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1.Информатор о раду Основне школе „Академик Миленко
Шушић“ у Гучи
Информатор о раду Основне школе „Академик Миленко Шушић“ у Гучи је сачињен у складу са
чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник РС"
бр. 120/04 ,57/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа („Службени Гласник РС" бр. 68/10).Информатор је први пут објављен 16.9.2019.
године. Последња измена/ допуна извршена је 19.10.2020. године. Информатор о раду доступан
је јавности у електронском облику на интернет адреси www.osguca.edu.rs. Штампана верзија
информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев
доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова
штампања. Увид у информатор и набавка штампане копије информатора може се остварити у
службеној просторији секретара Основне школе „Aкадемик Миленко Шушић“ у Гучи, ул.
Пионирска број 5 , 32230 Гуча.

Особа одговорна за тачност података је директор школе Драгица Дојчиновић.

1.1.Основни подаци и правни положај школе
Oсновни подаци

Назив школе

ОШ „Академик Миленко Шушић“

Адреса

Пионирска број 5,

Контакт подаци школе

Име и презиме директора
ПИБ
Делатност школе
Maтични број
Регистарски број
Текући рачун
Посебан рачун: Ђачки динар
Датум оснивања школе
Датум прославе Дана школе

32230 Гуча

Телефон/факс: 032/854-141
(матична школа)
Телефон: 032/855-599 (директор)
Мејл адреса:
gucaosnovna@gmail.com
Сајт: www.osguca.edu.rs
Дргица Дојчиновић
101265069
Основно образовање - шифра 8520
07151942
6152000220
840-471660-87
840-1886760-89
12. април 1963.године
28. април
Правни положај школе

Школа је основана Одлуком Народног одбора општине Лучани бр.01-бр.3845/6-63 од 12.априла
1963.године, основана је осмогодишња школа у Гучи. Истом одлуком Народног одбора општине
Лучани од 12.4.1963.године основној школи “Богдан Капелан“ у Гучи, припојене су
четвороразредне школе у Ртима, Горњој Краварици и Турици, а од 1965.године и школа у Тијању.
Од 18.јуна 1970.године Решењем СО Лучани ОШ „Чедо Васовић“ из Граба припојена је ОШ
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„Богдан Капелан“ Гуча, а престала је са радом шк. 2001/2002.године, због недостатка ученика. Од
18.јуна 1970.године Решењем СО Лучани школа у Зеокама припојена је ОШ „Богдан Капелан“
Гуча, а престала је са радом шк. 1999/2000.године, због недостатка ученика. У свом саставу школа
има четири издвојена одељења и то:
 четвороразредне школе у Ртима, Горњој Краварици , Турици и Тијању.
Ранији називи школе
Назив
Основна школа: „Богдан Капелан“

Од
До
Напомена
12.4.1963.год. 19.08.2004.год.

Основна школа: „Основна школа у Гучи“

19.08.2004.год. 16.07.2013.год.

Основна школа: „Академик Миленко Шушић“

16.07.2013.год.

2. Делатност школе
Своју делатност Основна школа „Академик Миленко Шушић“ обавља у складу са Уставом
РС, Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), Законом о
основном образовању и васпитању, 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 од I до IV разреда за које се организује разредна и предметна
настава, за енглески језик и верску наставу, у складу са наставним планом и програмом и
школским програмом.
Други циклус обухвата од V до VIII разреда, за које се организује предметна настава, у складу са
наставним планом и програмом и школским програмом
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Број ученика, одељења, одељењске старешине
Разред и одељење
1-1
1-2
2-1
3-1
4-1
4-2
УКУПНО
од 1 до 4.разреда
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
УКУПНО
од 5 до 8.разреда
УКУПНО
у матичној школи
од 1 до 8.разреда
ИО Рти
ППП
1.разред
2.разред
3.разред
4.разред
УКУПНО Рти
ИО Г. Краварица
ППП
1.разред
2.разред
4.разред
УКУПНО
Г. Краварица
ИО Турица
ППП
1.разред
4.разред
УКУПНО Турица
ИО Тијање
ППП
2.разред
УКУПНО Тијање
УКУПНО ИО
УКУПНО на
нивоу школе

Укупан број
ученика
19
31
26
27
18
18

РОМИ

Девојчице

Дечаци

7
18
13
13
9
8

12
13
13
14
9
10

139

68

71

25
25
19
20
24
25
28
22

12
10
9
10
11
11
12
9

13
15
10
10
13
14
16
13

188

84

104

2

2

327

152

175

4

6

1
2
1
1
3
7

1
1
3
5

1
2
2
1

1
1

5

2

1
2
3
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М
3
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Ж
М
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Ж
М
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Ж
М

1
1
1
2
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1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

2

3
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2
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2
1
2

/
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1
1
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/
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/
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345
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182
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1

1
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Број ученика по разредима школске 2020/2021. године
Разред
Бр.
ученика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Свега

55

32

28

40

50

39

49

50

345

Број деце обухваћене Припремним предшколским програмом школске 2020/2021.
године у издвојеним одељењима ОШ „Академик Миленко Шушић“
У табели је приказан број деце обухваћене Припремним предшколским програмом у
издвојеним одељењима. Деца похађају Припремни предшколски програм у организацији
школе у комбинованим одељењима школа у Ртима, Горњој Краварици и Турици..
Издвојено одељење
Рти
Горња Краварица
Тијање
Укупно:

