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На основу чл.39.  ст.  1.  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Сл.гласник РС“, бр.120/04, 54/07 и 104/09), Основна школа ,,Вукова спомен школа''  у 
Тршићу, објављује:

1. Информатор о раду 
Основне школе 

„Вукова спомен школа“ Тршић

Информатор   о раду  Основне школе „Вукова спомен школа“  у Тршићу  је  сачињен  у 
складу са чл.  39.Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја 
(„Сл.гласник РС“, бр.120/04, 54/07 и 104/09)  и  Упутством  за  објављивање  информатора 
о  раду  државног  органа („Сл. гласник РС,“ бр. 57/05).

Информатор је објављен у јануару 2011. године на интернет презентацији Основне школе 
,,Вукова спомен школа'' у Тршићу на интернет адреси: www.vukovaspomenskola.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.

Информатор  садржи  податке  који  су  битни  за  информисање  јавности  о  раду  Основне 
школе ,,Вукова спомен школа'' у Тршићу.

Лице одговорно за тачност података у Информатору је директор школе, овлашћено лице за 
информације од јавног значаја Основне школе „Вукова спомен школа“ у Тршићу.  

2. Основни подаци и правни положај школе

2.1. Основни подаци
Назив школе је: ОСНОВНА ШКОЛА „ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“  
Седиште школе је у Тршићу.
Телефон/ факс 015/868-323 
Електронска адреса школе: trsicskola@ptt.rs
Матични број: 07267541; Регистарски број: 6151005097; ПИБ:101923580.
Делатност школе је 8520 – основно образовање.
Школа послује преко свог текућег рачуна који се води код Управе за трезор у 

      Лозници.
      Школа има текуће рачуне и то:

1) рачун основни – буџетски: 840-105660- 47;
2) рачун сопствених средстава:  840-105666-29,



      3)   рачун родитеља (ученичка средства): 840-803760-74

Школу  заступа  и  представља  директор  ПЕРО  ТРИВКОВИЋ, професор  музичког 
васпитања и образовања из Лознице.

2.2. Правни положај школе

Школа  је  први  пут  уписана  у  регистар  установа  за  срез  Ваљево  решењем   Окружног 
Привредног суда у Београду Ус-641/66 од 10.10.1966. год. Решењем СО Лозница бр,610-
5/73/02  од  26.12.1973.  год.  оснива  се  ОШ  ,,Вук  Караџић''  у  Тршићу  као  потпуна 
осморазредна  школа  а  решењем  Окружног  Привредног  суда  у  Ваљеву  ФИ 1662/78  од 
08.12.1978. год. извршено је усаглашавање са ЗУР-ом и школа добија назив ОШ ,,Вукова 
спомен школа'' Тршић.

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  носилац  права,  обавеза  и  одговорности  у  остваривању  делатности  основног 
образовања  и  васпитања  у  складу  са  законом.  За  своје  обавезе  у  правном  промету  са 
трећим лицима, школа одговара свим средствима којима располаже.

Школа  остварује  образовно-васпитну  делатност  на  српском  језику,  остваривањем 
наставног плана и програма за основно образовање у трајању од осам година.

3. Делатност 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  наставих 
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.

Образовно-васпитна делатност школе остварује се кроз:

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

2) допунску наставу (за ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и 
учења);



3) додатну  наставу  (за  ученике  од  четвртог  до  осмог  разреда  са  посебним 
способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете);

4) припремну  наставу  (за  ученике  упућене  на  поправни  и  разредни  испит  и  за 
полагање завршног испита);

5) наставу за ученике на кућном или болничком лечењу (по потреби);
6) наставу код куће и на даљину (по потреби);
7) наставу у природи, излети и екскурзије ученика;
8) културне и јавне активности и друге ваннаставне и слободне активности, у складу 

са посебним програмима који су саставни део школског програма; 

3.1. Школски програм

Школски програм доноси школски одбор, на основу наставног плана и програма у складу 
са прописаним начелима за његову израду. Школски програм школа је дужна да донесе 
најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена, по 
правилу,  на  период  од  четири  године.  Школски  програм  школа  објављује  на  огласној 
табли.

Настава  у Основној  школи „Вукова  спомен школа“  у Тршићу се  изводи по распореду 
часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку 
школску годину.

.
3.2. Испити и испитни рокови

У  школи се испити полажу пред комисијом у складу са законом, статутом и правилником 
о полагању испита и то:
- завршни
- поправни;
- разредни;
- испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног – брже 
  напредовање;
- испит по приговору или жалби;
- испити ученика осмог разреда и осталих разреда којима је по закону о основном 
  образовању и васпитању престала обавеза похађања школе а нису завршили разред;
- испит из страног језика који ученик није изучавао у школи;
 
Испити се полажу у складу са одредбама правилника о испитима, пред испитном 
комисијом  која има три члана и коју именује директор школе.



4. Органи школе

Школа има орган управљања и орган руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу 
са законом, оснивачким актом и статутом школе..

4.1. Орган управљања - Школски одбор

Орган  управљања  у  школи  је  школски  одбор,  који  има  девет  чланова  укључујући  и 
председника, који обавља послове из своје надлежности без накнаде.

