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1. Информатор о раду  OШ „Рајак Павићевић“, Ул. Рајка Тадића 10 -  увод 
 

  Информатор о раду Основне школе „„Рајак Павићевић“ Бајина Башта је сачињен у складу са чл. 39. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник РС" бр. 120/04 и 54/07, 
104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени Гласник РС" 
бр. 68/10). 

 Информатор је објављен новембра 2012. године, када је и ажуриран. Доступан је јавности у 
електронском облику на интернет адреси www.osrpavicevic.edu.rs. Штампана верзија информатора у виду 
брошуре, каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, 
одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.  

Лице одговорно за тачност података је лице овлашћено за послове директора школе, овлашћено 
лице за информације од јавног значаја ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта. 

 

 

2. Основни подаци и правни положај школе

2.1.Основни подаци 
 

Назив школе је: Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 
Адреса: Рајка Тадића бр. 10 Бајина Башта 31250 
Телефони: директор и факс: 031/863-785; рачуноводство: 031/866-430; централа: 031/865-174 
Електронска адреса школе: osrpavicevicbb@ptt.rs 
Веб сајт школе: www.osrpavicevic.edu.rs 
Матични број: 07155107 
Регистарски број: 6106000243 
ПИБ: 100759802 
Текући рачун: 840-249660-85 
 

Школу представља и заступа Драган Ресимић, лице овлашћено за послове директора школе. 

 
2.2.Правни положај школе 
 
Оснивач школе је Република Србија. 

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и васпитања и има 
право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру 
своје правне и пословне способности. 
Школа је основана давне 1853. године под називом Школа у Бајиној Башти. Од 1853-1903. школа ради под 
тим именом на основу решења Министарства просвете од 25.9.1853.  Од 1903-1914. носи исти назив, према 
Закону о народним школама.  Од 1918-1931. ради под називом Четворогодишња државна народна школа, 
према Закону о државним народним школама. Од 1931-1940. школа ради под називом „Основна школа 
Краља Петра I Великог ослободиоца“. Од 1945-1958. школа ради под називом Основна школа и Нижа 
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реална гимназија. На основу Одлуке Народног одбора општине Бајина Башта од 25.5.1958. школа добија 
име Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, под којим и дан данас ради. 
Последње решење о регистрацији је: F1-7/09 од 23.03.2009. 
 

3. Делатност школе 
 
Своју делатност ОШ „Рајак Павићевић“ обавља у складу са Уставом РС, Законом о основама система 

образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), Законом о основној школи, другим важећим законима и 
подзаконским актима, колективним уговором и Статутом школе. 

Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру основног образовања коју 
школа обавља самостално или у сарадњи са другим организацијама и установама. 
Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и 
у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом 
часова из свих предмета и других активности утврђених Годишњим планом рада школе. 
Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна 
циклуса.  

Први циклус обухвата ученике I до IV разреда, за који се организује разредна настава у складу са 
наставним планом и програмом и школским програмом. 

Други циклус обухвата ученике V до VIII разреда, за који се организује предметна настава, у складу 
са наставним планом и програмом и школским програмом. 

У саставу школе налазе се и издвојена одељења: Пилица, Пепељ, Црвица, Јасиковице и Солотуша 
(школа у Солотуши привремено је престала са радом због недостатка ученика). 

 
Бројно стање ученика и одељења: 
 
Матична школа: 
 

Разред Број одељења Број ученика 

Први   3     85 
Други   3     81 
Трећи   4   105 
Четврти   3     76 
Пети   3     83 
Шести   3     81 
 Седми   3     83 
 Осми   3     67 
УКУПНО: 25   661 
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  Издвојено одељење Пилица: 
 

Разред Број одељења Број ученика 
Први 1 14 
Други 1 10 
Трећи 1 16 
Четврти 1 18 
Пети 1 12 
Шести 1   6 
Седми 1 11 
Осми 1 10 
УКУПНО: 8 97 

  
Издвојено одељење Пепељ: 

 
Разред Број одељења Број ученика 
Први 1/4 1 
Други 1/4 4 
Трећи 1/4 2 
Четврти 1/4 2 
УКУПНО: 1 9 

 
 Издвојено одељење Јасиковице: 
 

Разред     Број одељења Број деце/ученика 
Први ¼ 3 
Други ¼ 1 
Трећи ¼ 2 
Четврти ¼ 1 
УКУПНО: 1 7 

     Издвојено одељење Црвица: 

Разред Број одељења Број деце/ученика 
Први 1/3 1 
Други / / 
Трећи 1/3 2 
Четврти 1/3 3 
УКУПНО: 1 6 

 Укупно ученика од I-VIII разреда у школској 2012/2013. је 780. 

У школи се организује и предшколски рад у издвојеном одељењу Пилица за 6 ученика и издвојеном 
одељењу Јасиковице за 2 ученика. 
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Продужени боравак: 

  

 

  

 3.1. Прописи који се примењују на делатност школе 

 

1. Закон о основана система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр.72/09 и 52/11); 
2. Закон о основној школи („Сл. Гласник РС“ бр.50/92, 53/93, 67/93,48/94, 66/94,22/02,62/02 и 
62/03) и др. Закона 66/03 и 101/05 и 72/09 др. Закон; 
3. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник-Просветни гласник РС“ 
бр.5/04); 
4. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања 
и васпитања и наставни програм за трећи разред основног образовања(„ Просветни гласник РС“бр. 
1/05, 15/06 и 2/08 , 2/10, 7/10 и 3/11- други правилник); 
5. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања       
(„ Просветни гласник РС“бр. 3/06, 15/06, 2/08 и 3/11); 
6. Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и 
васпитања и наставном програму за пети разред („ Просветни гласник РС“бр. 6/07, 2/10, 7/10, 3/11); 
7. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања          
(„ Просветни гласник РС“бр. 5/08 и 3/11); 
8. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања         
(„ Просветни гласник РС“бр. 6/09 и 3/11); 
9. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и   
10. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника („Сл. Гласник РС“ бр. 13/2012.); 
11. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи        
(„ Просветни гласник РС“бр.6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 17/07, 20/07, 1/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09); 
12. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника и стручних 
сарадника и васпитача у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 2/92 и 2/2000); 
13. Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе васпитно-образовни рад и 
изборни програм у основној школи („ Просветни гласник РС“бр. 97/87, 1/89, 4/03, 10/04, 3/05, 9/05, 
4/07, 17/07, 1/08, 6/08, 8/08, 4/09, 9/09 и 3/10); 
14. Правилник о програму остваривања екскурзија ученика у првом и другом циклусу основног 
образовања(„ Просветни гласник РС“бр. 7/10); 
15. Правилник о дозволи за рад наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ бр.22/05 и 
51/08); 
16. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 
42/93 и 37/09); 
17. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној 
школи („ Просветни гласник РС“бр. 4/90); 

Број група Број ученика 
Први-15 и трећи разред-6 21 
Други разред  16 
УКУПНО: 37 
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18. Протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- 
васпитним установама; 
19. Статут Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта; 
20. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време оствривања 
васпитно-образовног рада и других активности које организује Основна школа „Рајак Павићевић“ 
Бајина Башта; 
21. Правилник  понашања у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина Башта; 
22. Правилник о раду Савета родитеља; 
23. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Основној школи „Рајак 
Павићевић“ Бајина Башта. 
24. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/10). 
25. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику(„Сл. гласник РС“ 63/10). 
26. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању                          
(„ Просветни гласник РС“бр. 1/11). 
27. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС“ 
бр.74/2011. 
28. Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа („Сл. гласник РС“ 7/11). 
29.      Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС- Просветни 
гласник“,бр.5/2012.) 
30.      Правилник о стручн-педагошком надзору („Сл. гласник РС“, бр.34/2012.) 
31.      Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС“, бр.9/2012.)  
32.      Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2012/2013. 
(„Сл. гласник РС- Просветни гласник“,бр.3/2012.) 

 

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

предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује. 
За ученике од првог до четвртог разреда настава је организована и у преподневној и у 

послеподневној смени, које се седмично мењају, док се док се за ученике од петог до осмог разреда 
настава настава одвија само у преподневној  смени.  

Школа организује продужени боравак за ученике од I до III разреда, чиме се ученицима омогућава 
да под стручним надзором уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и рекреирају се. 

Годишњим планом рада школе утврђује се да ли ће се и који од ових облика рада организовати у 
школи. 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни 
сарадници. 

Настава се изводи у одељењима која се образују од ученика истог разреда у матичној школи и у 
издвојеном одељењу у Пилици, док се настава у издвојеним одељењима Јасиковице, Пепељ и Црвица 
изводи у одељењима од 3 или 4 разреда у складу са Законом о основој  школи. 

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која је почела 3. септембра, а 
завршава се 31. августа наредне године, у оквиру два полугодишта. 

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго 
утврђује се Годишњим планом рада школе. 

Настава се изводи у једној или две смене, по распореду часова, који усваја Наставничко веће а 
својим потписом потврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску 
годину. 
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У школи се организује допунска настава за ученике који имају тешкоће у учењу и раду, што се 
утврђује у току редовне наставе. Овај облик наставе обавезан је за све ученике које на то упути предметни 
наставник или одељенско веће и траје док постоји потреба за њом. 

Додатни рад школа организује за ученике од четвртог разреда који показују посебне способности и 
интересовања за поједине предмете или се припремају за такмичење у одређеним предметима. 
 

 
4.Органи школе 
 
Школа има орган управљања, орган руковођења, саветодавни орган и стручне органе, чије 

организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом. 
 
4.1. Орган управљања 
 
4.1.1. Школски одбор 
 
Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, 

који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског одбора именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова. Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат 
школског одбора је четири године. 

 
У надлежности Школског одбора је да: 
 

1.  Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова; 
2.  Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и усваја Извештај о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању; 
3.  Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике; 
4.  Доноси финансијски план школе, у складу са законом; 
5.  Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија; 
6.  Расписује конкурс и бира директора; 
7.  Рразматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 
образовно-васпитног рада; 
8.  Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању; 
9. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 
10.  Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 
 
Чланови Школског одбора Основне школе „Рајак Павићевић“, Бајина Башта школске 2012/2013. 
 