Број деце
1
1
1
3

2.1.Остваривање образовно васпитног рада
У школској 2020/2021.години, настава се организује према допису МПНТР и кризног штаба бр.601-0000027/4/2020-15 од 19.8.2020.године

Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, разредна и предметна, зависно од
узраста ученика и циклуса образовања који се примењује. У овој школској години за реализацију
наставе користи се и онлајн настава, настава на даљину.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни
сарадници.
Настава се изводи у одељењима која су подељена на две групе, група А и група Б –комбинована
настава.
За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним
способностима, настава се може прилагођавати, доношењем индивидуалног образовног плана, у
складу са Законом.
Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а
завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта.
Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање
одмора и друго утврђује се Годишњим планом рада школе.
Настава се изводи у две смене, од почетка наставне године, имајући у виду да је Средња
школа „ Драгачево“ Гуча, због реконструкције и адаптације, смештена у нашим
просторијама, а по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено
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мишљење стручних органа, за сваку школску годину.
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.
Припремна настава се организује за ученике који су упућени на поправни испит, пре почетка
испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана, са по два часа дневно за сваки наставни
предмет.

2.2.Испити и испитни рокови
У школи се могу организовати следећи испити:
 завршни,
 поправни,
 разредни,
 испит из страног језика који ученик није изучавао у школи и
 испит којим се ученицима осмог разреда и ученицима којима је престала
обавеза похађања основне школе омогућава завршавање разреда полагањем
испита из предмета из којих имају недовољне оцене, у складу са Законом о
основној школи.
Завршни испит полажу ученици након завршеног осмог разреда, почев од школске
2010/2011. године, по прописаном програму, у складу са Законом.
Поправни, разредни и други испити полажу се у складу са одредбама Статута, пред
испитном комисијом која има најмање три члана и коју образује директор школе.

3. Органи школе
Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије
организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом Школе.
3.1. Орган управљања
3.1.1. 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:
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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, односно наставе у природи;
6. расписује конкурс и бира директора;
7. даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8. закључује са директорим установе Уговор из члана 124.став1.Закона ;
9. одлучује о равима и обавезама директора установе;
10. доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева
образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере
за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног
рада;
12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја
извештај о њиховом остваривању;
13. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Школски одбор Основне школе ''Академик Миленко Шушић'' Гуча, именован je 12.
јула 2019.године Решењем Скупштине општине Лучани о именовању чланова
школског одбора бр06-94-10-3/2019-I, на мандатни период од 4 године.
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Дејан Марковић
Томислав Протић
Снежана Милетић
Маријана Дукић
Данијела
Радовановић
Весна Мићић
Марица
Станишић
Наталија Станић
Милан Плазинић

Овлашћени предлагач
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Представници запослених
Представници запослених
Представници запослених

Начин праћења реализације програма школског одбора: извештаји, записници,
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непосредан увид, разговор, инспекцијски преглед.
Носиоци праћења су: председник Школског одбора, чланови Школског одбора,
директор и секретар школе.
Председник Школског одбора је: Марица Станишић професор разредне наставе.
На седницама Школског одбора разматрају се и остала питања из надлежности овог
органа као и питања која се као актуелна појаве у току рада.
Број планираних седница је минималан захтев, седнице се могу одржати по указаној
потреби.
3.2. Орган руковођења
3.2.1. Директор
Директор руководи радом школе.Директора школе именује Министар на период од четири године.
Директор се бира на основу конкурса које расписује Школски одбор. 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 министру и школском одбору.
Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом Школе, и то:
1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
установе;
2. је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета
образовно-васпитног рада;
3. је одговоран за остваривање развојног плана установе;
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 и удружењима;
6. пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
7. организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовноваспитног
рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника, васпитача и стручних сарадника;
8. планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања
наставника, васпитача и стручних сарадника;
9. је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
10. предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона;
11. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног
саветника, као и других инспекцијских органа;
12. је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи
у оквиру јединственог информационог система просвете;
13. обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно
друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од
интереса за рад установе у целини;
14. сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа,
без права одлучивања;
7

15. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16. сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе
и саветом родитеља;
17. подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду
установе;
18. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом;
19. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
20. обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и
запослених, у складу са законом;
21. сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22. одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни
однос;
23. обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
3.3. Стручни органи
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за
разредну наставу, Стручно веће за област предмета, Стручни активи за развојно
планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови.
Наставничко веће чине сви наставници васпитачи и стручни сарадници.
Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом
циклусу образовања.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних
сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља..
Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и
стручних сарадника, које именује Наставничко веће.
Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и
представник стручних сарадника. Педагошки колегијум разматра питања и даје
мишљења у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7)
Закона. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а одељенским већем
одељенски старешина.
Директор може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или
пројекта који се спроводи у школи. Тим могу да чине представници запослених,
родитеља, јединице локалне самоуправе и стручњака за поједина питања.
Уколико у школи образовање стичу ученици са сметњама у развоју, директор
образује стручни тим за инклузивно образовање. Задаци и надлежност стручног тима
за инклузивно образовање уређени су чланом 77. Закона.
Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента,
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без права одлучивања.
3.3.1. Наставничко веће
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Наставничко веће расправља и одлучује о следећем:

 утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада, школских
програма, плана стручног усавршавања и стара се о њиховом успешном
остваривању;
 учествује у организацији васпитно-образовног рада;
 анализира извршавање задатака образовања и васпитања у Школи;
 планира и организује облике ваннаставних активности ученика;
 одређује одељенске старешине;
 одлучује о подели разреда на одељења и о броју ученика у одељењима;
 утврђује и одобрава распоред часова наставе;
 сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу
јединственог васпитог деловања породице и Школе;
 утврђује састав стручних већа за област предмет, разматра и усваја извештај
о њиховом
раду;
 доноси одлуку о ослобађању ученика основне Школе од наставе физичког
васпитања, а на основу предлога лекара;
 врши надзор над радом других стручних органа Школе;
 разматра извештаје директора, одељенских старешина и других стручних
органа;
 даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа
Школе
 доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;
 изриче ученицима васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду обавеза
ученика у школи и то строги укор наставничког већа;
 доноси одлуку о премештању ученика који је учинио тежу повреду обавеза
ученика у другу школу;
 именује чланове стручног актива за развој школског програма;
 предлаже чланове Школског одбора из реда запослених;
 предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова
наставника и стручних сарадника;
 даје мишљење Школском одбору за избор директора;
 утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за Школски
програм рада;
 предлаже чланове комисије за полагање испита и разматра извештаје о
обавњеним испитима;
 доноси одлуку на образложен предлог стручних већа из области предмета
односно стручних актива нставника разредне наставе о избору уџбеника и
наставних стрдстава који ће се користити у школи;
 обавља и друге послове у складу са Законом.

9

Кад наставничко веће одлучује о питању о коме се претходно изјаснио савет
родитеља, потребно је да се омогући председнику савета родитеља учествовање
у његовом раду.
План и програм рада Наставничког већа је саставни део Годишњег плана рада школе.
3.3.2. Одељењско веће
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Одељењско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра
друга питања од интереса за одређено одељење.
Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељењски старешинаруководилац Одељењског већа кога, на предлог чланова већа, именује директор за сваку
школску годину.
Одељењски старешина води записник о раду одељењског већа.

3.3.3. Стручна већа
У школи постоје:
 стручно веће за разредну наставу - чине сви наставници који изводе насатву у
првом циклусу образовања и седницама руководи руководилац стручног већа за
разредну наставу кога, на предлог чланова већа, именује директор за сваку
школску годину.
 стручно веће за област предмета - чине наставници који изводе наставу из
групе сродних предмета и у школи постоје следећа Стручна већа за област
предмета:
 стручно веће друштвених наука
 стручно веће за природну групу предмета, ТИТ/ТИО и информатику
 стручно веће за физичко васпитање, музичку културу и ликовну културу
Седницама руководи руководилац стручног већа кога, на предлог чланова већа, именује
директор за сваку школску годину.
3.3.4. Стручни активи
Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за
период од три до пет година и доставља га Школском одбору на усвајање, и прати његово
остваривање.
Седницама руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, бирају чланови тог
органа.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и
стручних сарадника које именује Наставничко веће. Седницама руководи председник,
којег између себе, јавним гласањем, бирају чланови тог органа.
Састав Стручних актива и Тимова приказан је у следећој табели.
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Назив
Тима/Актива/активно
ст
Стручни
актив
за развојно планирање

Стручни
развој
програма

Чланови
тимова
и Записничар
руководиоц/задужено лице

Нада Танкосићкоординатор, Далибор
Бошковић, Јелена
Вукашиновић-педагог,
Драгица Дојчиновићдиректор школе,
Здравка Броћићпредставник родитеља,
Данијела Радовановићпредставник Школског
одбора, Матеја
Јовановић-представник
ђачког парламнта
актив за Марица Станишићшколског координатор, предметни
наставници, Јелена
Вукашиновић-педагог

Нада Танкосић

Документациј
а се налази
код:
Наде Танкосић

Марица Станишић

Марица
Станишић

Наставничко веће

Директор

Весна Стефановић

директора

Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања

Љиљана Ивановићкоординатор, Драгана
Митровић, Сунчица Рацковић,
Катарина Сретеновић-ђачки
парламент, Слободанка
Јоровић-СР, Драгица
Дојчиновић, Јелена
Вукашиновић
Весна Пуача-координатор,
Далибор Бошковић, Драгана
Митровић, Јелена
Вукашиновић
Светлана Јаковљевићкоординатор
Сви/е учитељи/це.

Љиљана
Ивановић

Љиљана
Ивановић

Весна
Пуача

Весна Пуача

Светлана
Јаковљевић

Светлана
Јаковљевић

Тим за инклузивно
образовање
Стручно веће за
разредну наставу

Стручнo вeћe
друштвених наука

Катарина Јанковић –
руководиоц и сви
наставници друштнене
групе предмета
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Катарина Јанковић – Катарина
Јанковић

Стручно веће
за природну
групу предмета
ТИТ и
информатику
Стручнo вeћe
зa физичко
васпитање,
музичку
кулуру и
ликовну
културу
Тим за самовредновање
области:
Организација рада
школе, управљање
људским и
материјалним
ресурсима
Тим за
самовредновање
области:

Далибор Бошковићруководилац и
сви наставници
природне групе
предмета као и
наставници за
ТИО/ТИТ и
информатику
Никола Симеуновићруководилац и сви
наставници који предају
физико васпитање, музичку
и ликовну културу

Далибор Бошковић

Биљана Ђурићкоординатор
Душица Раковић, Сунчица
Рацковић, Зарко Шуманов,
Весна Стефановић