Школски  одбор  именује  и  разрешава  Скупштина  јединице  локалне  самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

Школски одбор чине по три представника запослених у школи, родитеља ученика и 
локалне самоуправе.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда 
родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

     Школски одбор: 
 1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на 
     правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака; 
  2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје 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 за избор  директора, и бира председника  и чланове комисије за 
      избор директора као и њихове заменике; 
  7) доноси одлуку о избору директора; 
  8) закључује са директором уговор о раду и анексе тог уговора; 
  9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора; 
10) поставља вршиоца дужности директора, 
11) одлучује о престанку дужности директора; 
12) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања   
      и  стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање
      образовно-васпитног рада; 
13) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
      остваривању; 
14) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 
15) одлучује о проширењу делатности школе, уз сагласност министарства:
16) одлучује о статусној промени, уз сагласност оснивача;.
17) одлучује о промени назива и седишта школе, уз сагласост министарства;
18) доноси одлуку о удаљењу са рада наставника или стручног сарадника, ако то не учини 
       директор;



19) на крају школске године анализира Програм заштите ученика од насиља, његове 
       резултате и предлаже мере;
20)  одлучује о давању у закуп школског простора;
21)  образује комисије из своје надлежности, које не образује директор;
22)  именује чланове стручног актива за развојно планирање;
23) одлучује о коришћењу средстава прикупљених од родитеља ученика - на предлог 
       савета родитеља, доноси одлуке по предлозима савета родитеља, даје одговоре на 
       питања и изјашњава се о ставовима које упућује тај орган школе;
24)  доноси пословник о свом раду;
25)  обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

Чланови Школског одбора су:

Ред.бр.                 ПРЕЗИМЕ   И ИМЕ                                               ПРЕДСТАВНИК  

1. Ирина Васиљевић   - председник              - запослених
2. Спасоје Мијановић   - запослених
3. Ктарина Алексић              - запослених
4. Светлана Игњатовић                                     - родитеља
5. Снежана Ранчић              - родитеља
6. Дејан Драгићевић                                   - родитеља
7. Борис Стефановић                         - локалне самоуправе
8. Жарко Митровић              - локалне самоуправе
9. Младен Марјановић             – локалне самоуправе

4.2. Орган руковођења – Директор школе

Орган руковођења у школи је директор школе.
Директор школе се бира на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује школски одбор.
Директора бира школски одбор на основу конкурса, по прибављеном мишљењу 
наставничког  већа.

Директор школе је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности. 
Директор за свој рад одговра школском одбору и министру просвете.

Осим послова утврђених законом , директор: 

1) заступа и представља школу;
2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове одсутности или 

спречености;
3) даје пуномоћје за заступање школе;
4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих    



активности  школе; 
5) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; 
      6)  стара се о остваривању развојног плана школе; 
      7)  одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 
           одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

8) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и прати квалитет образовно-
            васпитног рада и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника 
            и стручних сарадника; 

9) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање 
звања наставника и стручног сарадника; 

     10) предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних законом и недоличног 
           понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике; 
     11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног   

саветника,  као и других инспекцијских органа; 
     12) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља,  стручних органа и школског одбора о свим питањима од интереса за рад 
школе и ових  органа; 

      13) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 
школи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

     14)  сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права 
            одлучивања; 
     15)  образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи; 
     16)  сарађује са родитељима ученика, органима јединице локалне самоуправе и другим 
            организацијама и удружењима; 

  17)  редовно подноси извештаје о свом раду и раду школе школском одбору, најмање 
         два   пута годишње. 

     18)  доноси правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака; 
     19)  доноси одлуку о премештању ученика у друго одељење, на предлог одељењског 
            већа;
     20)  одобрава одсуство ученика из школе, у трајању од 5 до 7 дана;
     21)  учествује у самовредновању школе по појединим областима вредновања сваке 
            године, а сваке четврте или пете године у целини;
     22)  подноси извештај о самовредновању квалитетета рада школе наставничком већу, 
            Савету  родитеља и школском одбору;
     23)  сарађује са синдикатом у школи и стара се о испуњавању обавеза школе према 
            синдикату;
     24)  доноси одлуку о распивању конкурса за пријем у радни однос наставника, стручних 
            сарадника и других запослених и доноси одлуку о избору и пријему у радни однос;
     25)  доноси распоред часова;
     26)  одређује и разрешава одељењске старешине;
     27)  образује комисије за које је на основу закона надлежан да именује;
     28)  одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 
            законом и посебним законом;
     29)  покреће поступак јавних набавки и доноси план јавних набавки
     30)  обавља и друге послове у складу са законом.



4.3. Саветодавни орган - Савет родитеља

Саветодавни орган школе је савет родитеља.
Савет родитеља се бира у складу са законом и статутом школе.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља  ученика у школски одбор; 
2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 
3) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, 
    извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 
4) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 
    школе; 
5) учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника; 
6) разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља и предлаже 
     школском одбору намену коришћења напред поменутих средстава; 
7) разматра услове за рад школе; 
8) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила 
    понашања у школи; 
9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра 
    извештај о њиховом остваривању; 

 10) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и 
       друге манифестације у школи; 

    11) заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са 
          надлежним  органима у градској управи; 

 12) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика; 
 13) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима 

    органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља; 
 14) разматра и друга питања утврђена статутом. 

4.4. Стручни органи и тимови

Стручни органи школе се:

1) старају о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 
    школе; 
2) прате остваривање програма образовања и васпитања;
3) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 
4) вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; 
5) прате и утврђују резултате рада ученика; 
6) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 
    васпитања;



7) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Стручни органи школе су: 
- наставничко веће,
- одељењско веће, 
- стручно веће за разредну наставу,
- стручно веће за области предмета,
- стручни актив за школско развојно планирање,
- стручни актив за развој школског програма,
- педагошки колегијум,

Стручни тимови школе су:
- стручни тим за инклузивно образовање,
- тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
  васпитним установама,
- тим за вредновање и самовредновање рада школе;
- други стручни активи и тимови које образује директор за остваривање одређеног задатка, 
   програма или пројекта.

4.4.1. Наставничко веће

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Наставничко веће ради у седницама а одлуке доноси већином гласова укупног броја 
чланова Наставничког већа, јавним гласањем, осим у случају када је законом и статутом 
школе другчије одређено.
Седнице наставничког већа сазива и њима руководи директор школе, без права 
одлучивања.

