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1.ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈАЈИНЦИ''

Информатор о раду Основне школе ''Јајинци'' је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и
Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број
57/05).
Информатор је објављен марта 2011. године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси Oсновне школe
''Јајинци'':osjajinci.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.
Особа одговорна за тачност података је Јелена Ђорђевић, овлашћено лице за информације од јавног
значаја Основне школе ''Јајинци''.

2.ОВЛАШЋЕЊА И ДЕЛОКРУГ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ''ЈАЈИНЦИ''
Овлашћења и делокруг Основне школе''Јајинци'' су утврђена Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и Законом о основном образовању и
васпитању("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17).
У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, рад Основне школе
''Јајинци'', као установе основног образовања, подлеже надзору Министарства просвете, односно
Школске управе са седиштем у Београду и Градског Секретаријата за образовање и дечију заштиту са
седиштем у Београду.
За штету коју својим незаконитим или неправилним радом Основна школа''Јајинци''проузрокује
физичким и правним лицима одговара Школа у складу са обезбеђеним средствима из буџета
Министарства просвете и јединица локалне самопураве односно општине Вождовац и Градског
Секретаријата за образовање са седиштем у Београду.
Средства за рад Основне школе ''Јајинци'' обезбеђују се у буџету Републике Србије (у складу са чланом
187.Закона о основама система образовања и васпитања) и средстава јединице локалне самоуправе,
општине Вождовац и Градског Секретаријата за образовање са седиштем у Београду(у складу са чланом
189.Закона о основама система образовања и васпитања).
Основна школа ''Јајинци'' уређена је и ради на основу принципа, циљева система образовања и васпитања
и стандарда образовања и васпитања, у складу са чланом 8-12.Закона о основама система образовања
и васпитања
Основна школа ''Јајинци'' обавља своју делатност у складу са чланом 13.. Закона о основама система
образовања и васпитања, који се односи на врсте установа, оснивање установа, мрежа установа, услови
за оснивање, почетак рада и обављање делатности установе, издвојено
одељење установе, верификација установа, проширена делатност установе, статусне промене и промене
назива и седишта, забрана рада установе, укидање установе, центар за стручно усавршавање регистар,
аутономија усатнове, одговорност установе за безбедност деце и ученика, правила понашања у установи,
забрана дискриминације, забрана насиља, злостављања и занемаривања, забрана страначког
организовања и деловања, статут установе, осигурање квалитета рада установе, развојни план установе,
средства установе и струковно и стручно повезивање.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основној школи''Јајинци'',
утврђено је да ОШ''Јајинци'' у обављању послова из своје надлежности, сарађује са министарствима,
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органима и организацијама, као и број извршилаца за школску 2018/2019 годину. О свему је
упознато и надлежно министарство просвете.
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 I до IV разреда за које се организује разредна настава и предметна настава, у
складу са наставним планом и програмом и школским програмом.
Други циклус обухвата V до VIII разреда, за које се организује предметна настава, у складу са
наставним планом и програмом и школским програмом.
Образовно-васпитна делатност у школи остварује се још кроз допунску и додатну наставу, изборну
наставу, ваннаставне активности и кулутурну и јавну делатност школе.

3.ОСНОВНИ ПОДАЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈАЈИНЦИ'' И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ

3.1.Основни подаци

-Назив матичне школе је: Основна школа „Јајинци“. Адреса: Београд, Илије Петровића 12.
Телефон школе:011-39-41-826, Факс: 011-39-40-310.
У матичној школи је организована настава за 1 и 2 циклус основног образовања. У матичној школи
постоје по 2 одељења за ученике првог циклуса од 1 до 4 разреда, а за 2 циклус од 5 до 8 разреда по
3 одељења. У свом саставу школа има једно посебно одељење, које је комбиновано за ученике 1 и 2
циклуса образовања и васпитања, од 1 до 8 разреда.
-Издвојено одељење Основне школе ''Јајинци'' у селу Раковица. Адреса: Београд, Булевар ЈНА 68.
Телефон школе:011-39-40-306
У издвојеном одељењу је организована настава за први циклус од 1 до 4 разреда. У издвојено
одељењу постоји по једно одељење за сваки разред.
Електронска адреса школе: оsjajinci@gmail.com
Вебсајт школе:osjajinci.edu.rs
Матичnи број: 07017316 ;
Регистарски број: 6002002491;
ПИБ: 100382183.
8521 - основно образовање општег типа.
Текући рачуn: 840-1703660-78;
сопствени приходи: 840-170660-60;
ђачки 840-1263760-93.
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Школу представља и заступа директор школе Јелена Ђорђевић, професор српског језика и
књижевности.

3.2.Правни положај школе
Школа је основана 13.07.1965.године nа осnову Решења Скупштиnе општиnе Вождовац Број:
13894/65 (Службени лист града Беогрда „Београдске новине- службени део“ )под именом Основна
школа ''Јајинци''. Решењем Секретаријата за просвету и културу Скупштине града Београда школа је
испула услов за почетак рада осморазредне Основне школе у Јајинцима са школском 1965/66
годином, 13/1-бр.1929/1 од 30.12.1965.године.
-Решењем Окружног привредног суда у Београду Основне школе ''Јајинци'' је уписана у регистар,
УС.73/65 од 30.09.1965.године;
Школа је правnо лице са статусом устаnове, која обавља делатnост осnовnог образовања и
васпитања и има право да у правnом промету закључује уговоре и предузима друге правnе радње и
правnе послове у оквиру своје правnе и пословnе способnости.
Издвојенo одељењe нема својство правног лица.

4.СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА''ЈАЈИНЦИ'' ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ
СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ.

4.1. Преглед прописа у области основног образовања и васпитања-општи законски оквир

1.Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17).
2. Законом о основном образовању и васпитању("Службени гласник РС", бр. 55/13 и 101/17).
3.Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05 и 61/05)
4.Закон о библиотечкој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 101/05)
5.Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05);
6.Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 i 68/2015);
7.Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,бр. 18/16);
8.Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“ број
120/2004, 54/2007 и 104/2009)
9.Закон о буџету РС за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“број 99/16)
10.Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09)
11.Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ број 101/07)
12.Закон о службемној употреби језика и писма(„Службени гласник РС“ број 45/91,53/93,67/93,48/94
и 101/05)
13.Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91,71/94,79/05,81/05 и 185/05)
14. Закон о платама у државним органима и јавним службама, („Службени гласник РС“ број
34/01,62/06, и 116/08)
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15.Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
(''Сл.гласник РС'' бр. 21/15)
16.Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ("Сл. гласник РС" бој: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003,
121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006,
58/2006, 82/2006 и 106/200610/2007,40/2007, 60/2007, 91/2007,106/2007 , 44/2008, 79/09, 25/10 , 91/10 ,
20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 )
17.Закон о печату државних и других органа(''Службени гласник РС'', бр.101/07)
18.Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа (''Службени гласник РС'', бр 49/06 и 63/06)
19.Правилник о оначину обраде и исплате плата , додатака и накнада запаолених, односно накнада
лица ангажованих по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за област основног
и средњег образовања(''Сл.гласник РС'', бр.16/07)
20.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања (''Сл.гл. РС'' бр. 36/2015, 72/2015)
21.Закон о заштити узбуњивача (Сл.гласник РС бр.128/2014)