Биљана Ђурић

Никола Симеуновић Никола
Симеуновић

Данијела Поповић
Данијела Поповићкоординатор,
Оливера Пантелић, Сунчица
Раковић, Бранка Новаковић,
Слободан Сретеновић
Подршка ученицима
Ката Радивојевић -координатор Ката Радивојевић
Тим за
Гордана Поповић
професионални развој Нада Танкосић
запослених
Ангелина ИкодиновићТим за јавно и координатор, Слободан
Сретеновић, Марина Луковић,
медијско
представљање школе Љиљана Ковачевић, Зорица
Обрадовић, Нада Танкосић
Драгица Дојчиновићруководилац, Светлана
Јаковљевић, Никола
Симеуновић, Катарина
Јанковић, Далибор Бошковић,
Педагошки колегијум
Весна Ређевић, Јелена
Вукашиновић, Нада Танкосић,
Марица Станишић, Весна
Пуача, Љиљана Ивановић,
Биљана Ђурић, Зорица
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Далибор
Бошковић

Ангелина
Икодиновић

Биљана Ђурић

Данијела
Поповић

Ката
Радивојевић

Ангелина
Икодиновић

Драгица Дојчиновић Драгица
Дојчиновић

Обрадовић, Ката Радивојевић,
Вера Живковић

Снежана Глођовићкоординатор
Марија Јакшић, Снежана
Тим за
Јоровић,Љиљана Ковачевић,
професионалну
оријентацију ученика Борко Рашковић, Јелена
Вукашиновић

Тим за реализацију
пројеката

Нада Танкосић –координатор,
Љиљана Ивановић, Марица
Станишић, Драгица
Дојчиновић, Вера Живковић

Зорица Обрадовићкоординатор
Тим за развој
Бранка Новаковић, Љиљана
међупредметних
Ковачевић, Мила Стевановићкомпетенција и
СР
предузетништва
Томислав Протић- члан
Школског одбора
Драгица Дојчиновићкоординатор, Марија Јакшић,
Јелена Златић, Данијела
Тим за обезбеђивање
Поповић, Александар
квалитета и развој
Луковић- Локална самоуправа
установе
, Данијела Радовановићродитељ, Иван ДрамлићЂачки парламент
Весна Ређевић-координатор,
Тим за
Зарко Шуманов, Јелена Златић,
прилагођавање
ученика првог и петог Јелена Вукашиновић, Оливера
Станисављевић
разреда
Јелена ВукашиновићТим за подршку
координатор, Драгана Анђелић,
ученицима Ромске
Оливера Пантелић, Вера
популације
Живковић
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Снежана Глођовић

Снежана
Глођовић

Нада Танкосић

Нада Танкосић

Зорица Обрадовић

Зорица
Обрадовић

Драгица Дојчиновић Драгица
Дојчиновић

Весна Ређевић

Весна Ређевић

Јелена Вукашиновић Јелена
Вукашиновић

Остали послови:
Задужење
Летопис и школска публикација
Уређивање школског сајта
Рад Ђачког парламента
Рад Вршњачког тима
Библиотекар/план рада библиотеке
Техничка подршка за штампање
сведочанстава

Задужена особа
Марија Михајловић
Милан Плазинић
Јелена Вукашиновић
Слободан Сретеновић
Вера Живковић
Милан Плазинић

3.3.5. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине представници свих стручних већа и стручних актива
и представник стручних сарадника у школи.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.
3.4. Саветодавни органи
3.4.1. Савет родитеља
Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовноваспитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.
Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Надлежност Савета родитеља је да:
1. предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор;
2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове у
школи;
3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4. учествује у поступку предлагања изборних предмета, и у поступку избора уџбеника;
5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада,
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;
7. разматра услове за рад школе;
8. учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у
школи;
9. предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке
задруге и прикупљених од родитеља;
10. разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту
ученика;
11. даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом
остваривању;
12. разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге
манифестације у школи;
13. заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним
органима у општини;
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14. брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;
15. разматра и друга питања утврђена статутом.
Чланови савета родитеља

Одељење

Име и презиме родитеља

Заменик

1/1

Душица Јаћимовић

Марија Ћумуровић

1//2

Сања Драговић

Ивана Јеремић

2/1

Маријана Луковић

Биљана Ђоковић

3/1

Милица Танкосић

Јелена Вукићевић

4/1

Мирко Лазаревић

Наташа Ружић

4/2

Марија Ћумуровић

Сања Рајић

5/1

Весна Драмлић

Верица Вукосављевић

5/2

Тања Марковић

Анђелка Костић

6/1

Марија Неранџић

Оливера Јешић

6/2

Слободанка Јоровић

Гордана Ивановић

7/1

Даница Ружичић

Јелена Симеуновић

7/2

Милица Станић

Сања Рајић

8/1

Здравка Броћић

Ивана Чикириз

8/2

Мишко Јовановић

Драгана Живковић
Издвојена одељења

Одељењ
а на
терену

Име и презиме родитеља

Рти

Драгана Чикириз

Саша Терзић

Горња
Краварица

Виолета Мијаиловић Трифуновић

Александра Илић

Турица

Иван Гавриловић

Весна Спасојевић

Тијање

Боривоје Алемпијевић

Бојана Митровић
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4.Ученици
4.1. Права ученика
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и
посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а
нарочито право на:
1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и
циљева утврђених 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;
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 образовноваспитном процесу уколико његова права из тачке 1)-9) овог члана нису
остварена;
11. остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање
школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;
12. право на стипендију и кредит, у складу са посебним законом.