Наставничко веће: 
             1.утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског 
                програма и  стара се о њиховом успешном остваривању; 

 2. учествује у организацији образовно-васпитног рада; 
 3. разрађује и реализује наставни план; 
 4. разматра распоред часова наставе; 
 5. разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама 
     за унапређивање тог рада; 
 6. прати рад и постигнуте резултате ученика на крају класификационих периода;
 7. предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању 
     појединих задатака; 
 8. сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог 
     васпитног деловања породице и школе; 
  9. утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план 
      рада школе; 
10. похваљује и награђује ученике, бира «Ученика генерације»; 
11. одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности; 
12. доноси одлуку о премештању ученика који је извршио повреду забране, у другу 



      школу;
13. доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког васпитања, на основу 
      предлога  лекара;

  14. доноси одлуку о избору уџбеника на образложени предлог стручних већа за 
                  области предмета, односно стручних актива за разредну наставу;

15. утврђује календар школских такмичења, разматра учешће ученика на 
      такмичењима и постигнуте резултате;
16. предлаже мере за побољшање материјалних услова школе ради потпунијег 
      остваривања образовно-васпитног рада;
17. разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника; 
18. разматра и вреднује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних 
     актива, као и наставника и стручних сарадника. 
19. даје мишљење школском одбору за избор директора школе;
20. учествује у припремању плана и програма допунске наставе и додатног рада;
21. предлаже чланове комисија за полагање испита и разматра извештаје о 
      обављеним  испитима;
22. на иницијативу стручних актива и одељењских већа, предлаже програм стручног 
      усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог 
      програма;
23. именује чланове стручних актива за развој школског програма;
24. предлаже три представника у школски одбор - из реда запослених;
25. предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда наставника и 
      стручних сарадника;
26. даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада школе 
      (наставни планови и програми, уџбеници и др.);
27. предлаже мере за побољшање материјалних услова школе ради потпунијег 
      остваривања образовно-васпитног рада;

  28. разматра извештај о изведеним екскурзијама и остваривању васпитно – 
                  образовних циљева и задатака,

29. одобрава одсуство ученицима из школе, у трајању преко 7 дана;
  30. разматра Годишњи извештај о раду школе, постигнутим резултатима и утврђује 

                 мере за превазилажење уочених недостатака;
  31. доноси пословник о свом раду;

32. врши и друге послове одређене законом и овим статутом, као и задатке које му
      наложи школски одбор и директор школе, у циљу унапређивања образовно-
      васпитног рада.



4.4.2. Одељењско веће

Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу школе 
формира се одељенско веће.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Одељењско веће: 

1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних 
сарадника; 

2) анализира резултате рада наставника;
3) анализира успех и владање ученика на крају тромесечја, полугодишта и на крају 

школске године;

      4)  на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу 
            укупних резултата рада, а на предлог одељењског старешине оцену из владања; 
      5)  разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и 

      рад  ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата 
      ученика  у учењу и владању; 

        6) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака; 
        7) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика; 
        8) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на 
            такмичењима; 
        9) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере; 
      10) предлаже директору школе, на писмени захтев родитеља ученика или предлог  
            одељењског старешине,  премештање ученика у друго одељење;
      11) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика; 
      12) похваљује ученике, предлаже «Ученика генерације»;
      13) изриче васпитно - дисциплинске мере из своје надлежности;
      14) утврђује распоред одржавања писмених провера знања у одељењу;
      15) одобрава одсуство ученика из школе, у трајању од 3 до 5 дана;
      16)  расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења;
      17)  утврђује предлоге стручног усавршавања наставника и сарадника;
      18)  упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком 
             већу за  побољшање тог стања;
      19)  доноси одлуке о превођењу у наредни разред ученика другог и трећег разреда који 
            на крају другог полугодишта има недовољне оцене осим ако родитељ изричито 
             захтева да  ученик понавља разред; 
      20) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе. 

4.4.3. Стручна већа

У Основној школи ,,Вукова спомен школа“ у Тршићу постоји:

1. Стручно веће за разредну наставу;



2. Стручна веће за област предмета; 

4.4.4. Стручни активи

У Основној школи „Вукова спомен школа“ у Тршићу постоји:

1. Стручни актив за школско развојно планирање 

Стручни актив за школско 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.

                                                             .
Стручни актив за школско развојно планирање чине: директор школе, који је председник 
актива и представници: 
- наставника и стручних сарадника,
- јединице локалне самоуправе,
- ученичког парламента и
- савета родитеља.

Чланове  овог  стручног  актива  именује  школски  одбор,  на  предлог  наставничког  већа, 
ученичког парламента, савета родитеља и локалне самоуправе.

Чланови  овог  стручног  актива  између  себе  јавним  гласањем  већином  гласова  бирају 
руководиоца актива.

Задаци чланова стручног актива за школско развојно планирање су:
1. сачињава предлог развојног плана школе који садржи приоритете у остваривању 
     образовно-васпитног рада;
2. предлаже план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање 
     планираних активности;
3.  прати реализације развојног плана школе;
4.  разматра и друга питања од значаја за развој школе

2. Стручни актив за развој школског програма 

Стручни актив за  развој  школског  програма чине представници наставника и стручних 
сарадника које именује наставничко веће. 
Стручни актив за развој школског програма има председника - руководиоца кога сваке 
године бирају чланови овог актива јавним гласањем.