4.2..Подзаконски прописи у области основног образовања и васпитања

1.Правилник о програму свих облика рада ("Службени гласник РС –Просветни гласник", бр.5/12)
2.Правилник о упису ученика у средњу школу("Службени гласник РС –Просветни гласник",
бр.37/11и 55/12)
3.Правилник о стручно педагошком надзору ('' Службени гласник РС –Просветни гласник'', бр.19/07)
4.Правилник о вредновању рада установе (''Службени гласник РС –Просветни гласник'', бр.9/12)
5.Правилник о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
(''Службени гласник РС –Просветни гласник'', бр.1/11 и1/12)
6.Правилник о оцењивању ученика основном образовању и васпитању („Сл.гл.РС – Просветни
гласник", бр. 74/11)
7.Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника („Службени гласник РС– Просветни гласник“ број 13/12)
8. Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника(„Службени гласник РС–
Просветни гласник “број 22/2005 и 51/2008)
9. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе(„Службени гласник РС“број 8/11)
10.Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у
основној и средњој школи („Службени гласник РС“број 46/01)
11. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе(„Службени гласник РС
Просветни гласник “број 47/94)
12. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени
гласник РС Просветни гласник “број 1/10)
13. Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС Просветни гласник “број 1/10)
14. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(„Службени гласник РС “број 63/10)
15. Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање („Службени гласник РС Просветни гласник “76/10)
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16. Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа („Службени гласник РС Просветни гласник “80/10)
17. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС Просветни гласник “1/11)
18. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС “број 9/12)
19. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2011/2012.
годину(„Службени гласник РС Просветни гласник “4/11)
20.Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи(„Службени гласник РС Просветни гласник “11/12)
21. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предметау основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник “11/12)
22. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
(„Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр.55/2006, 51/2007 и 67/2008)
23. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Службени гласник РС",
бр. 37/93 и 42/93);
24.Правилник о општим основама школског програма („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 5/2004)
25. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу
(„Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр 4/90)
26.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање
изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама ("Службени гласник СРСПросветни гласник", број 27/87);
27.Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 2/92 и 2/2000)
28.Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл. РС“бр. 10/93);

4.3.Наставни планови и програми

1.Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи
(„Сл.гл.РС – Просветни гласник", бр. 52/95)
2.Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставни
програм за пети разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/07 2/10 и
3/11)
3.Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС – Просветни гласник” број 5/08 и 3/11);
4.Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС – Просветни гласник” број 6/09 и 3/11);
5.Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС – Просветни гласник” број 2/10 и 3/11);
6.Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/10);
7.Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставни
програм за пети разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/07 2/10 и
3/11);

8

8.Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
("Службени гласник РС-Просветни гласник", број10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06 и2/08, 7/10, 3/11, 7/11);
9.Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( „Просветни
гласник“, број 1/05,15/06 и 2/08, 7/10, 3/11, 7/11);
10.Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (
„Службени гласник РС“ бр. 3/06,15/06 и 2/08, 3/11)
11.Екскурзије за ученике основних школа - Правилник о измени Правилника о наставном плану и
програму основног образовања и васпитања („Сл.гл.РС“бр.1/09)
12.Правилник о програму за остваривцање екскурзије у првом и другом циклусу основног
образовања и васпитања („Службени гланик.РС – Просветни гласник", бр. 7/2010)
13.Правилник о изменама и допунбама Правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“- Просветни гласник број 2/2010).
14.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/01);
15.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 23/04);
16.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 9/05);
17.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети разред
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/05);
18.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 2/08);
19.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/08).

основне школе
основне школе
основне школе
основне школе
основне школе
основне школе

20.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и
другима за први разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/01);
21.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и
другима за други разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/03);
22.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и
другима за трећи разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 20/04);
23.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и
другима за четврти разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/05);
24.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети разред основне
школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 15/05);
25.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за шести разред основне
школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/06);
26.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми разред основне
школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/07);
27.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми разред основне
школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 6/08).
28.Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете
српски језик, математике и природа и друштво („Сл. гл.РС - Просветни гласник“, бр. 5/11);
29.Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног
образовања („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 5/10);
30.Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби(„Сл. гл. РС –
Просветни.гл.“, бр1/10);
31.Правилнико стандардимакомпетенцијазапрофесијунаставникаи њиховогпрофесионалногразвоја
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 5/11).
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32. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код
послодавца, као и других питања од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има
више од десет запослених(Сл.гласник РС бр.49/2015)

4.4.Подзаконски акти Основне школе''Јајинци''
1.Статут ОШ''Јајинци''
2.Пословник о раду Школског одбора ОШ ''Јајинци''
3.Правилник о раду Основне школе ''Јајинци''
4 Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ ''Јајинци''.
5.Пословник о раду Наставничког већа ОШ ''Јајинци''
6.Пословник о раду Савета родитеља ОШ ''Јајинци''
7.Правила понашања ученика, запослених, родитеља и других лица у ОШ ''Јајинци''
8.Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ ''Јајинци''.
9.Правилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ ''Јајинци''.
10.Правилник о додељивању диплома, похваљивању и награђивању ученика ОШ ''Јајинци''.
11.Правилник о пословној и другој тајни ОШ ''Јајинци''
12.Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ ''Јајинци''.
13.Пословник о раду ученичког парламента ОШ ''Јајинци''.
14.Правилник о канцеларијском и архивском пословању ОШ ''Јајинци''
15.Правилник о безбедности и здравља на раду ОШ ''Јајинци''
16.Правила заштите од пожара у ОШ''Јајинци''
17. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код
послодавца, као и других питања од значаја за унутрашње узбуњивање у ОШ''Јајинци''.
18.Правилник о набавкама у ОШ''Јајинци''
19. Правилник о испитима у основној школи ''Јајинци''
20. Правилник о поклонима запослених у ош „Јајинци“
21. Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза ОШ''Јајинци''
22. Правилник о организацији буџетског рачуноводства ОШ''Јајинци''
23. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију ОШ''Јајинци''
24. Правилник о коришћењу службених телефона, такси услуга и употребе сопственог аутомобила у
службене сврхе ОШ''Јајинци''

5.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ''ЈАЈИНЦИ''
5.1.Органи Основне школе ''Јајинци''
Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије
организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом школе.
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5.1.1.Школски одбор Основне школе ''Јајинци''
Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.
Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно
других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.
У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује три
Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко
веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем.
За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице:
1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно осуђено за кривично дело: насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће; за кривична дела примање или давање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других законских
заступника, запослених у установи, представника јединице локалне самоуправе), осим чланова
синдиката;
3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу управљања у
складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;
5) које је изабрано за директора друге установе;
6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;
7) у другим случајевима, утврђеним законом.
Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са овим законом или предложи кандидата
супротно одредбама овог закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује рок за
усклађивање са овим законом.
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом, скупштина
јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без предлога овлашћеног
предлагача. Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана органа управљања из реда
запослених у установи и родитеља спроведен у складу са законом, скупштина јединице локалне
самоуправе дужна је да усвоји њихов предлог. Скупштина јединице локалне самоуправе доноси
решење о именовању органа управљања. Изузетно, орган управљања коме је истекао мандат
наставља са радом до именовања привременог органа управљања. Решење о именовању, односно
разрешењу органа управљања коначно је у управном поступку. Мандат органа управљања траје
четири године. Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније три месеца
пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања, а предлог овлашћених
предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре истека
мандата претходно именованим члановима.
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове,
укључујући и председника или орган
управљања установе, на лични захтев члана, као и у случају да:
1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и
статута дужан да доноси;
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2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад
органа управљања;
3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;
4) се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача,
односно због престанка
основа по којем је именован у орган управљања;
5) наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.
Испуњеност услова из става 3. тач. 1)-3) и 5) овог члана, утврђује просветни инспектор о чему
обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе. Изборни период новоименованог
појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. Када Министарство
утврди неправилности у поступку именовања, односно разрешења органа управљања, скупштина
јединице локалне самоуправе дужна је да одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања
акта којим се налаже мера, отклони утврђене неправилности. Ако скупштина јединице локалне
самоуправе не покрене поступак за преиспитивање акта о именовању, односно разрешењу органа
управљања и не усагласи га са овим законом, у року из става 6. овог члана, министар разрешава
постојећи и именује привремени орган управљања установе најкасније у року од 15 дана.
Школски одбор:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и
васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању,
вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, 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 установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9) одлучује о правима 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 образовноваспитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ЈАЈИНЦИ''
Ред.
Име и презиме
бр.