1. Драган Радовановић, председник Школског одбора, представник школе 
2. Весна Нешковић, потпредседник Школског одбора, представник родитеља 
3. Александра Секулић, представник родитеља 
4. Дејан Мандић, представник родитеља 
5. Михаило Ђунисијевић, представник локалне средине 
6. Милена Радојичић, представник локалне средине 
7. Марко Камберовић, представник локалне средине 
8. Силвана Штрбац, представник школе 
9. Бранимир Јеремић, представник школе 
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4.2. Орган руковођења 
 
4.2.1. Директор 
 
Директор руководи радом школе. Директора школе бира Школски одбор на основу конкурса, по 

прибављеном мишљењу наставничког већа, а одлука о изабраном кандидату доставља се Министарству 
просвете на сагласност. Директор школе бира се на период од четири године. О правима, обавезама и 
одговорностима директора одлучује Школски одбор. Директор је одговоран за законитост рада и за 
успешно обављање делатности школе и за свој рад одговара школском одбору и надлежном министарству. 
 

Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом, а то је да: 
 

1.  Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе; 
2.  Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању образовно-васпитног рада;  
3.  Стара се о остваривању развојног плана школе; 
4.  Одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско 
коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5.  Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама, удружењима; 
6.  Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 
и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 
сарадника; 
7.  Планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног 
сарадника; 
8.  Предузима мере у случајевима повреда забране прописаних законом и недоличног понашања 
запосленог и његовог негативног утицаја на ученике; 
9.  Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа; 
10.  Стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података у школи у 
оквиру јединственог информационог система просвете; 
11.  Стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља, 
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за 
рад школе и ових органа; 
12.  Сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања; 
13.  Образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи; 
14.  Сарађује са родитељима, односно старатељима ученика; 
15.  Подноси извештај о свом раду и раду школе органу управљања, најмање два пута годишње; 
16.  Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, уз сагласност школског одбора; 
17.  Одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом 
и посебним законом; 
18.  Заказује седнице школског одбора, и савета родитеља, ако то у року не учини председник, односно 
заменик председника; 
19.  Припрема елаборат за остваривање проширене делатности школе; 
20.  Доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке и закључује уговор о јавној набавци са изабраним 
понуђачем; 
21.  Одлучује о избору наставника, односно стручних сарадника, по прибављеном мишљењу школског 
одбора, и спроведеног поступка провере психофизичких способности кандидата и са изабраним 
кандидатом закључује уговор о раду, 
22.  Потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за пословање школе; 
23.  Обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање, у складу са законом и општим актом 
школе. 
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4.3.   Саветодавни орган  
 
4.3.1.  Савет родитеља 

 
У циљу остваривања чвршће сарадње породице и школе и пружања непосредније помоћи 

родитеља у остваривању задатака образовања и васпитања ученика, у школи се образује Савет родитеља, у 
својству саветодавног органа школе. Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика 
сваког одељења. 

 
Надлежност Савета родитеља је да: 
 

- предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 
- предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе; 
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 
- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку  избора  уџбеника; 
- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о 
њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; 
- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене  делатности школе; 
- разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика; 
- учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих 
активности које организује школа; 
- даје сагласност на програм, цену екскурзије и избор агенције и организовање екскурзије и разматра 
извештај о њиховом остваривању; 
- разматра и друга питања утврђена Статутом. 
Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове, упућује Школском одбору, директору и 
стручним органима школе. 
 

 
4.4. Стручни органи, тимови, већа и педагошки колегијум 
 

Стручни органи школе су:  
- наставничко веће, 
- одељењско веће,  
- стручно веће за разредну наставу, 
- стручно веће за области предмета, 
- стручни актив за развојно планирање, 
- стручни активи за развој школског програма. 
- други стручни активи и тимови 
      Стручни тимови школе су: 
-  тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
-  тим за организацију спровођења развојног плана школе 
-  тим  за  самовредновање; 
-  тим за организацију и спровођење посебних програма и активности  
    за  унапређивање образовно - васпитног рада у школи;  
-  тим за инклузивно образовање;  
-  тим за маркетинг школе ; 
-  тим за појачан васпитни рад са ученицима и 
    други тимови  



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

9 

 

 
4.4.1. Наставничко веће 

 
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.  
Надлежност Наставничког већа је да: 

 - разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), 
Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и 
самовредновању; 
 - прати остваривање програма образовања и васпитања; 
 - стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; 
 - утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе; 
 - разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и 
школске године; 
 - разматра и усваја извештај Тима за појачан васпитни рад са ученицима на  крају класификационих 
периода, полугодишта и школске године; 
 - предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор; 
 - именује чланове стручног актива за развој школског програма; 
 - даје мишљење о кандидатима за избор директора; 
 - даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника; 
 - прати и утврђује резултате рада ученика;  
 - анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и 
степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада; 
 - планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика; 
 - на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава;  
 - доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у школи; 
 - разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој 
реализацији; 
 - разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате; 
 - разматра распоред часова; 
 - разматра распоред одељењских старешинстава; 
 - разматра предлог за утврђивање ментора  за праћење рада приправника; 
 - утврђује календар школских такмичења; 
 - утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног; 
 - додељује похвале и награде ученицима; 
 - доноси одлуку о избору ученика генерације; 
 - доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности; 
 -разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа из области предмета;  
 -одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара; 
                - одобрава одсуство ученицима преко 5 дана; 
 -обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе. 
  Наставничко веће за свој рад одговора директору школе. 
      

4.4.2. Одељењско веће 
 
Одељењско веће образује се ради претресања и решавања питања извођења наставног и васпитног 

рада и других питања од интереса за одељење. 
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. 
 Надлежност одељенског већа је да: 
- усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу  
  у  одељењу; 
 - остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате  
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            које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају  
            године; 
 - утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања; 
 - предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и  
             васпитања у одељењу и разматра извештај одељењског старешине о  
             појачаном  васпитном  раду; 
 - утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета,  
            а оцену из владања на предлог одељењског старешине; 
           -доноси одлуку о преласку ученика у наредни разред;  
 - предлаже ученике за ванредно напредовање; 
 - предлаже ученике за доделу похвала и награда;  
 - разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и  
            предузетим мерама; 
           -доноси одлуку о премештају ученика у друго одељење, 
 - изриче васпитну меру  ученицима у оквиру своје надлежности; 
 - предлаже Наставничком већу програм екскурзија, излета ,посета , 
             такмичења  и слично; 
 - разматра питања покренута на родитељским састанцима; 
 - упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере  
            Наставничком   већу за побољшање уочених недостатака; 
 - обавља и друге послове у складу са законом и општим актом,   по налогу  
             Наставничког већа и директора школе. 
 

4.4.3. Стручна већа 
 

Стручно веће за области предмета  чине наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета. 
 У школи се образују следећа стручна већа за област предмета: 
-  Стручно   веће наставника математике , физике и хемије  
-  Стручно   веће наставника техничког образовања и информатике; 
-  Стручно   веће наставника српског језика 
-  Стручно   веће наставника страних језика; 
-  Стручно   веће наставника  историје, географије и биологије 
-  Стручно   веће наставника ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања; 
-  Стручно   веће наставника разредне наставе  
 

4.4.4. Стручни активи 
 
       4.4.4.1.Стручни актив за развојно планирање 
   

Стручни актив за развојно планирање  чини 9 чланова и то: 
-  један стручни сарадник,  
-  два  представника наставника разредне наставе 
-  два  представника наставника предметне наставе 
-  један представник  продуженог боравка 
-  један  представник јединице локалне самоуправе; 
-  један  представник Савета родитеља. 
-  један  представник  ученичког парламента 
 
           Чланове стручног актива именује Школски одбор на период од три до пет година. 
Надлежност Стручног  актива за развојно планирање: 
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-  доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном 
планирању; 
-  доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе, договарају се о 
даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране; 
-  анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;  
-  припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за наредни 
трогодишњи период; 
-  припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за 
сваку годину на почетку школске године; 
-  прати реализацију развојног плана и подноси извештај Школском одбору једанпут годишње са предлогом 
мера; 
-  сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним планом 
школе; 
-  доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе; 
-  предлаже нове, боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева; 
-  доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању 
процеса и задатака; 
-  учествује у самовредновању квалитета рада установе; 
-  обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и Школског одбора. 

Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору. 
           Школа има урађен развојни план за период 2009-2013. године.  
 

4.4.4.2. Стручни актив за развој школског програма 
 
 Стручни актив за развој школског програма чини пет чланова: представници наставника, педагог и 
специјални педагог школе. 
 Наставничко веће именује чланове Стручног актива за развој школског програма. 
 Надлежност Стручног  актива  за развој школског програма: 
-  обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу 
професионалних одлука; 
-  припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 
-  процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, и општих и 
посебних стандарда знања; 
-  учествује у унапређивању школског програма, руководећи се резултатима процеса евалуације и властите 
процене своје образовне праксе; 
-  утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да 
ученици додатно унапреде своја знања, задовоље  интересовања и потребе; 
-  прати потребе и могућности локалне заједнице, као и конкретне услове рада школе; 
-  обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора. 
              

4.4.5.  Педагошки колегијум 
 
 Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и представник стручних 
сарадника. 
 Педагошким колегијумом председава директор школе. 
 Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљења у вези са пословима 
директора који се односе на: 
-  планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свим активностима школе; 
-  старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању 
образовно - васпитног рада; 
-  старање о остваривању развојног плана установе; 
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-  сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
-  организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење квалитета образовно - васпитног 
рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 
сарадника; 
-  планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног 
сарадника; 
-  доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за организацију и спровођење посебних 
програма и активности за унапређивање образовно - васпитног рада у школи. 
 