Стручни актив за развој школског програма врши следеће послове:

1. заједно са другим стручним органима припрема и израђује школски програм;



2. прати иновације у образовно-васпитном раду и стара се о реализацији циљева и 
                  стандарда  постигнућа;

3. прати остваривање програма образовања и васпитања;
4. прати напредовање ученика и вреднује резултате рада ученика, наставника и 

                  сарадника;
5. предлаже изборне и факултативне предмете;
6. предлаже  методичку концепцију рада;
7. предлаже и прати стручно усавршавање;
8. учествује у укључивању локалне заједнице у планирање и реализацију садржаја;
9. информише све чиниоце о процесу реализације школског програма.

Стручни  актив  за  развој  школског  програма за  свој  рад одговара наставничком већу и 
школском одбору.

4.4.5. Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине председници свих стручних већа и стручних актива и 
представник стручних сарадника у школи.

Седнице педагошког колегијума сазива и њима преседава директор школе.

За свој рад педагошки колегијум одговара наставничком већу и директору.

Педагошки колегијум: 

            1) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из чл. 62. став 3. 
                тачке 1,2,3,5,6 и 7. закона,

2) стара се о осигурању и унапређењу  квалитета образовно-васпитног рада школе;
3) стара се о остваривању развојног плана школе;
4) прати и организује остваривање програма образовања и васпитања – школских 
    програма и свих активности школе;
5) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални  
    образовни  план за ученике којима је потребна п одршка у образовању и 
    васпитању;
6)сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
   удружењима;
7) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-
    васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за  за унапређивање и 
    усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања
    наставника и стручог сарадника;
9) доноси свој план рада и извештај о раду;

          10) обавља друге послове у складу са законом и подзакноским актима.



4.4.6. Стручни тимови

          1. Стручни тим за инклузивно образовање

Стручни  тим за  инклузивно образовање именује  директор.  Стручни  тим за  инклузивно 
образовање доноси одлуку о изради индивидуално образовног плана за одређено дете. 

Тим  за  индивидуални  образовни  план  чине:  одељењски  старешина  и  предметни 
наставници;  педагог,  родитељ,  односно  старатељ  ученика  којем  је  потребна  додатна 
подршка у образовању и васпитању,  а  по потреби педагошки асистент и стручњак  ван 
школе, на предлог родитеља.

Стручни тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности 
стручних органа, обавља посебно следеће послове:

1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) учествује у изради програма образовања и васпитања;
3) утврђује предлог инидивидуалног образовног плана за ученике којима  је 

                  потребна додатна подршка у образовању и васпитању;
4) израђује пројекте који су у вези са програмом образовања и васпитања;
5) прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног плана.

Седнице стручног тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи председник, 
којег између себе, јавним гласањем, већиниом од укупног броја чланова, бирају чланови 
тог органа.

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

О раду овог  тима се води записник а  руководилац тима је одговоран за  уредно вођење 
записника.
За свој рад стручни тим за инклузивно образовање одговара директору и наставничком 
већу.       
                                   

2.Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно-васпитним установама

Ради обезбеђења континуитета у планирању, реализацији и вредновању активности на 
превенцији насиља,  у школи се образује тим за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања.

Тим у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, ученицима и локалном самоуправом 
обезбеђује  примену  Оквирног  акционог  плана  за  превенцију  насиља  у  образовно-
васпитним  установама  и  Посебног  протокола  за  заштиту  деце  и  ученика  од  насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.



О раду овог  тима  води  се записник а  руководилац тима је одговоран за  уредно вођење 
записника.
Основни задаци овог тима су:

1) израда програма заштите ученика од  насиља, који треба да садржи превентивне 
    активности и мере интервенције;
2) примена мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика;
3) примена мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и 
     занемаривање у установама;
4) информисање свих интересних група о насиљу, његовим облицима и 
    присутности у школи, факторима који утичу на појаву насиља и мерама које 
    школа предузима у превенцији.

Тим у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа и својих задатака, 
обавља посебно следеће послове:

1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) учествује у изради аката који се односе на заштиту од дискриминације, насиља, 

                 злостављања и занемаривања (у даљем тексту: заштита);
3) израђује пројекте у вези са заштитом;
4) прати реализацију одредаба статута и других општих аката чија је примена  

                 важна за заштиту;
5)  предузима мере које су у вези са заштитом, по пријави запослених у школи, 

                 ученика, родитеља ученика или трећих лица, или по сопственој иницијативи;
6)  сарађује са органима школе и другим субјектима у школи и ван школе на 

                 испуњавању задатака из своје надлежности.

5. Ученици

5.1. Права ученика

    Ученик има право на: 
1) квалитетан образовно-васпитни рад; 
2) уважавање личности; 
3) подршку за свестрани развој личности, 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) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу   
    образовања; 
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 
9) учествовање у раду органа школе, у складу са законом; 

 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, право на заштиту и право на правично поступање 
       школе  према ученику и када повреди обавезу утврђену законом. 

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика може да поднесе пријаву директору у случају 
повреде права или непримерног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од 
наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем 
односно старатељем ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у 
року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени је дужан да пријави директору кршење права ученика.

5.2. Обавезе ученика

    Ученик има обавезу да: 
1) редовно похађа наставу и извршава све школске обавезе; 
2) поштује Правила понашања у установи којај су обавезна за све ученике, као и друга  
    школска  правила, одлуке директора, наставника и органа школе; 
3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским 
    програмом и прати сопствени напредак; 
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) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и животну 
    средину и понаша се у складу са правилима еколошке етике; 
8) се стара о личној уредности и пристојном изгледу; 
9) доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима; 

    10) се не понаша недолично према наставницима и другим радницима школе, ученицима и 
          родитељима ученика у школи и ван ње; 

 11) уредно и благовремено обавештава родитеље о свом учењу и владању, оценама, 
       порукама одељенског старешине и других наставника; 

    12) извршава послове које му даје одељенски старешина, наставници и органи школе. 
    Родитељ, односно старатељ ученика је у обавези да у року од 8 дана правда изостанак 
    ученика   и доставља потпуне и тачне контакт информације.  