Функција

Представник

Адреса

1.

Вук Мирчетић

Председник

локална
самоуправа

Илије Петровића 12,
Јајинци

2.

Весна Милошевић

Члан

локална
самоуправа

Илије Петровића 12,
Јајинци
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3.

Бранко Илић

Члан

локална
самоуправа

4.

Мирјана Пантић

Члан

родитељ

5.

Данка Чабрић

Члан

родитељ

6.

Дејан Врачар

Члан

родитељ

7.

Весна Нешић

Заменик
председника

запослени

8.

Наташа Стеванчевић

Члан

запослени

9.

Александра

Члан

запослени

Илије Петровића 12,
Јајинци
Илије Петровића 12,
Јајинци
Илије Петровића 12,
Јајинци
Илије Петровића 12,
Јајинци
Илије Петровића 12,
Јајинци
Илије Петровића 12,
Јајинци
Илије Петровића 12,
Јајинци

Школски одбор Основне школе ''Јајинци'' доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама Школског одбора Основне школе ''Јајинци'' присуствује и учествује у њиховом раду
представник синдиката. Синдикална организација школе је за свог представника у 2017.години
изабрала запослену Марина Кутлешић, секретара школе као председика запослених.
Седницама Школског одбора Основне школе ''Јајинци'' присуствују и учествују и њиховом раду дава
представника ученичког парламента, без права одлучивања. Ученички парламент Основне школе
''Јајинци'' је одлучио да у школској 2018/2019 години да њихови предтавници буду ученици
малолетне Мила Дуњић и Живановић Милица.

5.1.2. Орган руковођења – Директор Основне школе ''Јајинци''
Директор руководи радом установе. Директор установе може да буде лице које испуњава услове
прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. закона. Дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. овог закона за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. овог
закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140. став 3. закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за
свој рад одговара министру и органу управљања.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:
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,
13

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 образовно-васпитног 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. овог 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;
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 овим и
другим 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 овим и
другим 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.
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га
наставник, васпитач или стручни
сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са
законом.
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5.1.3.Савет родитеља Основне школе ''Јајинци''
Установа има савет родитеља. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља,
односно другог законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе. У установи
у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета
родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце, односно ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом.
Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у
орган управљања;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег
плана школе, спољашњем
вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног
тестирања и спровођење мера за
обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и
прикупљених од родитеља,
односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце
и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и
разматра извештај о
њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним
органима установе и ученичком парламенту. Начин избора савета родитеља установе уређује се
статутом установе, а рад пословником савета.
5.1.4.Општински савет родитеља
Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине,
односно градске општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.
Општински савет родитеља:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и
безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање
образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности
образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце
односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
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4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из
њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање
њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

6. СТРУЧНИ ОРГАНИ, ВЕЋА И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ОШ''ЈАЈИНЦИ''
6.1. Наставничко веће Основне школе ''Јајинци''

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Надлежност Наставничког већа је да:
1.разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања),
Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и
самовредновању;
2.прати остваривање програма образовања и васпитања;
3.стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;
4.утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе;
5.разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и
школске године;
6.разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих
периода, полугодишта и школске године;
7.предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
8.именује чланове стручног актива за развој школског програма;
9.даје мишљење о кандидатима за избор директора;
10.даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;
11.прати и утврђује резултате рада ученика;
12.анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и
степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;
13.планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;
14.на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава;
15.доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи;
16.разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој
реализацији;
17.разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;
18.разматра распоред часова;
19.разматра распоред одељењских старешинстава;
20.разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика;
21.доноси одлуку о полагању допунских испита за преквалификацију и доквалификацију;
22.утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног;
23.додељује похвале и награде ученицима;
24.доноси одлуку о избору ученика генерације;
25.доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;
26.разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;
27.одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара;
28.обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.
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Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе.
Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Већа,
јавним гласањем, осим у случају када је законом и статутом друкчије одређено.
Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним
представницима сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласова присутних
чланова Наставничког већа.
Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако седници
Наставничког већа присуствује више од половине његових чланова.
Кад заказаној седници Наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор Школе је
дужан да у року од три дана закаже нову седницу са истим дневним редом.
6.2. Одељењско веће Основне школе ''Јајинци''
Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу Школе формира се
одељењско веће.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.
Одељењско веће ради на седницама. Седнице одељењског већа заказују се најкасније два дана пре
предвиђеног термина одржавања.
Уколико седници одељењског већа не присусутвује потребан број чланова одељењски старешина је
дужан да закаже нову седницу са истим дневним редом најкасије у року од три дана.
Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа
Одлуке одељењског већа доносе се јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.
Надлежност одељенског већа је да:
1.усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;
2.остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на
крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
3.утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
4.предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу и
разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду;
5.утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на
предлог одељењског старешине;
6.предлаже ученике за ванредно напредовање;
7.предлаже ученике за доделу похвала и награда;
8.разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;
9.изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;
10.предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;
11.разматра питања покренута на родитељским састанцима;
12.упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за
побољшање уочених недостатака;
13.обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.
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6.3. Стручна већа Основне школе ''Јајинци''
Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Стручна већа утврђују се овим статутом, а њихов састав и број утврђује Наставничко веће.
Радом Стручног већа руководи председник стручног већа кога сваке школске године бира директор
школе.
Стручно веће ради у седницама које се одржавају сходно плану рада стручног већа и према потреби.
Седнице стручног већа припрема председник стручног већа.
О раду стручног већа води се записник.
У записник треба унети: датум одржавања, време почетка и завршетка седнице, укупан број чланова
већа, број присутних и одсутних чланова, дневни ред, кратак садржај расправе о појединим
питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања и издвојена мишљења уколико то захтева
неки од чланова стручног већа. Записник потписује председник стручног већа.
У ОШ „Јајинци“ , Београд, постоје стручна већа за област предмета:
-стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике;
- стручно веће наставника српског језика и књижевности;
- стручно веће наставника страних језика;
- стручно веће наставника из области природних наука;
- стручно веће наставника из области друштвених наука;
- стручно веће наставника за област ликовних уметности;
- стручно веће наставника физичког васпитања;
-стручно веће наставника за разредну наставу
Надлежност стручних већа је да:
1.доносе годишњи план рада стручног већа;
2.предлажу поделу предмета на наставнике;
3.врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлажу Наставничком већу да одобри
њихову употребу;
4.планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и
прате учешће у раду стручних друштава и удружења;
5.остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;
6.оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и
развијању различитих модела и техника оцењивања;
7.пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;
8.разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење
одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације,
увођењем иновација и др.;
9.информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног
рада и примењују их у раду;
10.остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и успеха
ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за доследније и
успешније савладавање наставног плана и програма;
11.анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи
ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
12.утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и слободних активности и
анализирају резултате тог рада;
13.дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
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14.размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним
облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа;
15.развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што
омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;
16.баве се и другим питањима у складу са законом.

