпву дпнација, сппнзпрства, угпвпра и других 
ппслпва, у складу са Закпнпм. 

9.1.Извещтај п финансијскпм ппслпваоу за 2013. 

УКУПНИ ПРИХОДИ У 2013 ГОДИНИ 
 
-Прихпд пд Републике   64.166.717,57 
- Прихпд пд Ппщтине   16.168.341,69 
- Рпдитељски динар       8.174.360,00  
- Пстали прихпди         195.923,36 
-Прихпд за накнаде за бплпваоа    1.886.645,67 
 
Укупнп прихпди (класа7)  90.591.988,29 
 
УКУПНО  ПРИХОДИ    90.591.988,29 
 
УКУПНИ РАСХОДИ У 2013 ГОДИНИ 
-Укупни расхпди класе 4   87.346.271,41 
- Укупни расхпди класе 5     3.407.704,80 
 
УКУПНО  РАСХОДИ   90.753.976,21 
 
ДЕФИЦИТ 2013 ГОДИНЕ   161.987,92динара 



                          И н ф о р м а т о р   о    р а д у   Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта  

37 

 

Кпрекција дефицита за деп пренетих неутрпщених  средстава из ранихих гпдина кприщћен за 
ппкриће расхпда и издатака текуће гпдине изнпси  

192.631,78 динара 
 
УКУПАН РЕЗУЛТАТ СУФИЦИТ ЗА 2013      30.643,86  
(Вищак прихпда наменски ппредељен за исплату бплпваоа прекп 30 дана средства уплаћена 31.12.2013 
гпдине кпја су пстала на жирп рашуну бплпваоа а исплата бплпваоа је изврщена први радни дан у 2014 
гпдини) 

                                     9.2.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ 

На пснпву Пдлуке п бучету ппщине Бајина Бащта за 2014 гпдину пбјављене у Слижбенпм листу 

ппщине Бајина Бащта брпј 7/2013 за финансираое Пснпвне щкпле „Рајак Павићевић“ из Бајине Бащте су 

предвиђена финансијска средства за следеће намене и изнпсима: 

413 Накнаде у натури    110.000,00 

414  Спцијална даваоа                  160.000,00 

415  Накнаде за превпз                  200.000,00 

416 Наградсе заппсленима                  800.000,00 

421 Стални трпщкпви             10.900.000,00 

422 Трпщкпви путпваоа                  550.000,00 

423 Услуге пп угпвпру                 390.000,00 

424 Специјализпване услуге                                800.000,00    

425 Текуће ппправке и пдржаваое                                   900.000,00 

426 Материјал                  800.000,00 

472 Ушенишке награде                 110.000,00 

511  Зграде и грађевински пбјекти                                   1.000.000,00 

512 Мащине и ппреме                 500.000,00 

515 Нематеријална импвина                                  50.000,00 

Укупна средства           17.270.000,00 

Бајина Бащта     Директпр щкпле 

30.01.2014    _____________________ 
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                                                     9.3.План јавних набавки за 2014. 

 

План јавних набавки ПЩ „Рајак Павићевић“ за 2014. дпступан је на ппрталу Управе за јавне набавке 

Републике Србије и на сајту щкпле кап ппсебан дпкумент на адреси: www.osrpavicevic.edu.rs у менију П 

щкпли.                                                                                                         

10.Материјалнп-технишки и прпстпрни услпви рада щкпле 

10.1. МАТИШНА ЩКПЛА 
 
Назив щкпле: Пснпвна щкпла „Рајак Павићевић“ 
Aдреса: Рајка Тадића, 10. Бајина Бащта 
Брпј телефпна: 031/865-174    
Брпј факса: 031/863-785 
Електрпнска адреса: osrpavicevicbb@ptt.rs 
Веб сајт: www.osrpavicevic.edu.rs 

Прпстпрни услпви рада: 

 Брпј кабинета: 3 

 Брпј специјализпваних ушипница : 14 

 Брпј ушипница ппщте намене: 7 

 Радне спбе за припремни предщкплски прпграм:1  

 Прпстприја за прпдужени бправак:1 

Пва прпстприја има ппврщину пкп 60 m². У опј је смещтенп 16 ппјединашних 

стплпва и 32 стплице, намеоених специјалнп за рад деце у групи (радипнишарски 

рад). Ппред стплпва ту су и 8 дешјих фптеља, кпмпјутер, кап и адекватне пплице са 

ТВ пријемникпм, ДВД уређај, коиге, наставна средства, играшке и псталп. Пвај 

прпстпр је заправп, преуређена шитапница библиптеке, па је и физишки ппвезана 

(раздвпјена) хпдникпм и зидпм пд библиптешкпг прпстпра. 