5.3. Одговорност ученика

Са  учеником  који  врши  повреду  правила   понашања  или  се  не  придржава  одлука 
директора  и  органа  школе,  неоправдано  изостане  са  наставе  пет  часова,  односно  који 
својим понашањем 
угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, 
односно  старатеља,  појача  васпитни  рад  активностима  у  оквиру  одељењске  заједнице, 
стручним  радом  одељењског  старешине,  педагога,  посебних  тимова,  а  када  је  то 
неопходно,  да  сарађује  са   одговарајућим  установама  социјалне,  односно  здравствене 
заштите на промени понашања   ученика. 



Васпитно дисциплински поступак се покреће закључком директора најкасније у року од 30 
 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 
45.  закона  и  окончава  се  решењем.  Пре  доношења  решења  морају  се  утврдити  све 
чињенице које  су од значаја за доношење решења. 
Ученик  може да  одговара  за  лакшу повреду обавезе  утврђену  статутом,  тежу повреду 
обавезе прописану законом и посебним законом и за повреду забране прописане чл. 44. и 
45. закона. 
За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету, учињену 
намерно или крајњом непажњом, надокнађује његов родитељ, односно старатељ. 

За повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна и васпитно-дисциплинска мера у 
складу са законом. 
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера се изричу у школској години у којој је учињена 
повреда обавезе ученика. 
Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже. 
За лакше повреде обавеза ученика не води се васпитно-дисциплински поступак. 
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране прописане чл. 44. и 45. закона мора 
се водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно 
старатељ ученика. 
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, 
као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писмену изјаву. .

5.4. Ученички парламент

У последња два разреда школе може да се организује ученички парламент, у саставу и са 
надлежностима прописаним законом. 
Ученички парламент образује се ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 
    директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем 
    плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања 
    школског  простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу 
    на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у
    школи и ван ње и другим  питањима од значаја за њихово образовање; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника и 
    атмосфере у  школи; 

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 
    активностима ученичког парламента; 

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

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 



Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у последња два разреда у 
школи (седми и осми разред).

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови 
парламента бирају председника. 
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора. 
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламент о свом раду води записник.
Рад ученичког парламента регулисан је пословником о раду.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената. 

6. Запослени у школи

Групе  послова у школи,  број  извршилаца и опис послова,  услови за  заснивање  радног 
односа, стручно усавршавање и одговорност запослених у школи регулисани су Законом о 
основама  система  образовања  и  васпитања,  другим  законима,  колективним  уговорима, 
Правилником о организацији и систематизацији послова, Правилником о дисциплинској и 
материјалној одговорности запослених и другим општим актима школе.
Послови у школи систематизовани су у следеће групе:
1. директор,
2. наставно особље,
3. административно-финансијско особље,
4. помоћно-техничко особље.

6.1. Наставно особље

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад, односно послове који се односе на 
образовно-васпитни рад у школи. Наставно особље чине: наставници и стручни сарадници.

6.1.1. Наставници

Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи.
У школи наставу изводе:
- наставници разредне наставе
- наставници предметне наставе.

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;
 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.

6.1.2. Стручни сарадници

Стручни сарадници обављају стручне послове на унапређењу образовно-васпитног рада у 
школи. Стручни сарадници у школи су: педагог и библиотекар.

Педагог: 

1. прати остваривање наставних планова и програма и школског програма;
2. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада у школи;
3. обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, наставницима и 

другим стручним сарадницима ради унапређивања образовно-васпитног рада; 
4. прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад;
5. обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика; 
6. обавља саветодавни рад с родитељима ученика; 
7. обавља аналитичко-истраживачке послове;
8. израђује планове рада; 
9. припрема се за рад и о томе води евиденцију;

         10.   учествује у раду стручних органа школе; 
         11.   стручно се усавршава;
         12.   у вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван школе;
         13.   води документацију о свом раду;
         14.   обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским 
                 актом, општим актом школе и уговором о раду.

Библиотекар:

1. у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем 
    књига и других публикација; 
2. обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у библи
    отеци; 
3. ради са ученицима у библиотечкој секцији; 
4. сарађује с директором, другим стручним сарадницима и наставницима ради    
    унапређивања образовно-васпитног рада;
5. учествује у раду стручних органа; 
6. планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с директором, другим 
   стручним  сарадницима и наставницима; 
7. обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда и 
    периодике; 



8. води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради књижног фонда и 
    периодике; 
9. обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке; 

         10. учествује у организовању школских приредби и других манифестација; 
         11. стручно се усавршава;
         12. обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским 
               актом, општим актом школе и уговором о раду.

6.2. Административно финансијско особље

Административно – финансије послове у школи обављају:
1. секретар,
2. шеф рачуноводства,

6.2.1. Секретар

     Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове у школи, и то:
 1) саставља текст нацрта и помаже при утврђивању предлога општих аката школе;
 2) стара се о објављивању аката и информација органа школе;
 3) учествује у припремању седница органа школе и даје им правна мишљења у вези с 
     обављањем послова из њихове надлежности;
 4) даје правна мишљења запосленима у школи у вези с обављањем њихових послова;
 5) заступа школу пред судовима и другим органима, на основу писменог пуномоћја 
     директора;
 6) организује вођење евиденције о присутности запослених на радним местима;
 7) организује и координира рад административно-финансијске службе;
 8) стара се о пријему и слању поште;
 9) стара се о евидентирању и чувању аката школе и аката примљених од других лица;

  10) саставља решења, одлуке и друге појединачне акте органа школе и стара се о њиховом 
      достављању;

  11) стара се о вођењу и чувању евиденције о запосленим лицима;
  12) стара се о одлагању документације у архиву школе, издавању документације из архиве 
        и о  њеном ажурирању;
  13) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са школом и 
        запосленим  лицима;
  14) стручно се усавршава;

     15) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, 
     општим актом школе и уговором о раду.