5. Стручни тимови 
 
Стручни тим  образује директор писменом одлуком за остваривање одређеног задатка, програма или 

пројекта који чини најмање пет чланова од којих је један председник тима. 
Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене законом, општим актом школе и 
годишњим планом рада школе. 
 Члан тима за свој рад одговара директору школе. 
   

5.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања образује директор школе и чине 

га педагог и специјални педагог школе, представник Савета родитеља, представник јединице локалне 
самоуправе, односно представник Министарства унутрашњих послова, и повремено се ангажује стручњак за 
поједина питања из стручних служби (установе социјалне, односно здравствене заштите). 

Послови и задаци тима: 
-  израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је део развојног 
плана и годишњег плана рада школе; 
- израђује оквирни акциони план; 
- подстиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања 
- идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, 
евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља; 
-  унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, 
родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља; 
- дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о 
истима; 
-  омогућује свим ученицима и запосленима, који имају сазнање о могућем насилном акту, да без излагања 
опасности врше пријављивање насиља; 
-  спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу 
реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина; 
-  сарађује са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних 
разговора; 
 -  сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема 
насиља у школи; 
-  спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља; 
-  прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите; 
-  ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака; 
-  обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља; 
-  води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, 
стручних служби и директора школе. 
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5.2. Тим за организацију спровођења развојног плана школе и самовредновање 
 
Послови и задаци тима: 
 

-  даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину; 
-  континуирано прати рад у области која ће се самовредновати; 
-  прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе; 
-  код ученика и запослених развија еколошку свест, предузетништво и  мотивацију; 
  

5.3.Тим за појачан васпитни рад са ученицима 
  
Тим за појачан васпитни рад са ученицима образује директор школе, за сваки разред посебно, и 

чине га педагог и специјални педагог за све разреде и по два наставника из сваког разреда, који предају у 
тим разредима, и по један представник Савета родитеља из сваког разреда. 
           

 Послови и задаци: 
 

-  дефинише документацију и начин чувања евиденције о појачаном васпитном раду; 
-  разматра и анализира документацију одељењског старешине о појачаном васпитном раду и прати 
активности одељењског старешине у овој области; 
-  предузима мере за унапређивање појачаног васпитног рада; 
-  даје стручно мишљење за ванредне ситуације и околности које превазилазе ниво деловања одељењског 
старешине; 
-  сарађује са одговарајућим установама социјалне односно здравствене заштите када је то неопходно; 
-  вреднује појачан васпитни рад одељењског старешине и одељењске заједнице. 
 

5.4.  Тим за маркетинг 
 

Тим за маркетинг образује директор школе са циљем промоције школе у јавности која проистиче из 
резултата рада и активности ученика и наставника. 
               

  Задаци тима су: 
 

-  стварање позитивне атмосфере у школи 
- јачање угледа просветних радника 
- развијање креативности  
- осавремењивање и обогаћивање сајта школе 
-  учешће на спортским и другим манифестацијама свих нивоа 
-  успостављање сарадње са другим културним центрима  
- успостављање  сарадње са предшколским установама 
- организовање и  учешће у хуманитарним акцијама 
- прикупљање отпада погодног за рециклажу 
- успостваљање донаторских и спонзорских односа  
- рад на увођење разгласног система у школу 
- штампање и пласирање пропагандног материјала.              
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6.   Ученици 
 

       6.1. Упис ученика 
 

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 
шест и по , а највише седам и по година. 
 Дете старости  од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у 
школу. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. 
Школа може да упише и дете са подручја друге школе , на захтев родитеља, у складу са могућностима 
школе. 

Родитељ ,односно старатељ, може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем 
захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. 
За упис у први разред потребна су следећа документа: 

1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Потврда надлежног Дома здравља да је дете способно за упис у 1.разред 
3. Уверење  о завршеном припремном предшколском програму 
4. Пријава боравка  

           Упис ученика из других школа врши се на основу Преводнице. 
 
   6.2.  Испити и испитни рокови 
 

У  школи  се полажу следећи испити: 
- поправни; 
- разредни; 
- испит из страног језика који ученик није изучавао у школи; 
- испити ученика осмог разреда и осталих разреда којима је престала  
   обавеза  похађања  школе, а нису завршили разред; 
- испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног; 
- испит по приговору или жалби; 
- завршни испит.  
Испити се полажу пред комисијом у складу са законом. 
Испити се полажу у роковима прописаним законом и  Статутом и то у: 
- октобарском испитном року 
- јануарском испитном року  
- јунском испитном року  
- августовском испитном року.  
           Испити се полажу по прописаном наставном плану и програму за одређени предмет и   разред. 
 

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

уговорима и законима, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на: 
 
1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева прописаних 
законом;  
2. уважавање личности;  
3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;  
4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  
5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;  
6. информације о његовим правима и обавезама;  
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7. учествовање у раду органа школе, у складу са Законом и посебним законом;  
8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;  
 9. подношење приговора и жалбе на оцену и на  остваривање других права по основу образовања;  
10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу, 
уколико права из тач. 1. до 9. овог члана нису остварена;  
11. остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и 
када повреди обавезу утврђену Законом;  
12. право на стипендију и кредит,  у складу са посебним законом.  
 

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

Ученик има обавезу да: 
 
1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  
2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;  
3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати 
сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;  
4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других 
недозвољених облика помоћи;  
5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  
6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  
7. благовремено правда изостанке;  
8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  
9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.  
 
  6.5. Одговорност ученика 
 

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана 
Законом, посебним законом  и општим актима школе и за повреду забране прописану Законом. 
 

6.6. Ученички парламент 
 
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења ученика 7. и 8. разреда и по један 

представник 7. и 8. разреда из издвојеног одељења Пилица 
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента 
бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора. 
 
 

7. Додела диплома ,похвала и  награда                    
 

У току школовања  ученик  може да добије : 
  

1. Диплому „Вук Караџић“, за изузетан општи успех, 
 2. Диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних 
области или предмета. 
 Ове се дипломе додељују у складу са Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр.37/93 и 42/93). 
            3. похвалу - писмену 

 - писмену похвалу ученик добија за постигнут одличан општи успех на крају другог полугодишта.  



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

16 

 

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање. 
У школи се на крају сваке наставне године додељује посебна  похвала „Ученик генерације“. 
  Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао. 
Поступак и начин избора   ученика генерације врши се на основу посебног Правилника о избору ученика 
генерације. 
           4. награду, најчешће књига, додељује се носиоцима „Дипломе Вук Караџић“, ученицима уз 
похвалу за одличан успех. 
 Општина Бајина Башта сваке године новчано и пригодним поклонима награђује ученике носиоце 
„Дипломе Вук Караџић“, ученика „Ђак генерације“, као и друге ученике који су на републичким 
такмичењима, прописаним од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике  
Србије, заузели I,II или  III место. 
             

  7.1. Списак ученика носилаца Вукове дипломе школске 2011/2012. 
 

1. Марко Кнежевић – издвојено одељење Пилица – ђак генерације 
2. Татјана Јекић – издвојено одељење Пилица  
3. Јелена Катанић 8-1 
4. Бојана Гавриловић 8-2 
5. Марија Кнежевић 8-2  
6. Катарина Јанковић 8-3  
7. Кристина Јевтић 8-3 
8. Милица Тенић 8-3 
9.  

 
7.2. Списак ученика носилаца посебних диплома школске 2011/2012. 

  
1.Глишић Јелена 8-1 , енглески језик 
2.Деспотовић Немања 8-1, историја и физичко васпитање, 
3.Петковић Илић Нађа 8-1, ликовна култура 
4.Тодоровић Душан 8-1, историја и физичко васпитање, 
5.Ђоковић Драгана 8-2 , немачки језик 
6.Караклић Никола 8-3 , физика 
7.Јовановић Ана, 8-3 ,биологија 
8.Гавриловић Никола 8-3, физичко васпитање 
9.Вуковић Миливоје, 8-3, историја 

 
 

7.3. Резултати такмичења школске 2011/2012. 
 

                   У  школској 2011/2012. години школа је учествовала на такмичењима из свих наставних области 
које је организовало Министарство просвете.  На разним ниовима такмичења учествовало је  преко 100 
ученика наше школе. Такмичења су организована у складу са Пропозицијама и у сарадњи са општинским и 
стручним већима, Школском управом у Ужицу, сарадњи са другим школама – домаћинима и сл. 
                  Локална телевизија је пратила ток и резултате такмичења већине  наставних предмета. 
                  Такмичење је организовано из: српског језика, енглеског језика, хемије, биологије, физике, 
математике, географије, историје као и спортска такмичења ( деоба трећег места из атлетике- екипно, на 
Спортској олимпијади ученика основних школа Републике Србије у Сремској Митровици). Наша школа је 
била организатор општинских такмичења из физике, географије и српског језика. Посебно треба поменути 
учешће на републичким такмичењима из географије, српског језика , физичког васпитања и немачког језика, 
као и веома успешно и масовно учешће (преко 100 ученика) на Међународном такмичењу из математике за 
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ученике нижих разреда „Кенгур без граница“. Наши ученици успешно су представљали школу на бројним 
конкурсима из српског језика, ликовне културе и такмичењу у рецитовању. 
                   Детаљан преглед резултата такмичења је у записницима стручних већа и предметних наставника. 
 

7.4. Културна и јавна делатност 
           

У склопу културног и забавног живота школе одвијају се многобројне манифестације, као што је 
организовање приредби поводом, прославе  Светог Саве, обележавање Новогодишњих и Божићних 
празника, Ускрса, Дана школе, пријема првака, Дечије недеље, 8. марта и сл. Ученици наше школе редовно 
учествују на многим литерарним и ликовним конкурсима, песничким сусретањима и  другим 
манифестацијама које су организоване од стране школе.  
 Школа је израдила и активирала свој веб сајт: www.osrpavicevic.edu.rs, који се редовно ажурира на 
опште задовољство ученика, родитеља наставника и осталих. 

Школа има добру сарадњу са свим локалним медијима. Све важније и значајније активности школе 
пропраћене су наступом на локалним медијима (радију и телевизији као и у локалним новинама).Такође, у 
дневној штампи, Националној телевизији и сл.школа је имала и имаће добро и благовремено 
представљање, а у зависности од значаја и важности догађаја.  