6.4. Стручни активи Основне школе ''Јајинци''

У ОШ„Јајинци“ , Београд, постоји:
6.4.1.Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање чине:
- четири представника наставника и један стручни сарадник;
- два представника јединице локалне самоуправе - социјалних партнера школе;
- два представника Савета родитеља.
Чланове стручног актива именује Школски одбор на период од три године.
Стручни актив за развојно планирање:
1.доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово учешћу у развојном
планирању;
2.доприноси успостављању партнерских односа између школе и саветника за развој школе,
договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе
стране;
3.анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
4.припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа за
наредни трогодишњи период;
5.припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака
планираних за сваку годину на почетку школске године;
6.прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са
предлогом мера;
7.сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са развојним
планом школе;
8.доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
9.предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева;
10.доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и
вредновању процеса и задатака;
11.учествује у самовредновању квалитета рада установе;
12.обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског одбора.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
6.4.2. Стручни актив за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма чине пет представника наставника, педагог и психолог
школе.
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Наставничко веће школе именује представнике наставника и стручних сарадника у Стручни актив за
развој школског програма.
Стручни актив за развој школског програма врши следеће послове:
1.обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу
професионалних одлука;
2.припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
3.процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и
посебних стандарда знања;
4.учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и
властите процене своје образовне праксе;
5.утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа
могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
6.прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
7.обавља и друге послове по налогу директора, наставничког већа и школског одбора.
Радом стручног актива руководи председник кога бира директор школе.
Стручни актив за свој рад одговора наставничком већу, директору школе и школском одбору.
Наставничко веће може сменити члана, односно поднети захтев за смену председника стручног
актива директору школе, уколико није задовољан његовим радом.
Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења школског
програма и у току примене донетог школског програма, односно до доношења новог школског
програма.
6.5. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и представник стручних
сарадника.
Педагошким колегијумом председава директор, а у његовом одсуству помоћник директора.
Педагошки колегијум разматра питања, заузима ставове и даје мишљења у вези са пословима
директора који се односе на:
1.планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свим активностима
школе;
2.старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и
унапређивању образовно - васпитног рада;
3.старање о остваривању развојног плана установе;
4.сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
5.организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење квалитета образовно васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника;
6.планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног
сарадника;
7.доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за организацију и спровођење
посебних програма и активности за унапређивање образовно - васпитног рада у школи.
Јелена Ђорђевић
Гордана Јовић
Тијана Јовић
Радојка Игњатовић
Милана Ивић
Марина Станковић
Гордана Мартиновић
Горица Масловарић
Радован Ковачевић
Весна Нешић
Горан Југовић
Златибор Васић
Зорица Петровић
Весна Обреновић
Александра Митровић Гордана Бојчић
Милијана Видицки
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Тијана Јовић - координатор
Татјана Весић
Марија Ђорђевић
Нада Ђуровић
Марина Станковић

Јелена Ђорђевић
Татјана Калезић
Милана Ивић

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Зорица Петровић - координатор
Марија Ђорђевић
Милијана Видицки
Весна Нешић
Бојана Кецовић
Јелена Ђорђевић,
Гордана Мартиновић
директор

ученик: Јована Вукићевић
Родитељ: Маја Јанићијевић
Локална самоуправа:
Вук Мирчетић

7.СТРУЧНИ ТИМОВИ У ОШ''ЈАЈИНЦИ''
Стручни тим који образује директор писменом одлуком за остваривање одређеног задатка, програма
или пројекта чине најмање пет чланова од којих је један председник тима.
Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене законом, општим актом школе
и годишњим планом рада школе.
Члан тима за свој рад одговара директору школе.
Уколико члан тима не врши активности уредно или уколико директор школе није задовољан његовим
радом, директор школе ће га сменити или заменити својом одлуком
Директор школе је формирао следеће тимове:
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Весна Обреновић - координатор
Весна Нешић
Нада Бојић
Сњежана Вученовић
Зорица Петровић
Милана Јовић-педагог
Ученик: Тамара
Врељаковић
члан Савета родитеља:
Биљана Петковић

Гордана Јовић - психолог
Јелена Ђорђевић
Снежана Здравковић
Члан локалне самоуправе:
Весна Милошевић

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Гордана Јовић координатор
Нада Ралевић
Ивана Богдановић

Мира Дудуковић
Ученик: Ксенија
Биљановић

Оливера Кошанин
Члан Савета:
Марија Петровић
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ВРЕДНОВАЊЕ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
Снежана Поповић
Горан Југовић
Александар Марковић

Гордана Бојчић - координатор
Милица Конатар
Ружица Репац

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ
Милијана Видицки- координатор
Гордана Јовић
Гордана Владић
Горица Масловарић
Татјана Весић
Гордана Мартиновић
Ученик: Емилија Иванов

Александра Митровић
Радован Ковачевић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Гордана Јовић- координатор
Ивана Богдановић
Милица Васовић
Весна Вујовић

Сњежана Вученовић
Златибор Васић
Ученик: Анђела
Видаковић

Родитељ: Катарина Раевић

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Милана Пејовић- координатор

Гордана Јовић

Радован Ковачевић
Горица Масловарић

Небојша Вуксановић,
представник МУП-а
Весна Обреновић
Наташа Стеванчевић

Ученик: Марија Обрадовић и
Мина Дуњић

Члан Савета родитеља:
Милена Обрадовић

Марина Кутлешић

Зоран Росић
Милан Мајсторовић

ТИМ ЗА КУЛТУРНО ЗАБАВНИ ЖИВОТ УЧЕНИКА
Весна Вујовић

Оливера Кошанин

Милијана Видицки
22

Зоран Росић

Снежана Поповић

Мирјана Дудуковић

Радојка Игњатовић

Ученик: Маша Нешковић и
Никола Бабић

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
Милана Пејовић координатор
Милијана Видицки
Снежана Здравковић

Бојана Кецовић
Милан Мајсторовић

Рада Барић - Ђорђевић
Милка Гарабиљевић

ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА
Гордана Јовић
Милана Пејовић

Татјана Калезић
Александра
Митровић

Милица Конатар

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Александра Митровић координатор
Алексадар Марковић
Милан Веселић

Радојка Игњатовић
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8.ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

Број и структура запослених, услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, 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 су систематизовани у следеће групе:
1.Послови наставника
2.Послови стручних сарадника
3.Управни, нормативно-правни и други правни послови
4.Правни, кадровски и администартивни послови
5.Финансиjски и рачуноводствени послови
6.Послови техничког одржавања

8.1. Наставно особље
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварују наставници.
Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе,
интересовања и посебне могућности ученика
Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: педагог, психолог и библиотекар.
Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима, у складу са њиховим
потребама и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у циљу унапређивања
њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. У свом раду остварује
сарадњу са родитељима, односно старатељима, а заједно са директором сарађује и са надлежним
установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе.
Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада
унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, односно старатељима у установи, да
прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима и васпитачима за
унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима
постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ
ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима, по питањима која су од значаја за образовање
и васпитање и развој ученика

8.1.1. 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;
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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.

Наставници/професори разредне наставе
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име и презиме

Радно место

Конакт

Снежана Здравковић
Нада Ралевић
Репац Ружица
Весна Вујовић
Гордана Мартиновић
Нада Бојић
Снежана Поповић
Тијана Јовић
Мирјана Дудуковић
Весна Обреновић
Сњежана Вученовић
Бојана Кецовић
Наташа Стеванчевић

39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-40-306
39-40-306
39-40-306
39-40-306
39-41-826

14.

Александра
Драговић
Наталија Љубичић

Наставник разредне наставе-Јајинци
Наставник разредне наставе-Јајинци
Професор разредне наставе-Јајинци
Професор разредне наставе-Јајинци
Професор разредне наставе-Јајинци
Професор разредне наставе-Јајинци
Наставник разредне наставе-Јајинци
Професор разредне наставе-Јајинци
Наставник разредне наставе-село Раковица
Наставник разредне наставе- село Раковица
Професор разредне наставе- село Раковица
Професор разредне наставе- село Раковица
Наставник разредне наставе у продуженом боравкуЈајинци
продужени боравак-привремени и повремени послови
продужени боравак-привремени и повремени послови

39-41-826

15.