6.2.2. Шеф рачуноводства

Шеф рачуноводства води пословне књиге и саставља финансијске извештаје, у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији, а посебно:
1) израђује периодичне и годишње обрачуне;
2) припрема финансијски план школе;



3) припрема финансијске извештаје о пословању школе;
4) стара се о  благовременом и тачном евидентирању сваке промене  у књиговодственим и 
    другим евиденцијама и о правилном утврђивању финансијског резултата школе;
5) сарађује са органима школе и запосленима у вези са обављањем својих послова;
6) сарађује са субјектима ван школе у вези са обављањем својих послова;
7) стара се о евидентирању потраживања школе према другим лицима и предузима мере за 
    њихову наплату;
8) стара се о евидентирању дуговања школе према другим лицима и предузима мере за 
    њихово  измирење;
9) организује рад службе рачуноводства;

 10) организује и координира рад на попису и инвентару средстава школе; 
    11) прати законске и  друге прописе и друге правне акте који се односе на послове које 
          обавља;
    12) стручно се усавршава;
    13) врши обрачун зарада и води законом прописану евиденцију у вези рада и личних 
          примања запослених ( образац М-4)

 14) пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијске извештаје архивира и чува у 
     складу са законом

 15) обавља послове из свог делокруга за синдикат школе, у складу са законом и 
       колективним уговором; 
  16) обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, 

     општим актом школе и уговором о раду.

6.3. Помоћно – техничко особље

Помоћно-техничке послове у школи обављају:
1. домар,
2. ложач,
3. сервирка и
4. помоћни радник 

6.3.1. Домар

     Домар:
1) одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;
2) отклања  оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;
3) пријављује веће и/или сложеније кварове и оштећења;
4) свакодневно обилази просторије школе и школско двориште ради увида у њихово 
    стање;
5) обавља молерско-фарбарске и столарске радове;
6) одржава зеленило у школском дворишут (живу ограду и парк)
7) набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање објекта по налогу 
     директора;
8) чисти снег и лед око школске зграде и на улазу у школско двориште;
9) сваког јутра директору или секретару школе подноси извештај о исправности и чистоћи 
     школских просторија и школског дворишта;



    10) у случају потребе обавља курирске послове;
 11) стара се о исправности противпожарне опреме и води евиденцију о року контроле и 

     исправности истих;
 12) обавља и друге послове по налогу директора и секретара, у складу са законом, 

     подзаконским актом, општим актом школе и уговором о раду.

6.3.2. Ложач

    Ложач:
1) одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању;
2) отклања оштећења и кварове који су једноставнији и мањег обима;
3) пријављује веће или сложеније кварове и оштећења;
4) свакодневно обилази просторије школе и школско двориште ради увида у њихово 
    стање;
5) обавља молерско-фарбарске и столарске радове;
6) одржава зеленило у школском дворишту (живу ограду и парк);
7) набавља и прати потрошњу средстава и материјала за одржавање објекта по налогу 
    директор;
8) чисти снег и лед око школске зграде и на улазу у школско двориште;
9) благовремено подноси захтев за набавку огрева, складишти угаљ и дрва;

    10) системом централног грејања на угаљ загрева школске просторије;
 11) одржава грејна постројења и инсталације;
 12) одржава котларницу и зграду за складиштење опреме;
 13) стара се о исправности противпожарне опреме и води евиденцију о року контроле и 

    исправности истих:

   
6.3.3. Сервирка

     Сервирка:
1) свакодневно преузима пецива и дели их ученицима;
2) одржава хигијену у кухињи и трпезарији и хигијену средстава за свој рад (чишћење, 
    прање, пеглање);
3) обавља послове сервирања за време школских свечаности и такмичења;
4) води евиденцију о пословима које обавља и о томе подноси извештај директору и секре
    тару;
5) обавља и друге послове по налогу директора и секретара, у складу са законом, 
    подзаконским актом, општим актом школе и уговором о раду.

6.3.4. Помоћни радник

     Помоћни радник:
1) одржава хигијену у школским просторијама и школском дворишту;
2) одржава зеленило школе и у школском дворишту, у сарадњи с домаром и ученицима;
3) води рачуна о школској имовини и пријављује сва оштећења или кварове на 
    инсталацијама, опреми и инвентару;



4) обавља послове у вези са организовањем  школских свечаности и такмичења;
5) чисти снег и лед са улаза школске зграде, у сарадњи са домаром;
6) обавља и друге послове по налогу директора и секретара, у складу са законом, 
    подзаконским актом, општим актом школе и уговором о раду.