 Годишњим  планом  рада  предвидели смо:  посете позоришним представама, галеријама 
изложбама и другим институцијама од културног значаја, кaо и следеће јавне делатности: 

 
Институција са 
којом се 
сарађује 

Садржај 
сарадње 

Облик 
сарадње 

Време 
реализације 

Реализатори 

ЈП НП „Тара“ „Дан чистих 
планина“ 

Различити 
садржаји 

26.9.2012. ЈП НП „Тара“и ученици 5-
8.р. 

«Универзал» 
банка 

„Међународни 
дан штедње“ 

Посета банци 31.10.2012. Ученици 1-4.р 

Савез горана РС „Дан планете 
земље“ 

Пошумљавање 22.4.2013. ученици 5-8.р. 

 
 

8. Запослени 
 

8.1. Наставници 

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи. 
У школи наставу изводе: 
- наставници разредне наставе 
- наставници предметне наставе 
- наставници у продуженом боравку  
Наставници: 
1. изводе разредну и предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада, ради остваривања 
циљева основног образовања и васпитања и стандарда постигнућа; 
2. учествују у спровођењу испита ученика; 
3. обављају послове одељењског старешине; 
4. израђују планове рада; 
5. припремају се за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и о томе воде евиденцију; 
6. сарађују с родитељима ученика; 
7. воде прописану евиденцију о образовно-васпитном раду и ученицима; 
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8. дежурају према утврђеном распореду; 
9. учествују у раду органа школе; 
         10. стручно се усавршавају; 
         11.обављају и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим 
актом школе и уговором о раду. 
 

р.бр. Име и 
презиме 

Врста стр. 
спреме 

Предмети који 
предаје 

Год. 
рад. 
стажа 

Лиценц
а 

% 
ангажо. у 
школи 

% 
ангажовања у  
другој школи (којој) 

1. Алексић 
Љубинка 

Наставник 
хемије 

Хемија и 
домаћинство 
(стручно) 
 

 
34 

 
ДА 

 
100 

 
 

2. Арсић 
Слађана 

Проф. 
Немач. 
језиka 

Немачки (стручно) 11 У току 100  
 

3. Аћимовић 
Гордана 

Наставник 
разредне 
наставе 

учитељица 21 ДА 100  

 
4. 

 
Благојевић 
Даница 

 
Професор 
физичког 
васпитања 

 
Физичко 
васпитање ИС 
(стручно) 

 
29 

 
ДА 

 
100 

 

4. Богдановић 
Видоје 

Професор 
музичке 
културе 

Музичко 
васпитање и Хор 
(стручно) 

7 У току 110  

5. Ристић Весна Наставник 
биологије и 
хемије 

Биологија 
(стручно) 

18 ДА 60 + 40% ОШ „Душан 
Јерковић“ 
Костојевићи 

6. Бодирога 
Зорица 

Професор 
математике 

    Више није у радном 
односу у ОШ „Рајак 
Павићевић“ 

7. Баштовановић 
Ана 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица  У току 100  

8. Борањац 
Драгица 

Наставник 
биологије 

Биологија 
(стручно) 

23 ДА 100  

9. Бошковић  
Светлана 

Наставник 
разр.наст. 

учитељица 15 ДА 100  

10. Васиљевић 
Гордана 

учитељ учитељица 39 ДА 100  

11. Вилотијевић 
Милан 

Наставник 
руског 
језика 

Руски језик 
(стручно) 

40 ДА 20 + 80% ОШ „Душан 
Јерковић“ 
Костојевићи 
 

12. Вукашиновић 
Милена 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 5 ДА 100  

13. Гавриловић 
Данка 

Професор 
разредне 

учитељица 2 ДА 100  
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наставе 
14. Ђокић Ана Професор 

разредне 
наставе 

учитељица 12 ДА 100 На породиљском 
боловању 

15. Ђурић 
Предраг 

Професор 
енглеског 
језика 

Енглески језик 
(стручно) 

7 ДА 100  

16. Живановић 
Снежана 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 13 ДА 100  

17. Зарић 
Љиљана 

Наставник 
разредне 
наставе 

учитељица 37 ДА 100  

18. Злојутро 
Биљана 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 11 ДА 100  

19. Јекић Весна Наставник 
српског  
језика 

Српски језик 
(стручно) ГВ 

23 ДА 100  

20. Јелисавчић 
Милица 

Наставник 
разредне 
наставе 

учитељица 14 ДА 100  

21. Јеремић 
Бранимир 

Професор 
енглеског 
језика 

Енглески 
језик(стручно) 

7 ДА 100  

22. Јовановић  
Верица 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица  У току 100  

23. Јовановић 
Десанка  

Професор 
руског 
језика 

Руски језик 
(стручно) 

8 ДА 100 + 30% Гимназија 
„Јосиф Панчић“ 

24. Јовановић 
Драган 

Професор 
техничког и 
информатич
ког 
образовања 

Техничко 
образовање, 
Информатика 
(стручно) 

15 ДА 115  

25. Јовановић 
Наташа 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 12 ДА 100  

26. Јокић Марина Професор 
математике 

Mатематика 1,5 ДА 40  

27. Југовић 
Гордана 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 11 ДА 100  

28. Катанић 
Валентина 

Професор 
математике 
и физике 

Математика и 
Физика 

1,5 НЕ 100  

29. Кнежевић 
Миливоје 

учитељ учитељ 36 ДА 100  
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30. Кремић Вера Наставник 
лик. културе 

Ликовна култура 
(стручно) , ГВ, ЦСВ 

31 ДА 100  

        
31. Кунчак Јан Професор 

географије 
Географија 
(стручно ) 

12 ДА 10  

32. Лазић Сања Професор 
српског 
језика 

Српски језик 
(стручно) 
 и ГВ 

8 ДА 100 На породиљском 

33. Марковић 
Новак 

Професор 
географије 

Географија 
(стручно)  

32 ДА 115  

34. Милановић 
Душан 

Професор 
математике 

Математика 
(стручно) 

25 У току 110  

35. Милановић 
Зора 

Наставник 
разредне 
наставе 
 

учитељица 38 ДА 100  

36. Милановић 
Наташа 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 10 ДА 100  

37. Печеничић 
Љубинка 

Дипломира- 
ни теолог 

Веронаука 8 НЕ 105  

 
38. 

 
Митровић 
Стана 

 
Наставник 
разредне 
наставе 

 
учитељица 

 
29 

 
ДА 

 
100 

 

39. Нишић Гојко 
 

учитељ учитељ 35 ДА 100  

40. Новотни 
Зоран 

Наставник 
физике 

Физика (стручно) 40 ДА 100  

41. Новотни 
Милица 

Наставник 
математике 

Математика 
(стручно) 

37 ДА 110  

42. Павић Винка Наставник 
српског 
језика 

Српски језик 
(стручно) 

38 ДА 100  

43. Павловић 
Негосава 

Дипломиран
и сликар-
костимограф 

Наставни ликовне 
културе 

20 ДА 25 + 75% ОШ„Душан 
Јерковић“ 
Костојевићи 

44. Пејовић 
Сузана 

Наставикенг
леског 
језика 

Енглески језик 
(стручно) 

22 ДА 100  

45. Петровић 
Ирена 

Професор 
енглеског 
језика 

Енглески језик 
(стручно) 

14 ДА 100  

46. Радовановић 
Драган 

Професор 
физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 
(стручно) ГВ, ИС, 
Шах 

6 ДА 70 + 30% Средња 
Техничка школа и 
Гимназија „Јосиф 
Панчић“ 

47. Радуловић 
Вера 

Наставник 
разредне 
наставе 

учитељица 23 ДА 100  
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48. Рогић Ненад вероучитељ вероучитељ 5 НЕ 55  
49. Савић Бранка Професор 

српског 
језика 

Српски језик 
(стручно)ГВ 

6 ДА 100  

50. Средојевић 
Весна 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 9 ДА 100  

51. Стаменић 
Никола 

Професор 
физичког 
васпитања 

Физичко 
васпитање 
(стручно) ИС 

24 ДА 100  

52. Станојевић 
Жељко 

Професор 
техничког и 
информатич
ког 
васпитања 

Опште техничко 
образовање и 
Информатика 
(стручно) 

14 ДА 100  

53. Станисављевић 
Стојанка 

Професор 
српског 
језика 

Српски језик 
(стручно) 

- НЕ 95  

54. Тришић 
Матић 
Катарина 
 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица 10 ДА 100  

55. Тришић 
Снежана 

Професор 
разредне 
наставе 

учитељица       9     ДА      100  

56. Филиповић 
Велибор 

Професор 
музичке 
културе 

Музичка култура 
(стручно) 

4 ДА 10 + 90% ОШ“Свети 
Сава“Ср. Техн. и 
гимназија 
„Јосиф Панчић“ 

57. Џекулић 
Весна 

Професор 
исорије 

Историја (стручно) 
 

12 ДА 105  

58. Штрбац 
Силвана 

Наставник 
историје и 
географије 

Историја и 
Географија 
(стручно) 

26 ДА 50 + 50% ОШ“Свети 
Сава“ 

 

                    8.2. Стручни сарадници 

Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: помоћник директора, педагог, специјални 
педагог-дефектолог  и библиотекар.  