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

4.4.Ученички парламент
У последња два разреда основне школе се организује ученички парламент који чине по
два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици
одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента.
Организација и рад парламента ближе се уређује Пословником о раду ученичког
парламента.

5.Запослени у школи
Број и структура запослених, услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци,
стручно усавршавање и одговорност запослених у Школи, уређују се Правилником о раду,
Правилником о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и
подзаконским актом.
Запослени у Школи систематизовани су у следеће групе:
 директор (орган руковођења),
 наставно особље,
 административно - финансијско особље и
 помоћно - техничко особље.

5.1.Наставно особље
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварује наставно особље, а
наставно особље чине: наставници и стручни сарадници.

5.1.1. Наставници
Посао наставника је да: изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у одељењу, припрема се за извођење наставе и о томе води евиденцију, обавља
послове одељењског старешине, учествује у спровођењу испита ученика, израђује планове
рада, дежура према утврђеном редоследу, учествује у раду органа Школе, стручно се
усавршава, обавља и друге послове по налогу директора. Задатак наставника је да својим
компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и
посебне могућности ученика.

5.2. Стручни сарадници
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: педагог и библиотекар.
Активности педагошке службе су:

 планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада,
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 упис ученика и уједначавање одељења,
 праћење напредовања ученика, уочавање проблема, саветодавни рад са ученицима
и родитељима ученика,
 саветодавни рад у области професионалне орјентације,
 рад у стручним органима,
 рад са наставницима,
 да обавља аналитичко-истраживачке послове,
 појачан васпитни рад са ученицима који чине повреде обавезе
Посао библиотекара је да:

 у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем
књига и других публикација,
 учествује у раду стручних органа,
 обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда,
 обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке,
 учествује у организовању школских приредби и других манифестација.

5.3.Административно финансијско особље
У Школи административно - финансије послове обављају:
 секретар школе
 шеф рачуноводства
 административно финансијски референт.

5.3.1. Секретар
Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, и то:
 саставља текст нацрта општих аката школе,
 саставља решења, одлуке и друге појединачне акте,
 учествује у припремању седница органа школе,
 стара се о пријему и слању поште,
 стара се о вођењу и чувању документације запослених,
 прати и примењује законске и друге правне прописе.

5.3.2. Шеф рачуноводства





проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;
врши билансирање прихода и расхода;
врши билансирање позиција биланса стања;
води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног
контног плана;
 припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале
извештаје везане за финансијско - материјално пословање;
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 припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању школе и годишњи
обрачун;
 преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације;
 контира и врши књижење;
 одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;
 врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;
 прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са
надлежним државним органима;
 припрема финансијски план Школе и припрема финансијске извештаје за Школски одбор;
 врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава
између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;
 води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
 чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
 сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;
 прати законске и друге прописе и друге правне акте који се односе на послове које обавља;
 сарађује са субјектима ван послодавца у вези са обављањем својих послова, са Трезором,
пореском управом, министарством, надлежним фондовима осигурања и др;
 стручно се усавршава;
 обавља и друге послове у свом домену по налогу директора у складу са Законом о
рачуноводству и ревизији, подзаконским актом, општим актом школе и уговором о раду.

5.4. Помоћно - техничко особље
У Школи помоћно - техничке послове обављају:
 домар/мајстор одржавања,
 спремачице
 кафе куварица/сервирка

5.4.1. Домар/мајстор одржавања
Посао домара је да: одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном
стању, отклања мања оштећења и кварове, а већа пријављује, набавља и прати потрошњу
средстава за одржавање чистоће, прати и координира рад спремачица, обавља курирске
послове.

5.4.2. Чистачице
Посао чистачице је да: одржава хигијену у школским просторијама и дворишту, обавља
послове у вези са организовањем школских свечаности, води рачуна о школској имовини.

5.4.3. Сервирка
Посао сервирке је да: преузима, припрема, издаје и сервира храну ученицима, рукује инвентаром
школске кухиње, одржава га у чистом стању и одговара за њега.

19

6. Списак прописа и других правних аката који се најчешће
примењују у раду школе




























Устав Републике Србије („Службени гласник РС", број 83/06),
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 и 27/18
о дрги закон,6/20),
Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС", број
55/13,101/17,27/18,10/19 и други закон)
Закон о раду („Службени гласник РС", број 75/14,13/17 –одлука УС и 113/17,95/18аутентично тумачење),
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС, број 18/16,95/18аутентично тумачење),
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика („Службени гласник РС", број 21/15),
Статут ОШ ''Академик Миленко Шушић''
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у
ОШ ''Академик Миленко Шушић''
Пословник о раду Школског одбора,
Пословник о раду Савета родитеља,
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Ученичког парламента
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности
ученика, друштвено- корисном односно хуманитарном раду
Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика за време
Боравка у школи и свих активности које организује
Правилник о понашању запослених, ученика и свих лица која долазе у школу
Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених
Правилник заштите од пожара
Правилник о похвалама и наградама учени
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини
Правилник о јавним набавкама
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у школи
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о унутрашњем узбуњивању

7. Материјално-технички и просторни услови рада школе
Основнa школа ,,Академик Миленко Шушић'' саграђена је 1960. године. Подигнута је на
катастарској парцели 59/1 у КО Гуча чија је површина 1h 83 ara 93m2, од чега је школска зграда
површине 3369m2 ,школско двориште и парк 11925 m2, спортски терен са кружном стазом 3 119m2,
котларница, кухиња и пољски WC .
Укупна корисна површина зграде је 3369m2 и распоређена је на: 16 учионица и 1 просторија за
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продужени боравак, три специјализоване учионице ( хемија, биологија, информатика), од чега само
хемија има припремну просторију. Школа поседује просторију за педагога, директора, секретара и
шефа рачуноводства, библиотеку, зборницу за наставнике, салу за физичко ( справарница, две
свлачионице и просторија за наставника), школску кухињу и трпезарију, две просторије за помоћно
особље, котларницу и радионицу.
Регистрована је код Привредног суда у Чачку под бројем 22/13-регистрациони уложак бр. 5-55-00 у
Чачку.Зграда задовољава потребе васпитно-образовног рада и ради у две смене.