39-41-826

Наставници/професори предметне наставе
Ред.
бр.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Име и презиме

Радно место

Конакт

Татјана Весић
Јелена Ђорђевић
Марија Ђорђевић
Александра Митровић
Оливера Кошанин
Марина Станковић
Гордана Бојчић
Ивана Мишкељин
Весна Нешић
Нада Ђуровић
Милица Васовић
Рада Барић-Ђорђевић
Радован Ковачевић
Милица Конатар

Наставник српског језика-Јајинци
Наставник српског језика-Јајинци
Наставник српског језика-Јајинци
Наставник енглеског језика-Јајинци
Наставник енглеског језика-Јајинци (1 и 2 циклус)
Наставник енглеског језика-Јајинци (1 циклус)
Наставник француског језика-Јајинци
Наставник француског језика-Јајинци
Наставник математике-Јајинци
Наставник математике-Јајинци
Наставник математике-Јајинци
Наставник хемије-Јајинци
Наставник физике-Јајинци
Наставник историје-Јајинци

39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24.
25.
26.
27.
28.

Златибор Васић
Зорица Петровић
Александар Марковић
Радојка Игњатовић
Милијана Видицки
Милан Веселић
Росић Зоран
Горан Југовић
Ана Анастасијевић
Гордана Владић
Радојка Драговић
Ивана Богдановић
Милана Пејовић
Татјана Калезић

Наставник географије-Јајинци
Наставник тио-Јајинци
Наставник тио-Јајинци
Наставник ликовне кулуре-Јајинци
Наставник музичке кулуре-Јајинци
Наставник информатике-Јајинци
Наставник физичког васпитања-Јајинци
Наставник физичког васпитања-Јајинци
наставник енглексог језика (2 циклус)
наставник билогије
наставник биологије
дефектолог у настави
наставник грађанског васпитања
наставник верске наставе

39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826

8.2. Стручни сарадници
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: педагог, психолог, дефектолог и
библиотекар.
Педагог: прати остваривање наставних планова и програма и школског програма; учествује у
планирању и програмирању образовно-васпитног рада у школи; обавља педагошко-инструктивни рад
и сарађује са директором, наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања
образовно-васпитног рада; прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад;
обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика; обавља саветодавни рад с
родитељима ученика; обавља аналитичко-истраживачке послове; израђује планове рада; припрема се
за рад и о томе води евиденцију; учествује у раду стручних органа школе; стручно се усавршава; у
вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван школе; води документацију о свом раду;
обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим
актом школе и уговором о раду.
Психолог: прати остваривање наставних планова и програма и школског програма; учествује у
планирању и програмирању образовно-васпитног рада у школи; обавља педагошко-инструктивни рад
и сарађује са директором, наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања
образовно-васпитног рада; прати напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад;
обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика; обавља саветодавни рад с
родитељима ученика; обавља аналитичко-истраживачке послове; израђује планове рада; припрема се
за рад и о томе води евиденцију; учествује у раду стручних органа школе; стручно се усавршава; у
вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван школе; води документацију о свом раду;
обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим
актом школе и уговором о раду
Библиотекар: у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем
књига и других публикација; обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у
библиотеци; ради са ученицима у библиотечкој секцији; сарађује с директором, другим стручним
сарадницима и наставницима ради унапређивања образовно-васпитног рада; учествује у раду
стручних органа; планира и програмира рад са ученицима и сарадњу с директором, другим стручним
сарадницима и наставницима; обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног
фонда и периодике; води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради књижног фонда и
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периодике; обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке; учествује у
организовању школских приредби и других манифестација; стручно се усавршава; обавља и друге
послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом школе и
уговором о раду.
ДЕФЕКТОЛОГ:ради са децом која су категорисана у групу лаке ретардације; индивидуални рад са
сваким дететом; рад са групом, техника , методи, средства ; издваја и сврстава децу у групе; израђује
годишње и мецечне планове као и планирање , програмирање и спровођење рада према
способностима детета; води дневник рада; сарадња и саветодавни рад са родитељима; рад у стручном
тиму; конусултације са психологом и лекаром; учешће у раду удружења дефектолога; обавља и друге
послове по налогу директора.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
Милана Пејовић
Гордана Јовић
Оливера Кошанин
Ивана Богдановић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Радно место
Конакт
педагог
39-41-826
психолог
39-41-826
библиотекар
39-41-826
дефектолог39-41-826
наставник

Замена

8.3. Управни, нормативно-правни и други правни послови
У школи Управно, нормативно-правне и друге правне послове обавља:
1. секретар
Секретар установе обавља следеће послове:
-стара се о законитом раду школе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду
школе;
- обавља управне послове у школи;
- израђује опште и појединачне правне акте школе;
- обавља правне и друге послове за потребе школе;
- израђује уговоре које закључује установа;
- обавља правне послове у вези са статусним променама у школи;
- обавља правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;
- обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом школе;
- пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у школи;
- пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора школе;
- прати прописе и о томе информише запослене
Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних
прописа.
СЕКРЕТАР
Ред.бр. Име и презиме
Радно место
Конакт
Замена
1.
Марина Кутлешић
секретар
39-41-826
8.4. Правни, кадровски и администартивни пословиПравне, кадровске и администартивне послове обавља:
1. Референт за правне, кадровске и адмиистративне послове
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Референт за правне, кадровске и адмиистративне послове обавља следеће послове:
- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију
приликом израде аката, уговора и др.;
- прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
- врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
- издаје одговарајуће потврде и уверења;
- води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши
пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;
- обавља административне послове из области имовинско - правних послова;
- врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;
- обавља административне послове у вези са кретањем предмета;
- води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;
- врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;
- пружа подршку припреми и одржавању састанака;
- припрема и умножава материјал за рад;
- води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног
канцеларијског материјала;
- води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама
Правни, кадровски и администартивни послови
Ред.бр. Име и презиме
Радно место
Конакт
1.
Славица Љубичић
Референт за правне, кадровске и
39-41-826
адмиистративне послове

Замена

8.5. Финансиjски и рачуноводствени послови
Финансиjске и рачуноводствене послове обавља:
1.Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове обавља:
- припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;
- израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);
- прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема
извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада;
- прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;
- припрема податке за израду општих и појединачних аката;
- припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;
- врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;
- врши рачуноводствене послове из области рада;
- припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;
- прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном
књигом;
- усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;
- прати усаглашавање потраживања и обавезе;
- прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.
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Ред.бр. Име и презиме
1.
Филип Драгнић

Финансиjски и рачуноводствени послови
Радно место
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове

Конакт
39-41-826

Замена

8.6. Послови техничког одржавања
Послове техничког одржавања у школи обављају:
1. домар,
2. сервирка и
3. чистачице
8.6.1. Домар
Домар:
- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система,
уређаја, опреме, апарата и средстава;
- обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске /
молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и
поправки;
- припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на
системима и инсталацијама;
- пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у
случају поремећаја или квара;
- прати параметре рада и подешава опрему и постројење;
- рукује постројењима у котларници;
- обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;
- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

8.6.2. Сервирка
Сервирка:
- припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;
- одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;
- преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;
- води евиденције о требовању и утрошку робе.
8.6.3. Чистачица
Чистачица:
- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;
- одржава чистоћу дворишта и износи смеће;
- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;
- прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће.
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Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Горица Миленковић
Надица Живковић
Милка Гарабиљевић
Зорица Цветковић
Славица Маринковић
Светлана Димитријевић
Галац Десанка
Дијана Стевановић
Милан Мајсторовић
Жељко павловић

Техничко одржавање
Радно место
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Сервирка
Домар
Домар