Име и 
презиме 

Врста стр. спреме Послови на 
којима 
ради 

Године 
радног 
стажа 

Лиценца 
 

% 
ангажовањ
а у школи 

% 
Ангажов.  
другој 
школи 

Драган 
Ресимић 

Професор разредне 
наставе 

Директор 
школе 

28 ДА 100  

Јан Кунчак Професор географије Помоћник 
директора 

12 ДА 100  
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Слађана 
Кунчак 

Дипломирани 
педагог 

Педагог 
школе-
стручни 
сарадник 

 ДА 100  

Јулка 
Југовић 
Ђорђевић 

Дипломирани 
дефектолог 

Дефектолог 
Стручни 
сарадник 

29 ДА 100  

Максимо-
вић Весна 

Наставник српског 
језика 

Библиоте-
кар 

39 ДА 100  

 
 
8.2.1. Педагог  
 
План рада педагога 
 

 Садржај програма Начин реализације 

Вр
ем

е 
ре

ал
из

ац
иј

е 

сарадници 

Ре
ал

из
ов

ан
о 

П
ла

ни
ра

њ
е 

и 
пр

ог
ра

м
ир

ањ
е 

об
ра

зо
вн

о 
ва

сп
ит

но
г р

ад
а 

Учествовање  у изради концепције Годишњег 
програма рада школе и његових појединих 
делова 

програмирање VIII, IX директор 
 
 
 

Учешће у изради плана и програма 
професионалне орјентације ученика, 
здравствене заштите, програма за заштиту 
ученика од насиља 

програмирање VIII, IX директор  

Израда годишњег и месечних планова за свој 
рад 

програмирање VIII, IX   

Израда планова рада одељенских заједница програмирање VIII, IX   

Иницирање израде распореда писмених 
провера и упознавање ученика и родитеља са 
тим распоредом 

Усклађивање и 
праћење 

IX 

Директор, 
одељенске 
старешине, 
предметни 
наставници 

 

Израда акционог плана у односу на 
самовредновање у претходној школској години 

Анализа и 
извођење 
закључака 

IX тим  

Израда плана у односу на школски развојни 
план за текућу школску годину 

Анализа и 
извођење 
закључака 

IX 
Актив за школски 
развојни план 

 

П
ра

ће
њ

е 
и 

вр
ед

но
ва

њ
е 

ра
да

 
ш

ко
ле

 

Праћење реализације стручног усавршавања 
Увид у 
документацију 

Током 
године 

Тим за стручно 
усавршавање 
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Праћење резултата ученика на такмичењима 
Вођење евиденције 
и праћење 

III, IV, V   

Координација и учешће у процесу 
самовредновања рада школе 

Прављење анкета, 
анкетирање, израда 
извештаја 

Током 
године 

Тим за 
самовредновање 

 

Праћење реализације угледних и огледних 
часова у школи 

Посета огледним 
часовима 

Током 
године 

Чланови стручних 
већа 

 

Праћење оптерећености ученика 
Увидом у 
документацију 

Током 
године 

Директор, 
одељенске 
старешине 

 

Промовисање значаја самовредновања и 
помоћ наставницима у примени различитих 
техника и поступака  самоевалуације 

Презентација 
резултата 
самовредновања и 
са њима повезаних 
акционих планова 

Током 
године 

Тим за 
самовредновање 

 

Промовисање хоризонталне евалуације  Током 
године 

Чланови стручних 
већа 

 

Са
ра

дњ
а 

са
 н

ас
та

вн
иц

им
а 

Рад на педагошко-дидактичком усавршавању 
наставника  

Предавања на наст. 
Већу, иницирање 
предавања на 
стручним већима 

   

Учешће у раду стручних тимова, већа и актива у 
школи 

координисање Током 
године Директор, чланови  

Посете часовима редовне наставе и другим 
облицима образовно-васпитног рада ради 
њихове анализе и сагледавања методичко-
дидактичке заснованости 

Посета часовима  Током 
године директор  

Упућивање наставника на коришћење 
интернета и стручне литературе ради 
осавремењивања наставног процеса 

Праћење новина и 
информисање 

Током 
године   

Пружање потребне помоћи одељенским 
старешинама у квалитетном обављању своје 
улоге ( вођења одфељења, предузимања 
адекватних мера у случајевима поремећеног 
понашања, испитивање интересовања ученика, 
помоћ и реализација радионица и предавања 
везаних за превентивне програме 

Сарадња са 
одељенским 
старешинама 

Током 
године 

Одељенске 
старешине 

 

Пружање помоћи наставницима 
приправницима 

Саветодавни 
разговори 

Током 
године   
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Рад са наставницима на усклађивању 
критеријума оцењивања 

Преко Стручних 
већа 

XI 
Предметни 
наставници 

 

Помоћ наставницима у припреми огледних и 
угледних часова 

разговор Током 
године 

Предметни 
наставници 

 

Ра
д 

и 
са

ра
дњ

а 
са

 у
че

ни
ци

м
а 

Формирање одељења првог разреда и петих 
разреда 

структуирање VI 

Одељенске 
старешине првог 
разреда, 

 

Пружање подршке и помоћи ученицима и 
ученичким организацијама у њиховој тежњи за 
учешћем у школском животу и раду 

Информисање и 
координација 

Током 
године директор  

Идентификовање и рад на отлањању узрока 
ученичких проблема у учењу и владању 

Кроз анализу 
документације и 
сарадњу са 
одељенским 
старешинама 

Током 
године 

Одељенске 
старешине 

 

Индивидуални рад са ученицима који имају 
проблеме у учењу и владању 

Саветодавни 
разговори 

Током 
године   

Ученички парламент- конституисње и помоћ у 
раду 

Разговор, сарадња Током 
године   

Праћење и проучавање интересовања и 
постигнућа ученика и сагледавање њихове 
усклађености са професионалним жељама и 
опредељењима 

Анкетирање и 
анализа 

 III, IV, 
V 
X, XI 

Одељенске 
старешине 

 

Информисање ученика седмог и осмог разреда 
са врстама средњих школа и  завршним 
испитима... 

Праћење новина и 
информисање 

IV, V   

Идентификовање ученика са проблемом 
прихваћености у колектив  

Израда социограма X, XI   

Рад са одељенским заједницама ради 
остваривања превентивних 
програма(здравственог васпитања-превенција 
болести зависности,поремећаји исхране, 
програма за заштиту ученика од насиља( учење 
учења,анкета о учесталости насиља, 
информисање ученика о Протоколу о 
безбедности ученика, насиље у нашој средини, 
организовање радионице учење учења) 

Предавања, 
радионице, анкете 

Током 
године   

Саветодавни рад са ученицима који испољавају 
посебна интересовања и склоности у раду 

разговор и 
мотивисање 

Током 
године 

Предметни 
наставници 

 

Са
ра

дњ
а 

са
 р

од
ит

ељ
им

а 
уч

ен
ик

а 

Сарадња са родитељима ради 
дијагностификовања одређених стања ученика( 
мане, поремећаји, кризе, конфликти) 

разговор Током 
године 

Одељенске 
старешине, 
родитељи 

 

Сарадња са родитељима ради јединственог 
деловања на ученике 

разговор Током 
године 

Родитељи и 
одељенске 
старешине 

 

Пружање помоћи родитељима чија деца имају 
проблема у учењу и понашању 

Саветодавни 
разговор 

Током 
године 

Родитељи и 
одељенске 
старешине 

 

Учешће у професионалном информисању 
родитеља 

предавање IV 
Одељенске 
старешине 
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Пружање помоћи и подршке у раду Савета 
родитеља 

Координација и 
вођење записника 

Током 
године 

Предсдник Савета, 
директор 

 

А
на

ли
ти

чк
о 

–и
ст

ра
ж

ив
ач

ки
 р

ад
 Ученици о особинама наставника анкета II   

Истраживање и анализа васпитно-образовних 
поступака који у области наставник-ученик, 
резултирају високом мотивисаношћу ученика  
на рад и залагање 

анкета III   

     

Израда социограма социограм X, XI   

Истраживање учесталости насиља у школи анкета XII   

Са
ра

дњ
а 

са
 

ст
ру

чн
им

 
ин

ст
ит

уц
иј

ам
а 

Сарадња са образовним, здравственим и 
социјалним институцијама које доптиносе 
остваривању циља и задатака образовно-
васпитног рада 

Разговор и размена 
информација 

Током 
године   

Учествовање у организованим облицима 
размене искустава и сарадња са школским 
педагозима и психолозима 

договор    

Во
ђе

њ
е 

до
ку

м
ен

та
ци

је
 

Вођење документације о свом раду( дневника 
рада, план и програм годишњи и 
месечни,досијеи о раду са ученицима, 
документација о извршеном истраживачком 
раду) 

    

Вођење документације која се односи на 
самовредновање 

    

Вођење документације о раду са ученицима, 
наставницима, родитељима 

    

Вођење документације са такмичења ученика     

 
 
8.2.2. Специјални педагог 

 
План рада специјалног педагога 
 
I Планирање и програмирање рада  
 
-рад у тиму за школско планирање, IX 
-учествовање у изради програма рада школе , IX 
-рад са руководиоцима  стручних органа  на операционализацији програма стручних органа, IX 
-израда годишњег плана рада специјалног педагога и месечног план рада, IX 
 
II Координисање и умрежавање рада педагошко-психолошких служби основних и средњих школа 
 
-сарадња са школским педагозима, специјалним педагозима и психолозима школа у циљу-трајан задатак 
-рад у тиму за психолошко-педагошко планирање- током године 
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III Рад на превенцији 
-малолетничке деликвенције-трајан задатак 
-асоцијалног понашања-трајан задатак  
-болести зависности-трајан задатак 
-превенцији развојних поремећаја-током године 
-превенцији ученика са тешкоћама  у емоционалном развоју и сазревању (адолесцентна криза, 
депресивни... и слично)-трајан задатак 
 
IV Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима 
 
-помагње наставницима у планирању, припремању и извођењу  наставног плана – током године  
-прати и анализира резултате васпитно-образовног рада школе и предлаже мере за њихово обезбеђење- 
током године 
-обилазак наставе и информисање о ученицима и њиховим постигнућима-током године 
-учешће и сарадња у припремању родитељских састанака-према потреби, током године 
-сарадња у идентификовању даровитих  и њиховом укључивању  у одговарајуће облике васпитно-
образовног рада IX, X 
-откривање узрока заостајања ученика и сарадња  на предузимању одговарајућих педагошких мера,XI,XII 
-сарадња са одељенским старешинама у процесу организације рада са одељенским заједницама и  учешће 
у раду одељенских заједница  (програм  здравственог васпитања , репродуктивног здравља, програм 
хуманизације односа међу половима)-током године 
 