7.1. Учионице
Учионице опште намене опремљене су основним намештајем предвиђеним нормативом (ђачким
столови, столице, табла, корпа за отпатке). Све учионице имају најмање по један ормар и чивилук.
Потребно је перманентно радити на набавци општих наставних средстава, као и на одржавању
постојећих. У учионицама опште намене изводи се разредна и предметна настава.
Прегледом учионица и увидом у пописне листе може се закључити да школа поседује неопходна
наставна средства, а у циљу осавремењавања наставе и током ове школске године имамо у плану
набавку нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са средствима која буду
добијана из различитих извора.
Опрема и наставна средства
Видео
бим
7

ТВ

Рачунари

Штампачи

4

8

8

Фотокопир
апарати
3

Лаптоп
8

ДВД
1

Кабинет Информатике
Рачунар

Радне станице
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Издвојено одељење Горња Краварица
Графоскоп
1

Касетофон
1

Дијапројектор
1

Издвојено одељење Рти
Касетофон
1
Издвојено одељење Тијање
Графоскоп
1

Касетофон
1

ТВ са ДВД
1

Издвојено одељење Турица
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Рачунар
1

Касетофон
13

Интерактивна
табла
1

Графоскоп
1

Касетофон
1

Рачунар
1

У издвојеним одељењима приоритет је набавка наставних средстава.
Опремљеност просторија
УЧИОНИЦЕ
Сто
столице
наставнички
сто
наставнички
столица
радни сто
Ормар
Табла
бела табла
интерактивна табла
држач за карте
рачунаљка
корпа за отпад
чивилук
постери
троугао
угломер
Лењир
шестар
конструкторски
комплети
геометријска тела
касетофон
графоскоп
глобус
Пано
географска
карта
историјске карте
полица за цвеће
Клавир
лавабо
огледало
Алати

1.
32
32
1

2.
16
32
1

3.
16
32
1

4.
16
32
1

5.
16
32
1

9.
16
32
1

10.
16
32
1

14.
16
32
1

15.
16
32
1

16.
32
32
1

17.
30
30
1

18.
17
31
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3
1

1
2

1
1
1

2

2
5
1

1
1

2
1

2
1

1
2
1
1

1
1

1
1
9
5
2
2
2

1
1

1
1
1
1
4
1

4

2+1

1

1
1
1
1
6

1
1

1
1
1
1

1
1
2
1

1

1
1

1
1

1
1
22
4
1
1
1
9

1

1
1
1

1
1

3
1
2
1

1

1
1

2
1

1
1
1

1
15

1
1
1
3
1

1
1

1
1

1

12
1
1

1
1
1
1
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1
1

Сто
Столице
Наставнички
сто
Наставничка
столица
Дијапозитив
за ликовну
културу

15 двоседа
30

Сто
Столице

5
10

УЧИОНИЦА БР.1(кабинет
за биологију)
15двоседа
Сто
30
Столице

1

Судопера

1

Ормар

1

Зидне полице

3

Зидне полице

3

1

Керамички
точак

1

Зидне слике

6

Дијапројектор

1

Пећ за
керамику

1

Скелет човека

1

1

Пећ за глину

1

Микроскоп

2

7

Ормар
Машина за
шивење

1

Модел човека

1

1

Модел срца

1

Чивилук

1

УЧИОНИЦА БР.22.

Историјски
филм од 5. до
8.разреда
Литература
Ормар
Чивилук

2двокрилна
1

Кабинет за информатику
учионица бр.11

УЧИОНИЦА БР.23.

Кабинет за информатику
учионица бр.20

Столови

12

Столови

12

Столице

24

Столице

30

Зелена табла
Наставнички
сто
Настав.
столица
Ормар
Рачунар
Монитор
Тастатура и
миш
Пројектор

1

Бела табла
Наставнички
сто
Настав.
столица
Ормар
Рачунар
Монитор
Тастатура и
миш
Пројектор

1

1
1
1
16
16
16
1

1
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Модел
бубрега
Модел
стопала
Модел
пресека
лобање
Кадица за
дисекцију
Графоскоп
Дијапројектор
са слајдовима