Конакт
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-41-826
39-40-306
39-41-826
39-41-826
39-40-306

9.УЧЕНИЦИ

9.1. Упис ученика

Уписом у школу стиче се својство ученика.Редован ученик у смислу закона и Статута је лице које
образовање стиче редовним похађањем наставе и испуњавањем других обавеза.
У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање
шест и по, а највише седам и по година.
Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.
Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о
пребивалишту родитеља и потребне документације.
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета,
применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно
овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на
матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.
Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који
дете може оптимално да одговори.
У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем
индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка
захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома здравља за
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује
интерресорна комисија.
У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу препоруке
изабраног лекара надлежног дома здравља, а на основу процене потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.
Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за
полазак у школу.
Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената,
препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.
У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:
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1)упис детета у први разред;
2)одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског
програма.
Родитељ, односно старетељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину
дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу.
Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.
Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или
да потврди одлагање уписа детета за годину дана.
Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред,
може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.
Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са
могућностима школе.
Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем
захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.
У први разред основне музичке, односно балетске школе, уписује се ученик основне школе који
положи пријемни испит, у складу са посебним законом.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о
деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.
Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке ученику, састав и начин рада интерресорне комисије, прописују споразумно министар
надлежан за послове здравља, министар надлежан за послове социјалне политике и министар.
Страни држављанин и лице без држављанства уписује се у Школу под истим условима и на начин
прописан законом за држављане Републике Србије.
9.2. Испити и испитни рокови
У ОШ''Јајинци'' се полажу следећи испити:
- поправни;
- разредни;
- испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи;
- испити ученика осмог разреда и осталих разреда којима је престала обавеза похађања школе, а нису
завршили разред;
- испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног;
- испит по приговору или жалби;
- завршни испит.
Испити се полажу пред комисијом у складу са законом и Правилником о испитима у Основној школи
''Јајинци''.
Испити се полажу у роковима прописаним законом, статутом и Правилником, и то у:
- јануарском испитном року
- јунском испитном року
- августовском испитном року.

9.3.Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Када малолетан ученик изврши повреду забране дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, Школа одмах
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обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак. Ток и правила
поступка су одређени и дефинисани у Закону о основама система образовања и васпитања и
Правилнику о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ''Јајинци'' и Посебног протокла за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образивно-васпитним установама.
9.3.1.Забрана дискриминације
У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или
издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне
припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог
стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и
подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом
којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен
или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или
пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем
првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности,
заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
9.3.2. Забрана насиља, злостављања и занемаривања
У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање
ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или
запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди
услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци
насиља, злостављања или занемаривања.
Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од старане запослених и других
одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног
повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим
запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања
психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика
социјалних активности Школе.
У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика,
његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним
сарадником и другим запосленим.
Због повреде забране из става 8. овог Правилника, против родитеља, односно старатеља ученика
покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
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9.4. Права ученика
Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђеним међународним
уговорима и законима, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на:
1.квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева прописаних
законом;
2.уважавање личности;
3.подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову
афирмацију;
4.заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5.благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6.информације о његовим правима и обавезама;
7.учествовање у раду органа школе, у складу са Законом и посебним законом;
8.слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичкогпарламента;
9.подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10.покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу
уколико права из тач. 1. до 9. овог члана нису остварена;
11.остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према
ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;
12.право на стипендију и кредит, у складу са посебним законом.

9.5. Обавезе ученика
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1.редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2.поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3.ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати
сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4.у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и
других недозвољених облика помоћи;
5.не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6.поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7.благовремено правда изостанке а најкасније недељу дана од дана повратка у Школу;
8.чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија као и имовину других
организација за време посете или извођења дела програма образовно васпитног рада;
9.стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
10.у Школу долази прикладно одевен, водећи рачуна о личној уредности и хигијени,

9.6. Одговорност ученика
9.6.1.Дисциплинска одговорност
Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом,
посебним законом и општим актима школе и за повреду забране прописану Законом. Ученик може
да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била утврђена Правилником о
правима, обавезама и одговорности ученика ОШ''Јајинци'', за тежу повреду обавезе, која је у време
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извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања, посебним законом
или другим актом школе и за повреду забране из члана 44. и 45. истог закона.
Услови за дисциплинску одговрност ученика, ток и начин вођења дисциплинског шоступка су
утврђени Законом и Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ''Јајинци''.
Васпитне и васпитно дисциплинске мере су дефинисане Законом и Правилником о правима,
обавезама и одговорности ученика ОШ''Јајинци''.
9.6.2.Материјална одговорност
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи
намерно или из крајње непажње, у складу са законом и Правилником о правима, обавезама и
одговорности ученика ОШ''Јајинци''. Поступка утврђивања одгорности, висине штете, начин
надокнаде су дефинисане Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ''Јајинци''.

9.7.Правна заштита ученика
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на
изречену васпитно – дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду
забране из члана 44. и 45. Закона и члана 3. и 4. овог Правилника и на решење о утврђеној
материјалној одговорности ученика у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној
одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из члана 32. овог Правилника у року од 15 дана од дана
достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој васпитно дисциплинској мери искључења ученика,
ученик, његов родитељ или старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

9.8. Ученички парламент
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.
У 7 и 8 разреду Основне школе''Јајинци'' организује се ученички парламент 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, васпитача 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.
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10.КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Најбогатија културна активност школе одвија се при обележавању школске славе 20.октобра,
Савиндана 27.јануара, када ученици представљају своје ликовне радове, а чланови рецитаторске,
драмске, хорске и фолколорне секције изведу културно уметнички програм.
Од 2014.године, а што је раније била традиција, у Основној школи''Јајинци'' одржава се
манифестација ''Изложба кућних љубимаца'', у којој учествују и запослени и ученици школе уз
подршку медија. Поред ове манифестације у школи се организују изложбе старалаштва ученика у
оквиру секција, такмичења у оквиру одређених области и образовних садржаја, предавања на тему
заштите здравља, химанитарне акције у циљу пружања помоћи старијим особама и деци без
родитеља, акције на одржавању и богаћењу природне средине кроз куповину и сађење садница,
трибине посвећене актуелним васпитно-образовним питањима (здравствена култура младих, хумани
однос међу половима, конвенција права детета итд), зидне новине ученика о животу и раду у школи
у ужој и широј животној средини и други сарджаји, којим се ученицима омогућава да се изразе у
слободним активностима.
11.ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈАЈИНЦИ'' ЗА 2017.годину
11.1. Извештај о финансијском пословању за период 1.1.2017-31.12.2017.

Редни број
1.
2.
3.
4.

Остварени приходи у 2016.години према усвојеном завршном рачуну
Извор прихода
Стање
Од буџета Републике
20.651.757,96 динара
Од буџета општине, града
31.302.000,оо динара
Приходи од закупа
19.430.000,оо динара
Родитељски динар
112.688,21
УКУПНО прихода:
49.686.786,50динара

11.1.1.Укупни расходи и издаци према усвојеном завршном рачуну, закључно са 31.12.2017.год.

Укупни расходи и издаци према усвојеном завршном рачуну, закључно са 31.12.2017.годином
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Опис извора трошкова
Плате по основу цене рада
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравствено осигурање
Доприноси у случају незапсолености
Превоз
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Солидарна помоћ
Јубиларне награде
Трошкови платног прометa и банкарских услуга

Износ извршених
расхода и издатака
34.860.096,67 динара
4.194.252,39 динара
1.800.033,35 динара
262.140,77 динара
1.996.043,91 динара
1.018.94,65 динара
422.923,57 динара
124.127,00 динара
514.536,10 динара
103.653,41 динара
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11..
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41..
42.
43.
44.
45.