V Рад са ученицима 
 
-саветодавно-васпитни рад са ученицима(групни и индивидуални) 
-са онима који постижу слабији успех ,XI,XII  
-испољавају тешкоће у прилагођавању  на живот и рад у школи и имају 
проблема у понашању-током године 
-имају теже повреде радних и школских дужности –током године 
-који живе у неповољним породичним и другим социјално -педагошким условима: 
без родитеља, алкохолизам, разведени, са сметњама у физичко-физиолошком развоју, ученици склони 
ризичном понашању, придошли из других животних средина (иностранство, из подручја захваћених ратом)-
трајан задатак 
-прати развој способних ученика -током године 
-помаже ученицима у организовању учења, рационалнијем искоришћавању  слободног времена и избора 
активности –током године 
-учествује у идентификовању обдарених  и талентованих ученика, предлаже  и учествује у реализацији мера  
за њихов  најповољнији развој, додатни програ, X ,XI 
-учествује у реализацији програма рада на професионалној оријентацији , , координира рад у овој области  и 
врши професионално саветовање ученика (код сложенијих случајева сарађује са специјализованим  
службама) ,IV,V 
-припрема  и учествује у реализацији предавања, трибина и других облика рада из области специјалне 
педагогије васпитног деловања-током године 
 
VI Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика 
 
-индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима у вези са образовањем , васпитним и другим 
проблемима њихове деце-током године 
-од родитеља прикупља податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика –током године 
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-информише родитеље о карактеристикама  њихове деце  у оквиру идивидуалних консултација  са циљем  
њиховог оспособљавања  за боље разумевање развојних и других карактеристика личности  и понашања  
ученика  и адекватнијег  поступања према њима-према потреби 
-учествује у реализацији програма сарадње школе са родитељима ученика (општи и одељенски родитељски 
састанци и др) 
-учествује у професионалном информисању родитеља ,VI 
VII Оснивање и рад саветовалишта за адолесценте и сарадња са активом  учитеља                   
-оснивање и рад саветовалишта за адолесценте , где би циљано вођеним  радионичарским радом стручно 
водио децу кроз безболно превладавање пубертетских и адолесцентних  развојних криза –током године 
-ради и сарађује са активом ученика и посредује ,а у циљу  спречавања  асоцијалног понашања са школским 
полицајцом  и тј.СУП-ом , судом и прекршајним органима  ова врста заштите би се посебно односила на 
децу која су ризику од сукоба са законом –трајни задатак 
 
VIII Организовање координационих састанака  са представницима  установа  које се баве заштитом, 
децембар 
ле и уговором о раду. 

8.2.3. Библиотекар 

У школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем књига и других 
публикација; обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у библиотеци; ради са 
ученицима у библиотечкој секцији; сарађује с директором, другим стручним сарадницима и наставницима 
ради унапређивања образовно-васпитног рада; учествује у раду стручних органа; планира и програмира рад 
са ученицима и сарадњу с директором, другим стручним сарадницима и наставницима; обавља послове 
евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда и периодике; води бригу о пријему и подели 
листова и о стручној обради књижног фонда, као и периодике; обавља аналитичко-извештајне послове у 
вези са радом библиотеке; учествује у организовању школских приредби и других манифестација; стручно 
се усавршава; обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, 
општим актом школе и уговором о раду. 

8.3. Административно - финансијско особље 

 У школи административно – финансијске послове обављају: 
1. секретар 
2. шеф рачуноводства  
3. административни радник и 
4. благајник 
 
Име и 
презиме 

Врста стр. спреме Послови на којима ради Године 
радног стажа 

Лиценца 
 

% 
ангажовања 
у школи 

% 
Ангажов.  
другој школи 

Јањић Јела Дипломирани правник Секретар школе 22 ДА 100  
Средоје-вић 
Зорица 

Дипломирани 
економиста 

Шеф рачуноводства 18 ДА 100  

Синан 
Раденка 

Административни радник Секретари- 
ца 

33 ДА 100  

Јовановић 
Гордан 

Административни 
радник-благајник 

Благајник 27 ДА 100  

 
8.3.1. Секретар школе 

Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове у школи, и то: 
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1. израђује нацрт Статута, колективних уговора и других општих аката;  
2. прати и спроводи поступке доношења општих аката и пружа стручну правну помоћ у изради тих аката, од 
нацрта до објављивања коначних текстова;  
3. стручно обрађује све предмете који се достављају на мишљење и обраду;  
4. израђује све врсте уговора;  
5. прати законске и друге прописе и указује на обавезе које проистичу из њих;  
6. прати примену Статута, колективних уговора и других општих аката, припрема предлоге за измене и 
допуне, и даје тумачења тих аката;  
7. припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улаже жалбе и заступа школу, по овлашћењу директора, у 
споровима пред свим судовима и органима и другим организацијама;  
8. учествује у раду органа управљања (припремање седница, давање мишљења и објашњења, активности 
везане за израду и спровођење одлука, присуствовање седницама, вођење записника, чување 
документације);  
9. обавља послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и друге правне послове;  
10. обавља правно-техничке послове око избора за органе школе (Школски одбор, Савет родитељаи др.). 
11. обавља стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор директора, као 
и код спровођења конкурса за пријем осталих запослених у школи;  
12. обавља стручне и административно-техничке послове у вези са заснивањем и престанком радног 
односа, распоређивањем и другим променама статуса запослених;  
13.води кадровску евиденцију запослених (радне књижице, досијеи, матична књига);  
14.обавља послове око пријављивања и одјављивања запослених код надлежних служби;  
15. води евиденцију о досељеним и одсељеним ученицима (преводнице и извештаји о упису у другу школу);  
16. припрема и доставља извештаје и податке за Школски одбор и органе ван школе и друге послове 
кадровске службе; 
17.израђује акте у поступку остваривања права ученика везаних за остваривање права на образовање и 
васпитање, припрема одлуке по приговору и жалби ученика, родитеља, односно старатеља;  
18. издаје дупликате јавних исправа; 
19. израђује акте у поступку спровођења дисциплинског поступка против ученика и запослених; 
20. врши правно-техничке послове везане за статусне промене, промену назива и промену печата у школи; 
21. врши правно-техничке послове који се односе на издавање простора школе, води имовинско-правну 
документацију; 
22. врши правно-техничке послове који се односе на упис ученика; 
23. врши правно-техничке послове који се односе на јавне набавке; 
24. организује и контролише рад техничког и помоћног особља; 
25. обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом 
школе и уговором о раду. 
 

 
8.4. Помоћно-техничко ососбље 

          
 У школи помоћне и техничке послове обављају следећи радници: 

          1. домар школе-школски мајстор 
          2. ложач 
          3. куварице 
          4. сервирке 
          5. радници на одржавању хигијене – спремачице 
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10. Финансијско пословање школе  
11. Средства за финансирање школе обезбеђују се у буџету Републике Србије и јединице локалне 

самоуправе.Школа може да оствари и сопствене приходе по основу донација, спонзорства, 
уговора и других послова, у складу са Законом. 

11.1. Извештај о финансијском пословању за 2011. 

Укупни приходи у  2011. години 
 
-Приход од Републике                57.297.955,36 
- Приход од Општине               15.334.525,33 
- Родитељски динар                  9.408.570,00  
- Остали приходи        60.535,00 
-Приход за накнаде за боловања                1.356.837,48 

 
Укупни приходи (класа7)       83.458.423,17 
 
 
Укупни  приходи          83.458.423,17 

 
Укупни расходи у  2011.години 
-Укупни расходи класе 4              81.249.954,21 
- Укупни расходи класе 5                 1.910.688,33 
 
Укупни расходи           83.160.642,54 

 
Суфицит  2011.године                297.780,63 динара 
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11.2. Финасијски план за 2012. 

 

Конто Опис Приходи из буџета Донације и трансфери од 
осталих нивоа власти УКУПНО 

1 2 3 7 13 

413000 Накнаде у натури 
  100.000 100.000 

413100 Накнаде у натури 
  100.000 100.000 

414000 Социјална давања запосленима 
648.535 160.000 808.535 

414300 Отпремнине и помоћи 
648.535   648.535 

414400 Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или члана уже породице 

  160.000 160.000 
415000 Накнаде за запослене 

  160.000 160.000 
415100 Накнаде за запослене 

  160.000 160.000 
416000 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи   930.000 930.000 
416100 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи   930.000 930.000 
421000 Стални трошкови 

  10.710.000 10.710.000 
421100 Трошкови платног промета и 

банкарских услуга   270.000 270.000 
421200 Енергетске услуге 

  9.326.200 9.326.200 
421300 Комуналне услуге 

  763.800 763.800 
421400 Услуге комуникација 

  165.000 165.000 
421500 Трошкови осигурања 

  185.000 185.000 
422000 Трошкови путовања 

  3.620.000 3.620.000 
422100 Трошкови службених путовања у 

земљи   260.000 260.000 
422400 Трошкови путовања ученика 

  3.360.000 3.360.000 
423000 Услуге по уговору 

  350.000 350.000 
423200 Компјутерске услуге 

  10.000 10.000 
423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених   200.000 200.000 
423400 Услуге информисања 

  50.000 50.000 
423500 Стручне услуге 

  40.000 40.000 
423700 Репрезентација 

  30.000 30.000 
423900 Остале опште услуге 

  20.000 20.000 
424000 Специјализоване услуге 

  130.000 130.000 
424200 Услуге образовања, културе и спорта 

  60.000 60.000 
424900 Остале специјализоване услуге 

  70.000 70.000 



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

31 

 

425000 Текуће поправке и одржавање 
(услуге и материјали) 

  1.000.000 1.000.000 
425100 Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката   680.000 680.000 
425200 Текуће поправке и одржавање 

опреме   320.000 320.000 
426000 Материјал 

  670.000 670.000 
426100 Административни материјал 

  280.000 280.000 
426300 Материјали за образовање и 

усавршавање запослених   80.000 80.000 
426400 Материјали за саобраћај 

  60.000 60.000 
426600 Материјали за образовање, културу и 

спорт   50.000 50.000 
426800 Материјали за домаћинство и 

угоститељство   180.000 180.000 
426900 Материјали за посебне намене 

  20.000 20.000 
472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета   100.000 100.000 
472700 Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт 
  100.000 100.000 

  
УКУПНО: 648.535 17.930.000 

18.578.535 
    

 
11.3.  План јавних набавки за 2012. 