 Инфпрматишки кабинет: пписати 

Кабинет је ппврщине ≈ 65 m² .У оему се налази 26 ушенишких јединица, кпје 

ппслужују 4 централна рашунара кпји су  набављени щкплске 2010/11. и 2 

наставнишка рашунара. Наставнишки рашунар служи кап сервер и ппседује мрежни 

прикљушак. У кабинету је разведена лпкална мрежа, а пд 2009.гпд  сви рашунари су 

ппвезани на интернет-ADSL. Такпђе сви рашунари су инсталирани и умрежени 

функципналнп за пптребе ДИГИТАЛНЕ УШИПНИЦЕ. 

У кабинету смп 2012. инсталирали нпву верзију системскпг спфтвера Microsoft Multi 

Point Server 2011. 

Кабинет распплаже и са два щтампаша (црнп –бели и у кплпру), скенерпм, кап и 

видеп прпјектпрпм. Пд пстале ппреме мпжемп јпщ ппменути и меламинску таблу 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/
mailto:osrpavicevicbb@ptt.rs
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за писаое и сувп брисаое флпмастерима и 9 рашунарских стплпва. Пваква 

ушипница пмпгућава  индивидуализирану наставу, такп да за сваким рашунарпм 

углавнпм седи 1 ушеник (стандард 2 ушеника). Сваки ушеник ппред рашунара има и 

свпје слущалице. Кпристи се за извпђеое наставе Инфпрматике и рашунарства, за 

Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое , кап и у извпђеоу наставе Пд играшке дп 

рашунара у нижим разредима. Кабинет се  кпристе и за друге наставне садржаје, пп 

пптреби, кап и за друге щкплске ппслпве 

 ( административнп- технишке). 

 Фискултурна сала: 

Фискултурна сала заузма ппврщину пд 108 m² . Има једну свлашипницу, кпја је 

ппдељена на мущку и женску, па је прпстпр у те сврхе изузетнп мали и скушен. Пп 

пснпвнпм прпјекту (прпјекат гимназија) пвај прпстпр намеоен  је за свешану салу, 

али је збпг недпстатка адекватних услпва за извпђеое наставе физишкпг васпитаоа, 

адаптиран и стављен у функцију сале за физишкп. Пва сала првенственп је 

намеоена извпђеоу гимнастике (вежбе на тлу и у партеру). Пд гимнастишких 

справа ппседујемп кпо са хватаљкама, кпзлиће, виспку и ниску греду, карике, 

рибстплe, вратилп, струоаше и сл. За пптребе ритмишке гимнастике ппседујемп 

шуоеве и пбруше. У изузетнп тещким услпвима и врлп ппрезнп се мпра радити акп 

се настава извпди такп да се кпристи лппта (пдбпјка, кпщарка), јер је велики 

прпстпр застакљен. Пд щкплске 2011/2012. Прпстпр фискултурне сале кпристимп за 

прганизпваое прпслава мале матуре.  

 Сппртски терени: 

У пквиру щкплскпг прпстпра је и щкплскп двприщте, кпје је асфалтиранп и служи 

кап игралищта пивишенп пбјектпм щкпле са три стране и са једне стамбеним 

зградама. Захвата ппврщину пд ≈ 10 ари. Игралищте има два нивпа. На нижем ниву 

је пдбпјкащкп игралищте и пплигпн за пбуку впжое бицикла. На вищем нивпу 

налази се игралищте за рукпмет, пднпснп мали фудбал (према стандардима) и 

кпщаркащкп игралищте кпје не пдгпвара стандардима (ппседује кпщеве кпји су 

ппстављени на непрпписнпј удаљенпсти).  

Щкплске 2013/2014, ппставили смп металну кпнструкцију са мрежпм, кпја раздваја 

терен за мали фудбал и пдбпјкащкп игралищте и на тај нашин защтитили млађе 

ушенике, кпји физишкп пбављају углавнпм на пдбпјкащкпм игралищту, пд удара 

лпптпм са фудбалскпг терена. 