Трошкови банкарских услуга
Трошкови енергетских услуга
Трошкови за пелет
Трошкови за лож уље
Трошкови одржавања за централно грејање
Тршкови услуга водовода и канализације
Трошкови за дератизацију
Трошкови за димничарске услуге
Трошкови за услуге чишћења-Градска чистоћа
Трошкови за телефон
Трошкови за поштанске услуге
Трошкови осигурања запослених у случају несреће на раду
Трошкови за услуге за израду софтвера
Трошкови за услуге одржавања рачунара
Трошкови за котизацију за семинаре
Трошкови за објављивање тендера и огласа
Трошкови за остале стручне услуге
Трошкови за репрезентацију
Трошкови за лаборатрисјске услуге
Трошкови за радове на комуникационим инсталацијама

Трошкови за текуће поравке и одржавање зграда и објеката
Трошкови за набавку уградне опреме
Трошкови набавке за канцелариски и школски материјал
Трошкови за набавку униформе за помоћно техничко особље
Трошкови за бензин
Трошкови за материјал за образовање и усавршавање запослених
Трошкови за набавку хемијскаих средстава за чишћење
Трошкови набавке хране и ужине за специјано одељење
Трошкови за набавку пића за време школских манифестација
Трошкови за набавку потрошног материјала
Трошкови за набавку резервних делова школске опреме и алата
Трошкови за набавку алата
Трошкови за набавку електронске опреме
Трошкови за набавку опремае за образовање
Трошкови за набавку опреме за спорт

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

356,00 динара
415.956,19 динара
162.240,00 динар
1.866.153,24 динара
570.071,80 динра
303.196,55 динара
13.382,40 динара
13.920,00 динара
498.116,78 динара
108.814,77 динара
13.000,00 динара
39.675,оо динара
57.864,оо динара
133.291,92 динара
93.9785,32 динара
8.400,оо динара
38.625,оо динара
14.500,оо динара
1.874,оо динара
48.367,81 динара
11.496.236,24 динара
10.810,80 динара
280.135,8о динара
34.650,оо динара
16.000,оо динара
103.571,49 динара
245.804,88 динара
265..171,79 динара
121384,71 динара
332.690,89 динара
5.400,оо динара
4.291,оо динара
910.780,28 динара
534.897,оо динара
20.628.000,оо
43.659.617,66 динара

11.1.2. Стање на рачунима закључно са 31.12.2017.годину према усвојеном завршном рачуну
Стање на рачунима са 31.12.2016.годину према усвојеном завршном рачуну
Редни број Жиро-рачун
Стање
1.
Редовна средства
22,14 динара
2.
Сопствена средства
58,612,78 динара
3.
Боловање
115,7 динара
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4.

Родитељски динар
УКУПНО:

25.004,14 динара
83.754,76 динара

11.2. Финансијски план за 2019. годину
Конто

Опис

413100
412111

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Отпремнине и помоћи за запослене
Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова
Јубиларне награде
Трошкови платног промета и банкарских
услуга
Енергетске услуге
Дератизација
Димничарске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања запослених
Трошкови осигурања ученика
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Одржав.рачуна.опреме
Услуге образовања и усавршавања запослених
Лиценце
објављивање тендера
Остале опште услуге
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге
Лабораторијске услуге
Електро инсталације
Електро инсталације
Текуће поправке и одржавање објеката
Канцеларијски материјал
хтз опрема
Стручна литература за редовне потребе
запослених
Хемијска средства за чишћење
Храна
Храна
потрошни материјал
Накнаде у случају смрти

412210
412311
414300
414100
416111
421100
421200
421321
421322
421300
421400
421500
421500
422191
425222
423311
423391
423432
423911
423599
423599
423599
424341
425116
425116
425261
426111
426124
426611
426811
426822
426822
426911
472611

Планирано у
динарима
55.000.000,оо
700.000,00

Извор финансирања
Министарства просвете
Министарства просвете

300.000,00
60.000,00
300.000,оо
50.000,оо

Министарства просвете
Министарства просвете
Министарства просвете
Министарства просвете

700.000,00
100.000,оо

Секретаријата за образовање
Министарства просвете

600.000,оо
24.000,00
36.000,00
1.035.000,оо
120.000,оо
36.000,оо
60.000,00
1.870.000,00
216.000,оо
150.000,оо
30.000,оо
30.000,00
143.000,оо
144.000,00
120.000,00
540.000,00
3.000,оо
3.600.000,00
600.000,00
180.000,оо
240.000,00
120.000,00
24.000,оо

ОШ''Јајинци''
Секретаријата за образовање
ОШ''Јајинци''
Секретаријата за образовање
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
Родитељски динар
Секретаријата за образовање
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
Општина Вождовац
родитељски динар
Секретаријата за образовање
Општина Вождовац
ОШ''Јајинци''
Секретаријата за образовање
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''

288.000,00
120.000,00
108.000,00
312.000,00
140.000,00

ОШ''Јајинци''
Општине Вождовац
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
Секретаријата за образовање
37

512611
512611
426821
483100
483100
421223
421224
425227

Опрема за образовање
Опрема за образовање
Пиће
Новчане казне и пенали по решењу суда
Новчане казне и пенали по решењу суда
Пелет
Гас
Уградна опрема

600.000,00
414.000,00
120.000,00
500.000,00
500.000,00
170.000,00
5.000.000,00
600.00,00

У К У П Н О:

Секретаријата за образовање
ОШ''Јајинци''
ОШ''Јајинци''
Секретаријата за образовање
Општине Вождовац
Секретаријата за образовање
Секретаријата за образовање
Секретаријата за образовање

71.003.000,00

11.3. План јавних набавки за 2019. Годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.

Предмет

Процењена

Врста

Оквирно

Оквирно

Оквирно

бр

набавке

вредност

поступка

време

време

време

(планска

покретања

закључења

реализациј

година)

поступка

уговора

е

април-мај

јун

Јул-август

УКУПНО

Конто

Извор
финансирања
(планска
година)

3.000

ДОБРА
УСЛУГЕ

1.

РАДОВИ

3.000

Реконструкција

3.000

електричних
инсталација за

јавне набавке
мале
вредности

425116
Електричне
инсталације
2017.

матичну школу

Буџет града
Београдаопштина
Вождовац

12. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ''ЈАЈИНЦИ''
12.1.Подаци о просторијама у матичној школи
ПРОСТОРИЈЕ
ЈАЈИНЦИ
Учионице опште намене
Кабинет за географију/ учионица за млађе разреде
1
Кабинет за српски језик/ учионица за млађе разреде
2
Кабинет за математику/ учионица за млађе разреде
1
Кабинет за стране језике/ учионица за млађе разреде
2
Кабинет за ликовну/музичку културу/ учионица за
1
млађе разреде

РАКОВИЦА
3
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Кабинет за историју/ учионица за млађе разреде
Кабинет за биологију
Кабинет за хемију/физику
Кабинет за техничко и информатичко
Кабинет за информатику
Учионица са сензорном собом
Фискултурна сала са свлачионницама
Продужени боравак
Библиотека
Просторија за предшколски припремни програм
Кухиња са трпезаријом
Зборница
Просторија за архиву
Канцеларије
Котларница
Радионица за домара
Просторија за техничко особље
Остале просторије
Подрумска остава
Отворени терен за рукомет/мали фудбал
Отворени терен за кошарку
Отворени терен за одбојку
Родитељски кутак

1
1
1
2
1
1
1+2
2
1
1
1
1
1
4
1
1+1
1
2
1
1

1

1

2
1
1
1

1
1

13.НАСТАВНА СРЕДСТВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ''ЈАЈИНЦИ''