А) ДОБРА 
 
Ред 
бр. 

Синтетички 
конто 

Суб. 
Аналитички 
конто 

Предмет набавке Финансијски 
план 

Процењена 
вредност 

Извор  
финансирања 

 426100  Адм.материјал 280.000,00 280.000,00 07 наруџбеница 
 426300  Мат.за обрзовање 60.000,00 60.000,00 07 наруџбеница 
 426400  бензин 80.000,00 80.000,00 07 наруџбеница 
 426600  Материјал за 

образовање 
1.500.000,00   

 

 

 
 
 
 
 
 

426611 
 
426611-2 
 
 

Материјал за 
образовање 
Уџбеници и 
школски часописи 

70.000,00 
 
1.430.000,00 
 
 
 
 

70.000,00 
 
1.430.000,00 
 
 
 
 

07 наруџбеница 
16 родитељска 
средства 
наруџбеница  
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426800 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
426811 
 
 
426823-1 
 
 
 

 
Материјал за 
домаћинство 
Хемијски 
производи 
 
Намернице за 
припремање 
хране 
 

 
2.580.000,00 
 
180.000,00 
 
 
2.400.000,00 
 
 
 

 
2.580.000,00 
 
180.000,00 
 
 
2.400.000,00 
 
 
 

 
 
07 наруџбеница 
 
16 родитељска 
средства 
 јавна набавка 
мале 

 
421200 
 
 
 

 
 
 
421223 
 

 
Енергетске услуге 
Дрва 
 

 
583.200,00 
 
583.200,00 
 

 
583.200,00 
 
583.200,00 
 

 вредности 
 
 
07 Јавна 
набавка мале 

  
 
512200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
512211 
 
512221 
 
512611 
 
512631 

 
 
Машине и опрема 
Намештај 
 
Рачунарска 
опрема 
Опрема за 
образовање 
Опрема за спорт 

 
 
600.000,00 
 
200.000,00 
 
100.000,00 
 
200.000,00 
 
100.000,00 

 
 
600.000,00 
 
200.000,00 
 
100.000,00 
 
200.000,00 
 
100.000,00 

 вредности 
 
 
 
07 наруџбеница 
07 наруџбеница 
07наруџбеница 
 
07наруџбеница 
 
 
 

  Бајина Башта                                                                                                   Овлашћен за послове директора школе: 
28.02.2012                                        Драган Ресимић 
 
Б) РАДОВИ 
 
 
 
Р. 
Бр. 

 
 
Синтет.конт
о 

 
 
Суб.аналит.конт
о 

 
Предмет набавке 

 
 
Финансијски план 

 
 
Процена вредности  

Извор 
финансирања и 
поступак набавке 
 

 511300  Капитално 
одржавање 
зграда и објеката 

 
13.043.000,00 

  

  511323 Капитално 
одржавање 
објеката за 
потребе 
образовањаа 
-столарија 
-термоизолација 

 
13.043.000,00 
 
11.043.000,00 
Република 
 
2.000.000,00 
Општина 

 
11.053.000,00 
Без ПДВ 

01 84,67% 
07 
15,33% 
вредности 
пројекта  
Јавна набавка 
велике 
вредности 

  511323 Адаптација    
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хидратне мреже 100.000,00 100.000,00 07 
наруџбениц 

  511323 Адаптација 
подова у ИО 
Пилица 

 
.500.000,00 

 
500.000,00 

07 
Јавна набавка 
мале 
вредности 

 
Бајина Башта       Овлашћен за послове директора школе: 
16.05.2012                                      Драган Ресимић 
 
Ц) УСЛУГЕ 
 
Ред
. 
Бр. 

Синтетички 
конто 

Суб.аналити
ч. 
конто 

Предмет набавке Финансијски 
план 

Процењен
а вредност 

Извор 
финансирањ
а и поступак 
набавке 

 423200  Услуге 
одрж.програма 
финансија 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
07 
уговор 

 423300  Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених према 
плану и програму 
стрчног 
усасвршавања 
Семинари 

 
200.000,00 

 
200.000,0 

 
07 

 423400  Услуге 
информисања 

50.000,00 50.000,00 07 
наруџбеница 

 423900  Остале опште 
услуге 

 
90.000,00 

 
90.000.00 

07 

  423911-2 Екскурзије 
ученика и настава 
у природи 
регулисане 
Правилником о 
извођењу екск.и 
наставе у 
природи 

   
 
16 
родитељска 
средства 
 
Јавна 
набавка по 
Правилнику 
за екскурзије 
и наставу у 
природи 

 424000  Специјализоване 
услуге 
 

 
130.000,00 

 
130.000,0 

 
07 
наруџбемица 

 
Бајина Башта 28.02.2012    Овлашћен за послове директора школе: 
                                                      Драган Ресимић 
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12. Материјално-технички и просторни услови рада школе 

Матична школа у Бајиној Башти 
 
Просторни услови рада: 
Број кабинета: 3 
Број специјализованих учионица : 14 
Број учионица опште намене: 7 
Радне собе за припремни предшколски програм:1  
 
Просторија за продужени боравак:1 
 
Ова просторија има површину око 60 m². У њој је смештено 16 појединачних столова и 32 столице, 
намењених специјално за рад деце у групи (радионичарски рад). Поред столова ту су и 8 дечјих фотеља, 
компјутер, као и адекватне полице са ТВ пријемником, ДВД уређај, књиге, наставна средства, играчке и 
остало. Овај простор је заправо, преуређена читаоница библиотеке, па је и физички повезана (раздвојена) 
ходником и зидом од библиотечког простора. 
 
Информатички кабинет: описати 
 
Кабинет је површине ≈ 65 m² .У њему се налази 26 ученичких јединица, које опслужују 4 централна рачунара 
који су  набављени школске 2010/11. и 2 наставничка рачунара. Наставнички рачунар служи као сервер и 
поседује мрежни прикључак. У кабинету је разведена локална мрежа, а од 2009.год  сви рачунари су 
повезани на интернет-адсл. Такође сви рачунари су инсталирани и умрежени функционално за потребе 
ДИГИТАЛНЕ УЧИОНИЦЕ. 
У кабинету смо 2012. инсталирали нову верзију системског софтвера Microsoft Multi Point Server 2011. 
Кабинет располаже и са два штампача (црно –бели и у колору), скенером, као и видео пројектором. Од 
остале опреме можемо још поменути и меламинску таблу за писање и суво брисање фломастерима и 9 
рачунарских столова. Оваква учионица омогућава  индивидуализирану наставу, тако да за сваким 
рачунаром углавном седи 1 ученик (стандард 2 ученика). Користи се за извођење наставе Информатике и 
рачунарства, за Техничко и информатичко образовање , као и у извођењу наставе Од играчке до рачунара у 
нижим разредима. Кабинет се  користе и за друге наставне садржаје, по потреби, као и за друге школске 
послове 
 ( административно- техничке, видео надзор и сл.). 
 
Фискултурна сала:  
 
 
Фискултурна сала заузма површину од 108 m² . Има једну свлачионицу, која је подељена на мушку и женску, 
па је простор у те сврхе изузетно мали и скучен. По основном пројекту (пројекат гимназија) овај простор 
намењен  је за свечану салу, али је због недостатка адекватних услова за извођење наставе физичког 
васпитања, адаптиран и стављен у функцију сале за физичко. Ова сала првенствено је намењена извођењу 
гимнастике (вежбе на тлу и у партеру). Од гимнастичких справа поседујемо коњ са хватаљкама, козлиће, 
високу и ниску греду, карике, рибстолe, вратило, струњаче и сл. За потребе ритмичке гимнастике 
поседујемо чуњеве и обруче. У изузетно тешким условима и врло опрезно се мора радити ако се настава 
изводи тако да се користи лопта (одбојка, кошарка), јер је велики простор застакљен.  
 
Спортски терени: 
 
У оквиру школског простора је и школско двориште, које је асфалтирано и служи као игралишта оивичено 
објектом школе са три стране и са једне стамбеним зградама. Захвата површину од ≈ 10 ари. Игралиште има 
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два нивоа. На нижем ниву је одбојкашко игралиште и полигон за обуку вожње бицикла. На вишем нивоу 
налази се игралиште за рукомет, односно мали фудбал (према стандардима) и кошаркашко игралиште које 
не одговара стандардима (поседује кошеве који су постављени на непрописној удаљености). Игралишта су 
шк. 2010/11. опремљена спортским реквизитима (голови, кошеви) донираним од стране ЈП „Дринско-
лимске хидроелектране“ Бајина Башта.  
НАПОМЕНА: Недалеко од школе налази се комплекс спортских терена „Луг“,где постоји више спортских 
терена и трим стаза и где често и наша школа изводи наставу физичког васпитања. 
 
Библиотека:  
 
Некадашњи простор библиотеке је умањен за површину читаонице која  је искоришћена за потребе  
продуженог боравка, тако да је њена површина сада ≈ 40 m². Део витрина са наставничком стручном 
литературом налази се у продуженом боравку. 
Укупан књижни фонд је 16322 књига, од чега наставничку литературу чини 8341 књиге, а ученичку 7 981 
књиге.  
Школа је набавила шк.2011/2012. пет комплета лектира од 1-8 .р. и одређен број стручне литературе 
(укупно око триста наслова), као и пет нових полица за књиге. 
Школа је обезбедила квалитетан рачунар и софтвер за компјутерско праћење  књижног фонда. Кроз јавни 
рад Националне службе за запошљавање РС, ангажовањем лица са инвалидитетом, оформилили смо 
електронску базу података о књижном фонду и електронско задуживање и раздуживање књига. Сада наша 
библиотека користи Winisis програм за те потребе. Један од задатака библиотекара ове шк. године биће и 
електронско повезивање са градском библиотеком и даљи развој професиналне сарадње. 
 