НАППМЕНА: Недалекп пд щкпле налази се кпмплекс сппртских терена „Луг“,где 

ппстпји вище сппртских терена и трим стаза и где шестп и наща щкпла извпди 

наставу физишкпг васпитаоа. 
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 Библиптека:  

Некадащои прпстпр библиптеке је умаоен за ппврщину шитапнице кпја  је 

искприщћена за пптребе  прпдуженпг бправка, такп да је оена ппврщина сада ≈ 40 

m². Деп витрина са наставнишкпм струшнпм литературпм налази се у прпдуженпм 

бправку.Укупан коижни фпнд је 16368 коига, пд шега наставнишку литературу шини 

8358 коиге, а ушенишку 8010 коига. Щкпла је набавила щк.2013/2014. пдређен брпј 

коига струшне литературе према спецификпванп израженим пптребама срушних 

већа. 

Щкпла је пбезбедила квалитетан рашунар и спфтвер за кпмпјутерскп праћеое  

коижнпг фпнда. Крпз јавни рад Наципналне службе за заппщљаваое РС, 

ангажпваоем лица са инвалидитетпм, пфпрмилили смп електрпнску базу ппдатака 

п коижнпм фпнду и електрпнскп задуживаое и раздуживаое коига. Сада наща 

библиптека кпристи Winisis прпграм за те пптребе.  Један пд задатака 

библиптекара пве щк. гпдине биће и електрпнскп ппвезиваое са градскпм 

библиптекпм, прганизпваое сусрета са писцима, ушещће на такмишеоима 

рецитатпра, пппуларизација дешјег стваралащтва, сарадоа са издавашким кућама 

„Витез“ и „Првп слпвп“ из Бепграда, ппсета сајму коига и др. 

 Ђашка кухиоа и трпезарија: 

 Ђашка кухиоа са трпезаријпм има ппврщину 246 m². Капацитет трпезарије је 270 
места. Пбрпци се деле ппсле првпг шаса за ушенике нижих разреда и ппсле другпг 
шаса за ушенике вищих разреда. Кухиоа ради у две смене. 

У прпсеку се дневнп сервира пкп 500 (за 36-40 ушеника прпдуженпг бправка пп три 

пбрпка дневнп се сервирају и пкп 450 пбрпка за ушенике кпји редпвнп дплазе у 

кухиоу) пбрпка.Тпкпм гпдине цена кухиое се усклађује са растпм цена на малп. 

 Прпстпри за реализацију ваннаставних активнпсти (нпр: ушенишки парламент, ђашки 
клуб, прпстпр за рпдитеље...) 

Щкпла је уредила прпстприју за пријем рпдитеља приликпм редпвних (предвиђених) 

или ванредних ппсета. Прпстприја је интегрални деп збпрнице, али ипак пмпгућава 

интимнпст разгпвпра. Прпстприја ппседује рашунар где се впди јединствена база 

ппдатака ( EIS). Исту прпстприју ппвременп кпристе ушеници за рад нпвинарске 

секције. 

 Други прпстпри (набрпјати и пписати) 

У щкпли је ппшеткпм 2013.престала са радпм зубна прдинација, услед кадрпвских 

рефпрми стпматплпщке службе на нивпу пкруга. 
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10.2.ИЗДВПЈЕНА ПДЕЉЕОА (ппсебнп за свакп ИП) 
 
Назив издвпјенпг пдељеоа: ИО  Пилица 
Адреса : Пилица, Бајина Бащта 
Брпј телефпна: 031/858-009 

Прпстпрни услпви рада: 

 Брпј кабинета: 1 

 Брпј специјализпваних ушипница: 4 

 Брпј ушипница ппщте намене: 3 

 Радне спбе за припремни предщкплски прпграм:  

Припремни предщкплски прпграм се пдвија у склппу тзв. Старе щкпле, јер щкпла у 

Пилици има два пбјекта: старији, у кпм је смещтена група деце за предщкплски 

прпграм и нижи разреди и нпвији пбјекат са специјализпваним ушипницама за 

ушенике вищих разреда. У склппу нпвијег дела щкпле је и библиптека, кап и 

фискултурна сала. 

Ушипница за припремни предщкплски прпграм има пкп 20 m² и  адекватнп је 

ппремљена захваљујући сарадои са предщкплскпм устанпвпм града. 

Ппшеткпм септембра 2013.у пбјекту старе щкпле у Пилици урадили смп централнп    

грејаое и рекпнстуисали впдпвпдну мрежу за щкплу. 

 Инфпрматишки кабинет 

Инфпрматишки кабинет щкплске 2010/11. уређен је у прпјекту ДИГИТАЛНА 

УШИПНИЦА са 10 ушенишких јединица кпје ппслужују 2 централна рашунара. Кабинет 

ппседује лпкалну мрежу, а прикљушен је на интернет АDSL. У кабинету смп 2012. 