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

  1. Устав Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.83/06),
  2. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 52/11,  
      55/13 и 35/15),
  3. Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 55/13),
  4. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
  5. Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ, бр.33/97 и 31/01),
  6. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама
      („Сл.гласник РС“, бр. 44/2001...113/08),
  7. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 
      ученика („Сл. гласник РС“, бр.12/09 и 67/2011),
  8. Статут О.Ш „Вукова спомен школа'' у Тршићу, бр. 859/1. од 11.12.2013. год.;
  9. Правилник о раду, бр. 476/1. од 08.04.2015. год. 
10. Правилник о унутрашњој организацији рада школе, бр. 223. од 01.04.2010. год.
11. Правилник о организацији систематизацији послова, бр. 858/1. од 11.12.2013. год.
12. Правила понашања, бр.1326/1. од 09.12.2011. године;<
14. Правилник о васпитно - дисциплинској одговорнисти ученика, бр.904.од 25.12.2013. 
      год.
15. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорнисти запослених, бр.227. од      
      01.04.2010.год.  
16. Правилник о безбедности и здрављу на раду, бр.1032. од 12.09.2011. год.
17. Правила заштите од пожара, бр. 899. од 24.12.2013. године;
18. Правилник о избору ученика генерације бр.355/1. од 04.06.2007. год.
19. Правилник о испитима, бр.240. од 01.04.2010. год.
20. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика бр.303. од
     10.08.2005.год.
24. Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза бр.28/1 од 18.01.2007. год.
25. Пословник о раду: Школског одбора бр. 236. од 01.04.2010. год. 
26. Пословнбик о раду Савета родитеља бр. 286. од 22.04.2010. год. 
27. Пословник о раду Наставничког већа бр. 218. од 31.03.2010. год. 
28. Пословник о раду Ученичког парламента бр. 1046. од 06.10.2010. год. 
29. Правилник о избору ученика генерације бр.355/1. Од 04.06.2007. год. 
30. Правилник о похваљивању и награђивању ученика бр.477/1. 08.04.2015. год. 



8. Финансијска средства школе

8.1. Извештај по годишњем рачуну за 2014. год. у хиљадама динара

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:
- од буџета Републике.................................................17.346.
- од буџета Општине.....................................................2.818.
- остали приходи ......................................................     1.086.
СВЕГА:.........................................................................21.399.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ  :  
- накнаде превоза радника.............................................../
- накнада трошкова за запослене....................................648
- јубиларне награде..........................................................198.
- трошкови платног прометa...........................................38.
- енергетске услуге...........................................................764.
- трошкови комуналних услуга.......................................326.
- ПТТ трошкови..................................................................33.
- осигурање имовине и запослених..................................97.
- трошкови путовања......................................................... 51.
- трошкови превоза ученика.............................................328.
- услуге образовања и усавшавања запослених.............. /.
- услуге информисања......................................................../.
- остале опште услуге....................................................1.112.
- медицинске услуге.............................................................3.
- текуће поправке..............................................................137.
- трошкови канц. материјала.............................................48.
- материјал за образовање и 
   усавршавање запослених.................................................18.
- материјал за саобраћај......................................................18.
- материјал за образовање, културу и
   васпитање...........................................................................9.
- трошкови одржавања хигијене........................................39.
- материјал за посебне намене............................................./.
- накнаде из буџета за културу, образовање и 
   васпитање..........................................................................53.
- капитално одржавање.......................................................20.
СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ:......................................3.940.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА:

- зараде запослених са порез. и доприносима...........14.213.
- доприноси на терет послодавца................................ 2.545.
- отпремнина...................................................................../.
- бесплатни уџбеници........................................................../.
- накнада породиљског боловања...................................588.
- остали................................................................................27
СВЕГА ТРОШКОВИ:..................................................17.373.



ТЕКУЋИ РАСХОДИ + ТРОШКОВИ ЗАРАДА........21.313.
ОСТВАРЕНА ДОБИТ .....................................................  86.        

8.2. Финансијски план за 2015. год.
Финансијски план  О.Ш „Вукова спомен школа у Тршићу утврђен је у складу са 

апропријацијама добијеним од Града Лозница, за период јануар-децембар 2015. год.
Конто Опис Планирано

/ у хиљадама динара /
413100 Накнаде у натури   
415100 Накнаде трошкова за превоз запослених 650.000.
416100 Јубиларне награде 345.000.
414400 Социјална помоћ радницима -
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга  50.000.
421200 Енергетске услуге 945.000.
421300 Комуналне услуге 360.000.
421400 Услуге комуникације   45.000.
421500 Трошкови осигурања 100.000.
422100 Трошкови службених путовања у земљи   20.000.
422400 Трошкови путовања ученика 315.000.
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 16.000.
423900 Остале опште услуге   84.000.
423599 Штампање билтена -
424300 Медицинске услуге     4.000.
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 180.000.
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 70.000.
426100 Административни материјал   60.000.
426300 Материјал за образовање и стручно усавршавање 

запослених
  40.000.

426400 Материјал за саобраћај 30.000.
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 30.000.
426800 Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство
40.000.

472000 Такмичења              250.000.
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 30.000
511000 Капитално одржавање 500.000.
512000 Издаци за набавку опреме за образовање 190.000.



10. ШКОЛСКИ ПРОСТОР

Ред.
Број ОПИС ПРОСТОРА

1 Број школских зграда укупно за школу 6
2 Површина школског простора 

укупно за школу
2131,50m2

3 Површина ученичког простора 
опште намене и кабинета

653,06m2

4 Број општих и специјализованих 
учионица – укупно

8

5 Површина административног 
простора-канцеларија     
                                                                                91,32m2

6 Број административних 
просторија-укупно 

3

7 Површина школске библиотеке-медијатеке 88,89m2
8. Број их – медијатечких јединица (књижна и 

некњижна грађа) укупно 
15

9 Број фискултурних сала 1
10 Површина 

фискултурне сале
272,16m2

11. Површина ходника и 
мокрих чворова-укупно

707,37m2

12. Површина школске 
кухиње са трпезаријом

81,23m2

13. Површина школског 
дворишта-укупно

2600,00m2

14. Површина отворених 
спортских терена-
укупно

1671,00m2

15. Котларница, магацин за 
одлагање реквизита, 
остава

237,37m2

10. Наставна средства 



      НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА
                                                                                            Број

1. Графоскоп 1
2. Празне фолије 200
3. Кино-пројектор 

16mm
1

4. Дијапројектор 1
5. Касетни пројектор 2
6. Рачунар MPS 310 2
7.  Рачунар Zephуr  ZX428M 1
8. Zero Point Client WYSE – 

E01
15

9. Монитор TFT  ACER V193 
HQLAO

16

10. Рачунар MSG BASIC N13 3
11. Дијапозитиви 288
12. Касетни филмови (комплет) 7
13. Касетофон 1
14. Епископ 4
15. Радио-пријемник стерео 1
16. Факс апарат 

марке ,,PANASONIC''
1

17. Штампач 
марке 
CANON 
LBP-810

1

18. ТV 1

19.
Рачунар 
Pentium 
IV

6

20. Штампач марке LEXMARK 
Z602

1

21. Мини линија 4
22. Штампач марке 

SAMSUNG ML-
2240

1

23. Рачунари Pentium 
II 200 MHz, 32 MB 
RAM, год.пр.1998.