2двокрилна

1
1
1
1
1
1

1

Модел плућа

1

1
25
25

Тераријум
Модел ДНК
Модел ока

1
1
2

25

Модел уха

1

1

Модел мозга

1

ФИСКУЛТУРНА САЛА
СТОНИ ТЕНИС
КУГЛЕ

ЛОПТЕ
фудбал
кошарка
одбојка

10
10
20

рекети
мрежице
сто

12
6
6

рукомет

6

чуњеви

20

Гол за
мали
фудбал

2

Коњ без
1
хватаљки

мушке
женске
Мрежа
за
одбојку
Шведска
клупа
струњача

2
2
1

1

Сталак за скок
у вис
козлић
греда
Одскочна
даска

1

Гол за мали
фудбал

2

1
1
2

7.2.Школска библиотека
Библиотека има 5 216 књишких јединица за наставнике и ученике, док серијских публикација има
298. Површина простора библиотеке је 52 m2
Библиотечки фонд школске библиотеке садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лектиру за наставу Српског језика
Серијске публикације
Класична књижевна дела
Уџбенике
Стручна и научна лектира из свих области
Референсну збирку (енциклопедије, лексиконе, речнике, библиографије)
Психолошко – педагошка и методичка литература
Научно популарну литературу за све научне области примерено ученицима
Белетристика за ученике
Сликовнице

7.3. Грејање просторија
Школа има сопствено централно грејање на чврсто гориво. Док су у издвојеним одељењима пећи на
чврсто гориво.

7.4. Школска кухиња
У школи постоји и ради кухиње у којој се припремају оброци за ученике првог, другог циклуса и
ученике у продуженом боравку (3 оброка). Јеловник је базиран на традиционалној кухињи из нашег
краја јер смо опредељени за здраве стилове живота, а за избор јела консултујемо Савет родитеља и
анкетирамо ученике. Кухиња од 2018.године ради по Хасап стандарду. У ИО одељењима такође
ради кухиња, прилагођена капацитетима и условима школе, осим у ИО Тијање где се врши
сервирање хране.
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7.5. Зубна амбуланта
У школи постоји зубна амбуланта у којој ради дечји стоматолог, из Дома здравља Гуча. Површина
простора је 16 m2 .

8. Ресурси локалне средине друштвена средина
За реализацију образовно васпитног рада школа ће користити капацитете средине у којој
егзистира. Школа ће сарађивати са родитељима, те институцијама на нивоу општине,града
и републике. Родитељи ће се ангажовати у школском напредовању своје деце,
организовању обележавања свих важнијих датума и осталих дешавања у школи, те
учествовати у креирању и изведби екскурзија, излета и наставе у природи.Школа ће
сарађивати са средњим школама у окружењу у циљу професионалне оријентације ученика
осмог разреда.Активно сарађујемо са Општином Лучани у побољшању услова рада школе.
Ученици наше школе посећују установе у нашој општини: МУП, библиотеку, Општину,
предузећа... Са Домом здравља планира се даља сарадња преко систематских прегледа
ученика, предавања лекара у оквиру здравствене заштите ученика и акција превенција
болести зависности. Са Центром за социјални рад пратиће се деца са породичним
проблемима. Планирају се посете предшколских група из дечјих вртића у окружењу.
Планира се укључивање сарадника средњих школа у професионално информисање
ученика и праћење адаптације наших ђака у даљем школовању.Министарство
унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписали
су 26. јуна 2017.године , Протокол о сарадњи на програму Основи безбедности деце , чији
је циљ стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради
подизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда .Програм је планиран у
укупном трајању од осам месеци , кроз један час одељењског старешине на месечном
нивоу, за ученике првог, четвртог и шестог разреда. На часовима одељењског старешине
обрађиваће се теме : безбедност деце у саобраћају ,Полиција у служби грађана, насиље као
негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола , безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од трговине
људима, заштита од пожара, као и заштита од техничко – технолошких опасности и
природних непогода.Програм ће реализовати предавачи који поседују знања и вештине из
области које се изучавају
и који су запослени у Министарству унутрашњих
послова.Наведене активности биће реализоване у складу са епидемиолошком ситуацијом
уз поштовање прописаних мера Кризног штаба и надлежних органа.
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Распоред звона у матичној школи
ПРВИ ЦИКЛУС

А група-одељења 1-1, 1-2, 4-1

час

7.30-8.00
Одмор 5 минута
час
8.05- 8.35
Одмор 20 минута
час
8.55-9.25
Одмор 5 минута
4.час
9.30-10.00

Б група-одељење 1-1,1-2, 4-1

1.час

10.30-11.00
Одмор 20 минута
2. час
11.20-11.50
Одмор 5 минута
3. час
11.55-12.25
Одмор 5 минута
4. час
12.30-13.00

А група-одељења 2-1, 3-1, 4-2
1.час
2.час
3.час
4.час

7.30-8.00
Одмор 5 минута
8.05- 8.35
Одмор 5 минута
8.40-9.10
Одмор 20 минута
9.30-10.00

Б група-одељење 2-1, 3-1, 4-2
1.час

10:30-11:00
Одмор 5 минута
2.час
8.05- 8.35
Одмор 20 минута
3.час
11:55-12:25
Одмор 5 минута
4.час
12.30-13.00

ДРУГИ ЦИКЛУС
А група-одељења 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1,7-2, 8-1,8-2
Б група-одељења 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1,7-2, 8-1,8-2
1.час
9.15- 9.45
Одмор 5 минута
час
9.50- 10.20
Одмор 20 минута
час
10.40-11.10
Одмор 5 минута
час
11.15-11.45
Одмор 5 минута
час
11.50-12.20
Одмор 5 минута
6.час
12.25-12.55
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У издвојеним одељењима су четвороразредне и настава се изводи у једној смени са почетком:
ИЗДВОЈЕНО
ОДЕЉЕЊЕ
Рти
Горња Краварица
Турица
Тиање