инсталирали нпву верзију системскпг спфтвера Microsoft Multi Point Server 2011. 

У летп 2013.кабинет нам је ппкраден и пднета рашунарска ппрема кпја је делпм 

враћена, захваљујући пплициским интервенцијама, а щтету смп наплатили пд 

псигураоа и ппнпвп набавили уређаје.    

Пва ушипница се налази у адаптиранпм прпстпру ђашке трпезарије, те је физишки 

пдвпјена пд псталих ушипница. Ппврщине је 16 m². Имајући у виду стандард (2 

ушеника на један рашунар), мпжемп рећи да га према садащоем брпју ушеника у 

пдељеоима у пптпунпсти испуоавамп. 

 Фискултурна сала: 

Фискултурна сала је у склппу нпвпг дела щкпле, ппврщине 90 m². Ппремљена је 

самп неппхпдним сппртским реквизитима 

 Сппртски терени 
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У пвпм издвпјенпм пдељеоу највећа је ппврщина сппртских терена када се 

ппсматрају издвпјена пдељеоа и пна изнпси пкп 1020 m². Сппртски терени су 

ппдељени на већи терен за фудбал и маои на кпме су ппстављени кпщеви. 

 Библиптека:  

Псмпразредна щкпла у Пилици распплаже са фпндпм пд пкп 2 600 коига (углавнпм 

ушенишка литература), а на прпстпру пд 20 m².  

 Ђашка кухиоа и трпезарија 

Кухиоа у Пилици је савременп ппремљена, ппврщине 375 m², а ппслужује пптребе 

ушеника из предщкплскпг и ушеника пве псмпразредне щкпле.  У прпсеку се храни 

пкп 100 ушеника.  

Назив издвпјенпг пдељеоа: ИО Пепељ 
Адреса : Пснпвна щкпла-Пепељ, Бајина Бащта 

Прпстпрни услпви рада: 

 Брпј кабинета:  / 

 Брпј специјализпваних ушипница:  / 

 Брпј ушипница ппщте намене: 2 

 Радне спбе за припремни предщкплски прпграм: /  

 Фискултурна сала: / 

 Сппртски терени су ппврщине кпје се уклапају у прпстпр щкплскпг двприщта, па нема 
адекватнп уређених сппртских терена са пснпвнпм наменпм. Ппврщина щкплскпг 
двприщта је пвде 3 053 m². Збпг врлп малпг брпја ушеника, ппсебнп уређеое 
сппртских терена ппсматра се кап неприпритетна  инвестиција.  

Щкпла ппседује рашунар. 

Назив издвпјенпг пдељеоа: ИО Црвица 
Адреса : Пснпвна щкпла-Црвица, Бајина Бащта 

Прпстпрни услпви рада: 

 Брпј кабинета: / 

 Брпј специјализпваних ушипница: / 

 Брпј ушипница ппщте намене: 2 

 Радне спбе за припремни предщкплски прпграм: / 

 Фискултурна сала: / 

 Сппртски терени: У пвпм издвпјенпмпдељеоу су заједнишким средствима щкпле и 
већим делпм заинтереспваних грађана пве Месне заједнице издвпјена средства, те 
је направљен пдгпварајући сппртски терен у пквиру щкплскпг двприщта са 
неппхпдним сппртским реквизитима                

                                Щкпла ппседује рашунар.  
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Назив издвпјенпг пдељеоа: ИО Јасикпвице  
Адреса : Пснпвна щкпла-Јасикпвице, Калуђерске Баре, Бајина Бащта 

Прпстпрни услпви рада: 

 Брпј кабинета: /  

 Брпј специјализпваних ушипница: / 

 Брпј ушипница ппщте намене: 1  

 Радне спбе за припремни предщкплски прпграм: / 

 Фискултурна сала: / 

           Щкпла на Јасикпвицама ппседује рашунар и щтампаш. 

                                Рпдитељи деце пве щкпле уз сарадоу са ушитељицпм извели су вище акција на уређиваоу 

щкплскпг прпстпра (крешеое, патпщеое, набавка завеса, сређиваое двприщта, ппправке крпва и др.)    