1

24. Музичка линија 
Панасоник 

1

25. Монитор ЛОС 1
26. Штампач 1



27. Видео пројектор 2
28. Ласерски штампач 1

29. Телевизор 1

Школска библиотека располаже са 17.743  књига.

11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНЕ И КУЛТУРНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ

- Катарина Алексић, професор српског језика 
- Снежана Исаковић, наставник разредне наставе и 
- Снежана Павловић, професор разредне наставе.

У  школској  2014/2015.  години  реализована  је   већина  активности  које  су 
предвиђене Планом  рада школе у овој области.
           У Тршићу је 14. септембра 2014. год. одржан 80. Вуков сабор. У галерији ,,Вукове  
спомен школе'' постављена је изложба слика под називом ,,Народно позориште уочи Првог 
светског рата'' аутора Ане Томовић.
Ученици  млађих разреда учествовали су у манифестацији ,,Краљевски фестивал'' у Бањи 
Ковиљачи. Имали су веома успешан наступ – плес  на песму ,,Пјевам дању, пјевам ноћу''.
           Ученици млађих разреда учествовали су у припреми и реализацији програма 
поводом пријема првака у Дечији савез у оквиру Дечје недеље. Такође су учествовали у 
свим другим активностима предвиђеним у периоду обележавања Дечје недеље и то:

- 06.10.2014. год. – почетак обележавања Дечје недеље;
- 06.10.2014. год. – наступ  у Лозници поводом отварања – плес на песму ,,Пјевам 

дању, пјевам ноћу''
- 07.10.2014. год. – цртање на асфалту у оквиру школе;
- 07.10.2014. год. -  лепе поруке, лепе мисли, радови на тему ,,Свако дете срећног 

лица чува једна породица''.
- 08.10.2014. год. – маскембал у галерији школе;
- 09.10.2014. год. – спортски дан ,,Трка за срећније детињство'';
- 09.10.2014. год. –Вашар у Лозници;
- 10.10.2014. год. – ученици млађих разреда су у част пријема првака у Дечији савез   
                                    извели пригодан програм.

        Дан школе обележен је 08.11.2014. год. Учествовали су ученици старијих разреда, 
чланови рецитаторско-драмске секције, који су показали своје умеће кроз тумачење улога 
на  основу  драмског  текста  ,,Хвала  Вуку''  и  рецитовањем  епских  народних  песама 
Косовског  циклуса.  Ученици  млађих  разреда  представили су  се  драматизацијом текста 
,,Шаљиви  огласи''.  Ритмичка  секција  представила  се  плесом  на  нумеру  ,,Пјевам  дању, 
пјевам ноћу''.



       31.12.2014. - ,,Новогодишња чаролија''' – маштовито и креативно осмишљен програм 
поводом новогодишњих и божићних празника. Ученици млађих разреда извели су рецитал 
,,Новогодишња чаролија''.
       Припремљен је и реализован програм поводом прославе Школске славе – Светог Саве 
којем су присуствовали бројни гости. Учествовали су ученици млађих и старијих разреда. 
Ученици  старијих  разреда  представили  су  се  драмским  текстом   ,,Љубав,  вера,  нада'' 
посвећен  Светом Сави  и казивањем епских  народних  песама.  Ученици  млађих  млађих 
разреда представили су се драматизацијом драмског текста ,,Златно јагње''.. Домаћин славе 
био је директор и колектив Основне школе ,,Вукова спомен школа''.
       Наша школа је двадесет  пети пут била домаћин Републичког такмичења из српског 
језика и језичке културе за основне и средње школе 23 и 24. маја 2015. године.  Културно-
уметнички програм за госте овог такмичења извели су ученици млађих и старијих разреда. 
Ученици млађих разреда представили су се музичко-сценским делом ,,Зашто неке песме не 
волим''.  Ученица  седмог  разреда  Анђелина  Василић  представила  се  казивањем  песме 
,,Неке важније ствари''.
      Поводом 44.  Ђачког  сабора у организацији Центра за културу ,,Вук  Караџић''  из 
Лознице, у оквиру предсаборских дана ученици млађих и старијих разреда посетили су 
креативне радионице.

- 21.05.2015. – ,,Причање у воденици'';
- 21.05.2015. - ,,Писање глагољице''

         Организатори  радионица  су  Ана  Чугуровић,  кустос  Музеја  језика  и  писма  и 
Мирослав Терзић, инструктор.
       Поводом доделе сведочанстава ученицима осмог разреда, 10.06.2015. године будућим 
средњошколцима упућена је поздравна реч и текст који осликава живот у школи и говори 
које су то неке важније ствари у животу школараца. Анђелина Василић је рецитовала 
песму ,,Неке важније ствари''.     
   

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), 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. 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.



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.

- Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја -

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „ ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА“

   ТРШИЋ
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 Тршићу___________
                                                      Тражилац информације / Име и 

презиме
                  Адреса 

____________________________
                __________________________________

__
                 други 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
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