 
 
 
Ђачка кухиња и трпезарија: 
 
Ђачка кухиња са трпезаријом има површину 246 m². Капацитет трпезарије је 270 места. Оброци се деле 
после првог часа за ученике нижих разреда и после другог часа за ученике виших разреда. Кухиња ради у 
две смене. 
У просеку се дневно сервира око 470 (за 31 ученика продуженог боравка по три оброка дневно се сервирају 
и око 380 оброка за ученике који редовно долазе у кухињу) оброка. 
Током године цена кухиње се усклађује са растом цена на мало. 
 
Простори за реализацију ваннаставних активности (нпр: ученички парламент, ђачки клуб, простор за 
родитеље...) 
Школа је уредила просторију за пријем родитеља приликом редовних (предвиђених) или ванредних посета. 
Просторија је интегрални део зборнице, али ипак омогућава интимност разговора. Просторија поседује 
рачунар где се води јединствена база података ( EIS). Исту просторију повремено користе ученици за рад 
новинарске секције. 
Други простори (набројати и описати) 
 
ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА (посебно за свако ИО) 
 
 
Назив издвојеног одељења: ИО  Пилица 
Адреса : Пилица, Бајина Башта 
Број телефона: 031/858-009 
 
Просторни услови рада: 
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Број кабинета: 1 
Број специјализованих учионица: 4 
Број учионица опште намене: 3 
Радне собе за припремни предшколски програм:  
Припремни предшколски програм се одвија у склопу тзв. Старе школе, јер школа у Пилици има два објекта: 
старији, у ком је смештена група деце за предшколски програм и нижи разреди и новији објекат са 
специјализованим учионицама за ученике виших разреда. У склопу новијег дела школе је и библиотека, као 
и фискултурна сала. 
Учионица за припремни предшколски програм има око 20 m² и  адекватно је опремљена захваљујући 
сарадњи са предшколском установом града. 
 
Информатички кабинет 
 
Информатички кабинет школске 2010/11. уређен је у пројекту ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА са 10 ученичких 
јединица које опслужују 2 централна рачунара. Кабинет поседује локалну мрежу, а прикључен је на 
интернет АDSL. У кабинету смо 2012. инсталирали нову верзију системског софтвера Microsoft Multi Point 
Server 2011. 
 
Ова учионица се налази у адаптираном простору ђачке трпезарије, те је физички одвојена од осталих 
учионица. Површине је 16 m². Имајући у виду стандард (2 ученика на један рачунар), можемо рећи да га 
према садашњем броју ученика у одељењима у потпуности испуњавамо. 
 
Фискултурна сала:  
 
Фискултурна сала је у склопу новог дела школе, површине 90 m². Опремљена је само неопходним 
спортским реквизитима. 
 
Спортски терени 
 
У овом издвојеном одељењу највећа је површина спортских терена када се посматрају издвојена одељења 
и она износи око 1020 m². Спортски терени су подељени на већи терен за фудбал и мањи на коме су 
постављени кошеви. 
 
Библиотека:  
 
Осморазредна школа у Пилици располаже са фондом од око 2 600 књига (углавном ученичка литература), а 
на простору од 20 m².  
 
Ђачка кухиња и трпезарија 
 
Кухиња у Пилици је савремено опремљена, површине 375 m², а опслужује потребе ученика из предшколског 
и ученика ове осморазредне школе.  У просеку се храни од 65-95 ученика.  
 
 
Назив издвојеног одељења: ИО Пепељ 
Адреса : Основна школа-Пепељ, Бајина Башта 
 
Просторни услови рада: 
Број кабинета:  / 
Број специјализованих учионица:  / 
Број учионица опште намене: 2 
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Радне собе за припремни предшколски програм: /  
 
Фискултурна сала: / 
 
Спортски терени су површине које се уклапају у простор школског дворишта, па нема адекватно уређених 
спортских терена са основном наменом. Површина школског дворишта је овде 3 053 m². Због врло малог 
броја ученика, посебно уређење спортских терена посматра се као неприоритетна  инвестиција.  
 
Школа поседује рачунар.  
 
 
Назив издвојеног одељења: ИО Црвица 
Адреса : Основна школа-Црвица, Бајина Башта 
 
Просторни услови рада: 
Број кабинета: / 
Број специјализованих учионица: / 
Број учионица опште намене: 2 
Радне собе за припремни предшколски програм: / 
 
Фискултурна сала: / 
 
Спортски терени: У овом издвојеномодељењу су заједничким средствима школе и већим делом 
заинтересованих грађана ове Месне заједнице издвојена средства, те је направљен одговарајући спортски 
терен у оквиру школског дворишта са неопходним спортским реквизитима. 
                
 Школа поседује рачунар.  
 
 
 
Назив издвојеног одељења: ИО Јасиковице  
Адреса : Основна школа-Јасиковице, Калуђерске Баре, Бајина Башта 
 
Просторни услови рада: 
Број кабинета: /  
Број специјализованих учионица: / 
Број учионица опште намене: 1  
Радне собе за припремни предшколски програм: / 
 Фискултурна сала: / 
Школа на Јасиковицама поседује рачунар и штампач. 
 Родитељи деце ове школе уз сарадњу са учитељицом извели су више акција на уређивању школског 
простора (кречење, патошење, набавка завеса, сређивање дворишта, поправке крова и др.)    
 
 

13. Наставна средства   
 
Опремљеност школе наставним средствима и опремом по предметима; 
 
Опремљеност школе наставним средствима по предметима је следећа: 
Српски језик: 40% 
Енглески језик: 40% 
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Историја: 40% 
Географија:70% 
Физика: 50% 
Математика: 40% 
Биолгија: 80% 
Хемија: 60% 
Музичка култура: 40% 
Ликовна култура: 50% 
Физичка култура: 40% 
Познавање природе: 40% 
Познавање друштва: 40% 
Техничко образовање: 30% 
Основи информатике и рачунарства: 90% 
 
 

14. Начин и место чувања носача информација 
 

Документација  школе заводи се у складу са Правилником о административном пословању  школе  
у канцеларији административног радника. 
Носачи информација којима располаже ОШ „Рајак Павићевић“ , настали у раду и у вези са радом школе, 
чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о канцеларијском пословању 
и то у: 
Деловодницима школе- канцеларија административног радника 
Архиви школе, 
Електронској бази података: у секретаријату, код ПП службе, у рачуноводственој служби, библиотеци, у 
канцеларији директора  школе и у канцеларији помоћника директора  школе. 
 
Финансијска документација, документација  о набавци опреме и других средстава за рад, документација 
јавних набавки мале вредности: у деловодницима Шефа рачуноводства и административног радника 
школе, 
Досијеи запослених: у  ормару у секретаријату школе, 
Документација о регистрацији школе ,  поступак избора понуђача за екскурзије и Општа акта школе, 
евиденција досељених и одсељених ученика  у секретаријату школе,  
На интернет презентацији школе објављују се информације које су настале у раду или у вези са радом 
школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације на сајту остају док 
траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по потреби се свакодневно или недељно 
ажурирају.  
 
 

13. Информације од јавног значаја 

 Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја: 

Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом школе,  
доступне су  јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС“ број 120/04), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење 
од слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
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Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) школи се подноси у 
складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено. 

Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, 
адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно 
наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања 
информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није 
уредан, овлашћено лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке 
отклони,односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном 
року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не 
може поступити, школа доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Школа је дужна да омогући приступ информацијама и и на основу усменог захтева тражиоца који се 
саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је 
захтев поднет писмено. 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа је 
дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о 
поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му 
или упути копију тог документа. Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана 
од дана пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни 
рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, 
односно упути копију тог документа. 

Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са 
чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин 
на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у 
случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да 
употребом своје опреме изради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе.Ако 
удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. 

Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да 
му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 
документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у 
решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у 
документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

            Школи“Рајак Павићевић“ у 2012. години нису тражене информације од јавног значаја. 
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14. Остали подаци од значаја за јавност рада  
 

Пријем поште и  упис приспеле поште врши се у канцеларији административног  
радника школе. 
Радно време школе  је од  600  до 2000 часова. Субота и недеља су нерадни дани. 
На огласној табли у холу (главни  улаз у школу) налазе се важна обавештења  за родитеље – „Отворена 
врата“ ( пријем родитеља од стране наставника), Распоред писмених провера у скалду са Правилником о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС, бр. 74/2011), Кодекс понашања 
ученика школе, Извод из Правилника о безбедности и заштити ученика и др.  
Пријем странака код директора се обавља уз претходну најаву и договор писменим или усменим путем.  
Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001) 
када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним 
интересима физичког лица, правног лица или друге странке, уколико посебним законом није другачије 
прописано.  
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима  могућ је јер постоји изграђена рампа за те 
потребе.  
У просторијама и у дворишту  школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну сагласност 
директора школе.  

 Школа је урадила свој „План интегритета“, бр. 177-05/13.од 23.3.2013. 
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 Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОШ „Рајак Павићевић“ 
Електронска адреса школе: osrpavicevicbb@ptt.rs 
Веб сајт школе: www.osrpavicevic.edu.rs 
Бајина Башта   31250 
Рајка Тадића 10 
 
                                                                  З А Х Т Е В 
                                                     за приступ информацији од јавног значаја 
 
 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС", број120/04), од горе наведеног органа захтевам*: 
- обавештење да ли поседује тражену информацију; 
- увид у документ који садржи тражену информацију; 
- копију документа који садржи тражену информацију; 
Достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
- поштом 
- електронском поштом 
- факсом 
- на други начин:*** ________________________________________________ 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације) 
 
 
У  ,____________,                                                                            _____________________________________ 
                                                                                                                Тражилац информације / Име и презиме 
 
  Адреса  
  ______________________________________ 
    подаци за контакт 
   _____________________________________ 
 
* Заокружити цртицу испред  законског права на приступ информацијама које желите да остварите. 
** Заокружити цртицу испред  одабраног начина достављања копије докумената. 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
 