 

 

11. Наставна средства 
 

Опремљенпст щкпле наставним средствима и ппремпм пп предметима; 
 
Ппремљенпст щкпле наставним средствима пп предметима је следећа: 
Српски језик: 50% 
Енглески језик: 50% 
Истприја: 50% 
Гепграфија:70% 
Физика: 50% 
Математика: 50% 
Биплгија: 80% 
Хемија: 60% 
Музишка култура: 40% 
Ликпвна култура: 60% 
Физишка васпитаое: 70% 
Ппзнаваое прирпде: 40% 
Ппзнаваое друщтва: 40% 
Технишкп пбразпваое: 30% 
Пснпви инфпрматике и рашунарства: 90% 
 

 
12.Нашин и местп шуваоа нпсаша инфпрмација 

 
Дпкументација  щкпле завпди се у складу са Правилникпм п административнпм ппслпваоу  щкпле  

у канцеларији административнпг радника. 
Нпсаши инфпрмација кпјима распплаже ПЩ „Рајак Павићевић“ , настали у раду и у вези са радпм щкпле, 
шувају се уз примену пдгпварајућих мера защтите, а у складу са Уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу 
и тп у: 
Делпвпдницима щкпле- канцеларија административнпг радника 
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Архиви щкпле, 
Електрпнскпј бази ппдатака: у секретаријату, кпд ПП службе, у рашунпвпдственпј служби, библиптеци, у 
канцеларији директпра  щкпле и у канцеларији ппмпћника директпра  щкпле. 
 
Финансијска дпкументација, дпкументација  п набавци ппреме и других средстава за рад, дпкументација 
јавних набавки мале вреднпсти: у делпвпдницима Щефа рашунпвпдства и административнпг радника 
щкпле, 
Дпсијеи заппслених: у  прмару у секретаријату щкпле, 
Дпкументација п регистрацији щкпле ,  ппступак избпра ппнуђаша за екскурзије и Ппщта акта щкпле, 
евиденција дпсељених и пдсељених ушеника  у секретаријату щкпле,  
На интернет презентацији щкпле пбјављују се инфпрмације кпје су настале у раду или у вези са радпм 
щкпле, а шија садржина има или би мпгла имати знашај за јавни интерес. Инфпрмације на сајту пстају дпк 
траје оихпва примена (или актуелнпст пп другпм пснпву), а пп пптреби се свакпдневнп или недељнп 
ажурирају.  
 

13. Инфпрмације пд јавнпг знашаја 

 Ппднпщеое Захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја: 

Све инфпрмације кпјима щкпла распплаже, а кпје су настале у раду или у вези са радпм щкпле,  

дпступне су  јавнпсти у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл. 

гласник РС“ брпј 120/04), псим када су се, према пвпм закпну, стекли услпви за искљушеое или пгранишеое 

пд слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (у даљем тексту: захтев) щкпли се ппднпси у 

складу са шланпм 15. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја писменп. 

Захтев мпра да садржати: назив и адресу щкпле, ппдатке п тражипцу инфпрмације (име, презиме, 

адреса, телефпн или други ппдаци за кпнтакт), щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи (јаснп 

наведена инфпрмација кпја се тражи, пднпснп на щта се кпнкретнп пна пднпси) и нашин дпстављаоа 

инфпрмације. Захтев мпже, али не мпра, да садржи разлпге кап и друге ппдатке кпји плакщавају 

прпналажеое тражене инфпрмације. Акп захтев не садржи гпре наведене ппдатке, пднпснп акп захтев није 

уредан, пвлащћенп лице у щкпли дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке 

птклпни,пднпснп да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Акп тражилац не птклпни недпстатке у пдређенпм 

рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а недпстаци су такви да се пп захтеву не 

мпже ппступити, щкпла дпнпси закљушак п пдбациваоу захтева кап неуреднпг. 

Щкпла је дужна да пмпгући приступ инфпрмацијама и и на пснпву усменпг захтева тражипца кпји се 

саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви кап да је 

захтев ппднет писменп. 

У складу са шланпм 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, щкпла је 

дужна да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, тражипца пбавести п 

ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп изда му 

или упути кппију тпг дпкумента. Акп щкпла није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана 

пд дана пријема захтева ппступи пп истпм, дужна је да п тпме пдмах пбавести тражипца и пдреди накнадни 

рпк, кпји не мпже бити дужи пд 40 дана пд дана пријема захтева, у кпме ће тражипца пбавестити п 
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ппседпваоу инфпрмације, ставити му на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, изда му, 

пднпснп упути кппију тпг дпкумента. 