ВРЕМЕ
ПОЧЕТКА
НАСТАВЕ
7:30
8:00
8:00
8:00

9.Културна и јавна делатност школе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02.09.2020.г. пријем ученика у први разред и пријем ученика у пети разред
05-09. октобра 2020. године, „Дечија недеља“
Од 5. до 8. децембра- Сајам науке
27.12.2020.г. прослава Нове године
27.01.2021. г. прослава Светог Саве
08.03.2021. г. прослава 8. марта, Дана жена
24.3. 2021.г. године 18 година НАТО бомбардовања
01.04.2021.г. Маскенбал
22.04.2021.г. Дан планете Земље- Карневал шешира
28.4.20201.г. Прослава јубилеја школе
Промоција хемијског факултета у Београду- Тамо где наука почиње
4.Фестивал науке, уметности и спорта- мај месец 2020.г.
Јун 2021.г. Матурско вече
Јун 2021.г. Завршни испит
Септембар/октобар- Мобилни планетаријум
Присуство позоришним представама у Дому културе- током године, по две представе, у
току полугодишта.
У зависности од епидемиолошке ситуације и препоруке кризног штаба, биће реализоване све
активности које су дозвољене у планираном периоду.

10.Финансијско пословање школе
Средства за финансирање школе обезбеђују се у буџету Републике Србије (накнада
зараде, отпремнине за одлазак у пензију) и јединице локалне самоуправе (материјалне
трошкове школе, јубиларне награде, социјалне помоћи запосленима). Школа може да
оствари и сопствене приходе по основу донација, спонзорства, уговора и других послова,
у складу са Законом.
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11.Начин и место чувања носача информација
 Документација се заводи и чува у складу са Уредбом о канцеларијском пословању

и одговарајућим школским прописима, у секретаријату, рачуноводству и архиви
Школе.
 Носачи информација су: општи акти, записници са седница Школског одбора,
Савета родитеља, стручних већа, Ученичког парламента, одлуке директора и
наведних органа, планови и програми рада, извештаји о раду, архива, итд.
 Носачи информација којима располаже Школа, 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:
1. Архиви са предметима: у канцеларији секретара и шефа рачуноводства Школе,
педагога, канцаларији архиве школе.
2. Електронска база података: у канцеларији директора, канцеларији секретара и
шефа рачуноводства Школе.
3. за предмете за које није истекао рок чувања: у канцеларији секретара и шефа
рачуноводства .
4. Финансијска документација о плаћању за потребе министарства и исплати плата
запосленима: у канцеларији шефа рачуноводства Школе
5. Остала папирна документација: досијеи запослених, документација о регистрацији
органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за
рад министарства, чува се у канцеларији секретара и шефа рачуноводства Школе
6. На интернет презентацији објављују се информације које су настале у раду или у
вези са радом
7. 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 ажурирају.

12. 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, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Сл. гласник РС" број 120/04,54/07, 104/09, 36/10), осим када су се,
према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Школи се
подноси у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја писмено.
Захтев мора да 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.
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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.
Постоји образац за подношење захтева, али ће школа размотрити и захтев који није
сачињен на том обрасцу.
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако школа није у
могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи
по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не
може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у
складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који
садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити
тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ
нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким
средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје
опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
школе.
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.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
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Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „Академик Миленко Шушић“
Гуча, ул.Пионирска бр.5
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС", број 120/04,54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног
органа захтевам*:
□ обавештење да ли поседује тражену информацију;
□ увид у документ који садржи тражену информацију;
□ копију документа који садржи тражену информацију;
□ Достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
□ 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)
Тражилац информације / Име и презиме
У

,

Адреса:_____________________________________________
Дана:

20

.године

Други подаци за контакт: _________________________________________
Потпис: ________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтев
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Пример решења о одбијању захтева:

Поступајући по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
од презиме и адреса подносиоца захтева), на основу члана 16. став 10., члана 38.
став. 2. тачка 1. и у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број
120/04,54/07, 104/09, 36/10), орган јавне власти доноси:
РЕШЕЊЕ
Одбија се део захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја који је
дана
. године___________________________________ поднела (име, презиме и
адреса подносиоца захтева), и то тачке 3.
и 4. којим је захтеван одговор на следећа
питања:
1.
2.
Образложење
поднео/ла је дана

20

. год.

(Име, презиме и адреса подносиоца захтева)
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја школи

Поступајући по захтеву констатовано је да информације тражене у тачки 3. и 4. захтева
нису информација од јавног значаја у смислу члана 2., тачка 1. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, којим је прописано да је информација од
јавног значаја, у смислу овог закона, информација којом располаже орган јавне власти,
настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном
документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Наиме, информације захтеване од стране (име, презиме и адреса подносиоца захтева),
нису информаcије којима располаже школа, настала у раду и у вези са радом школе,
нити су садржане у одређеном документу који школа поседује.
Тражене информације захтевају тумачење правног акта, односно Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број: 88/17,
27/18, и други закон,10/19, 6/20 и други закон) и Стручног упутства о организацији рада
допунске наставе на српском језику у иностранству и подносилац захтева их може
добити уколико се обрати Министарству просвете Републике Србије у складу са чланом
80. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број: 79/05,
101/07, 95/10 и 99/2014) захтевом за давање мишљења о примени прописа из области
образовања.
Имајући у виду наведено, орган јавне власти је утврдио да су наступили услови за
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примену члана 16. став 10. и члана 38. став. 2. тачка 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: против овог решења може се изјавити жалба Поверенику
за информације од јавног значаја у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја
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