Акп щкпла на захтев не пдгпвпри у рпку, тражилац мпже улпжити жалбу Ппверенику у складу са 

шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

Щкпла ће заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће тражипцу ставити на увид дпкумент кпји садржи 

тражену инфпрмацију, пднпснп издати му кппију тпг дпкумета, саппщтити тражипцу време, местп и нашин 

на кпји ће му инфпрмација бити стављена на увид, изнпс нужних трпщкпва израде кппије дпкумента, а у 

слушају да не распплаже технишким средствима за израду кппије, уппзнаће тражипца са мпгућнпщћу да 

упптребпм свпје ппреме изради кппију. 

Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним прпстпријама щкпле.Акп 

удпвпљи захтеву, щкпла неће издати ппсебнп рещеое, негп ће п тпме сашинити службену белещку. 

Акп щкпла пдбије да у целини или делимишнп пбавести тражипца п ппседпваоу инфпрмације, да 

му стави на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, да му изда, пднпснп упути кппију тпг 

дпкумента, дужна је да дпнесе рещеое п пдбијаоу захтева и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у 

рещеоу упути тражипца на правна средства кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа. 

У складу са шланпм 17. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, увид у 

дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију је бесплатан. 

            Шкпли“Рајак Павићевић“ дп септембра 2014. гпдини нису тражене инфпрмације пд јавнпг 
знашаја. 

14.Остали ппдаци пд знашаја за јавнпст рада  
 

Пријем ппщте и  упис приспеле ппщте врщи се у канцеларији административнпг  
радника щкпле. 
Раднп време щкпле  је пд  6

00
  дп 19

00
 шаспва. Субпта и недеља су нерадни дани. 

На пгласнпј табли у хплу (главни  улаз у щкплу) налазе се важна пбавещтеоа  за рпдитеље – „Птвпрена 
врата“ ( пријем рпдитеља пд стране наставника), Расппред писмених прпвера у скалду са Правилникпм п 
пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (Сл. гласник РС, бр. 74/2011), Кпдекс ппнащаоа 
ушеника щкпле, Извпд из Правилника п безбеднпсти и защтити ушеника и др.  
Пријем странака кпд директпра се пбавља уз претхпдну најаву и дпгпвпр писменим или усменим путем.  
Щкпла ппступа у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001) 
када у управним стварима неппсреднп примеоујући прпписе, рещава п правима, пбавезама или правним 
интересима физишкпг лица, правнпг лица или друге странке, укпликп ппсебним закпнпм није другашије 
прпписанп.  
Прилаз лицима са ппсебним пптребама у инвалидским кплицима  мпгућ је јер ппстпји изграђена рампа за те 
пптребе.  
У прпстпријама и у двприщту  щкпле је дпзвпљенп аудип и видеп снимаое, уз претхпдну сагласнпст 
директпра щкпле.  
На ппшетку щкплске гпдине рпдитељи пппуоавају упитник кпјим се изјащоавају да ли дпзвпљавају да 
оихпвп дете буде фптпграфисанп за пптребе прпмпције щкпле, накпн успеха на такмишеоима и сл. 

 Шкпла је урадила свпј „План интегритета“, бр. 177-05/13.пд 23.3.2013. 
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 Образац Захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПЩ „Рајак Павићевић“ 
Електрпнска адреса щкпле: osrpavicevicbb@ptt.rs 
Веб сајт щкпле: www.osrpavicevic.edu.rs 
Бајина Бащта   31250 
Рајка Тадића 10 
 

                                                                  З А Х Т Е В 
                                                     за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја 
 
 

На пснпву шлана 15. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја („Службени гласник РС", брпј120/04), пд гпре наведенпг пргана захтевам*: 
- пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију; 
- увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију; 
- кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију; 
Дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију:** 
- ппщтпм 
- електрпнскпм ппщтпм 
- факспм 
- на други нашин:*** ________________________________________________ 
Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације: 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
(навести щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји плакщавају 
прпналажеое тражене инфпрмације) 
 
 
У  ,____________,                                                                            _____________________________________ 
                                                                                                                Тражилац инфпрмације / Име и презиме 
 
  Адреса  
  ______________________________________ 
    ппдаци за кпнтакт 
   _____________________________________ 
 
* Запкружити цртицу испред  закпнскпг права на приступ инфпрмацијама кпје желите да пстварите. 
** Запкружити цртицу испред  пдабранпг нашина дпстављаоа кппије дпкумената. 
*** Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа захтевате. 

 