13.1.Списак наставних средстава
Списак наставних средства који су приказани у табели се односе на збирне податке за матичну
школу и издвојено одељење у селу Раковица.
НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Музички инструмент ђембе
Лопта за фудбал гумена
Лопта одбојка гумена
Лопта за рукомет јуниор гумена
Лопта за рукомет сениор гумена
Скенер
Пројектор светлосни
Интегрисани сензорни систем са ефектима
Телефакс
Звучних зидни

БРОЈ
1
15
14
8
5
1
1
1
1
26
39

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33..
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Мини линија
Дувач за лишће
Геометријска тела жичана 7/1 комплет
Пумпа за лопту
Лап-топ
Пројектор3+3+1+2
Штампач
Клавир
Табле
Радио касетофон
рачунар намењен потребама ученика
Мрежа за одбојку
Микрофон
Радио станица
Копир
Пројектионо платно16+
Дечији разбој за ручно ткање
Бела табла
Глобус
Комода за одлагање карата
Географске карте
пластични обруч
Струњача
Геометријска тела дрвена
Историјске карте
Лењир
Маказе за сечење лим
Чекић
Мотоцангле
Маказе за хартију
Компјутерски сто
Керамичка табла
Комплет стакла и лабор.прибора
Комплет хемикалија
Музичке касете
Пионирски бубањ
Хармоника
Гитара
Динамометар
Ебонентни штап
Електромегнет
Волтметар
Збирка сочива
Звучне виљушке
Чуњеви
Рипстол
Ниска греда

2
1
3
3
10
9
5
1
15
6
24
1
1
1
2
5
1
16
2
2
22
10
2
1
8
4
3
5
2
4
12
3
1
1
13
1
1
1
1
3
2
6
1
2
6
5
1
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Одскочна даска
Мрежа за пингпонг
Рекети за пингпонг
Штоперица
Вијача
Пиштаљке
Мозак, бубрег и срце модел
Хоботница телни апарат
Микроскоп
Ограни чула слуха
Мускулатура цовека слике
Вегетативни нервни систем
Праживотиње слике
Квр слике
Бактерије слике
Морски плактон
Маховина влачак
Ппрати слике
Скелет човека
Скелет човека слике
Говорни систем слике
Труп човека
Око и слике
Анатомија зуба слике
Крвоток човека слике
Цревни паразити слике
Ћелије ткива
Ограни за дисање
Органи за варење
Деоба ћелије слике
Зидне слике биоценоза
Троугао равностране
Троугао разнострани
Угломер
Шестар школски
Модел торзо човека 12 делова
Модел за површински круг
Троугао разнокраки
Магнетни модел питагорине теореме
Тространи модел коцке
Рачунаљка
Модел збир углова у троглу
Електрични клавир
Графоскоп
Рачунари намењен административним
потребама
103. Лап топ
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

1
3
8
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
4
1
1
1
2
1
1
1
1
2
6
5
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Школска библиотека располаже са 5500 књига.
Сва наставна средства су у власништву Основне школе''Јајинци''.
14. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Основне школе ''Јајинци''се заводи у складу са Правилником о канцеларијском
пословању Основне школе ''Јајинци'' у Секретаријату школе, ул.Илије Петровића 12, ЈајинциБеоград.
Носачи информација којима располаже Основна школа ''Јајинци'', настали у раду и у вези са радом
школе чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Правилником о
канцеларијском пословању, и то у:
-Архиви са предметима: у Секретаријату школе и згради матичне школе, ул.Илије Петровића 12,
Јајинци-Београд.
-Електронска база података: у Секретаријату школе и згради матичне школе, ул.Илије Петровића 12,
Јајинци-Београд.
-За предмете за које није истекао рок чувања: у Секретаријату школе и згради матичне школе,
ул.Илије Петровића 12, Јајинци-Београд.
-Финансијска документација о плаћању за потребе школе и исплати плата запосленима: у
рачуновотству школе, преко које се врше сва плаћања и обрачуни за исплату, ул.Илије Петровића 12,
Јајинци-Београд.
-Остала папирна документација: досијеи запослених, документација о регистрацији органа,
отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад школе, осим оне у
власништву општине Вождовац, градског Секретаријата за образовање и других Министарстава,
чува се у архиви Секретаријата школе и згради матичне школе, ул.Илије Петровића 12, ЈајинциБеоград.
-На интернет презентацији школе www.osjajinci.edu.rs објављују се информације које су настале у
раду или у вези са радом школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес.
Информације на сајту остају док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по
потреби се недељно или месечно ажурирају. Сајт садржи и одредницу „Архива“ преко које је
омогућен приступ и оним информацијама/вестима које се не односе на актуелне активности школе.
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15. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
15.1.Врсте информација које Основна школа''Јајинци''поседује и ставља на увид:
Основна школа''Јајинци''поседује информације до којих долази применом закона, правилника и
других правних аката наведених у Информатору о раду.
Наведене информације се односе на документа која су настала применом прописа из делокруга рада
школе, и поступању по захтевима правних и физичких лица у облику предмета, који се чувају у
архиви.
Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, школа ће
саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или
му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“ број 120/04), осим када су се, према овом закону, стекли услови за
искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
15.2.Подношење Захтева за слободан приступ 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
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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.
Када школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику
и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења школе, у
складу са чаланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
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15.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА''ЈАЈИНЦИ''
11222 Јајинци-БЕОГРАД
Илије Петровића 12
ЗАХТЕВ
за приступ информацији и од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информациј ама од јавног значаја („Службени
гласник РС", број 120/04, 54/07 и 104/09), 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:**
o поштом
o електронском поштом
o факсом
o 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 _______________,
дана ________ 20__ године

___________________________________
Тражилац информације / Име и презиме
__________________________________
адреса
___________________________________
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 захтевате.
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15.4. Радње и мере предузете на примени Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја од стране Oсновне школе''Јајинци'' у 2018. години
Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја од стране Oсновне школе''Јајинци'' у 2018. години је сачињен у
складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“, број 120/04).

15.4.1.Захтеви
Ред. Тржилац информације
бр.
Грађани
Медији
Невладине организације и
друга удружења грађана

1.
2.
3.

Политичке странке
Државни и други органи
Остали
Укупно

4.
5.
6.
7.

Број
поднетих
захтева
0
0
0

Број усвојених –
делимично
усвојених захтева
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Број одбачених
захтева
0
0
0

Број
одбијених
захтева
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

15.4.2.Жалбе
Ред.
бр.

Тржилац
информације

Укупан
бр.изјављен
их жалби

1.
2.
3.

Грађани
Медији
Невладине
организације,удруже
ња грађана
Политичке Странке
Државни и други
органи
Остали
Укупно

4.
5.
6.
7.

Број жалби
због
одбијања
захтева
0
0
0

Број жалби на
закључак о
одбацивању
захтева
0
0
0

Садржин
а жалбе

0
0
0

Број жалби
због
непоступањ
а по захтеву
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
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15.4.3.Трошкови поступка
Трошкови наплаћивани
Укупан износ

Број жиро рачуна
о

00 динара

Трошкови нису
наплаћивани
0

15.4.4.Информатор о раду органа
Датум израде
Информатора
17.01. 2011.
године

Објављен на
Интернету

Датум последњег
ажурирања

да

јнауар 2019.

Израђенније
објављен
0

Није
израђен
0

Разлози због
којих није
израђен
0

15.4.5.Одржавање обуке запослених
Обука спроведена
Да. У сарадњи са директором школе запослени су информисани о
начину поступања по приспелим захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја

Разлози неспровођења обуке

0

15.4.6.Одравање носача информација
Редовно се одржавају
Да. У складу са Уредбом о канцеларијском пословању. Постоји и
електронска база података.

Разлози неодржавања
0

16.ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈАЈИНЦИ''

Основна школа''Јајинци''
Адреса: Илије Петровића 12, 11222 Јајинци- Београд
Основна школа ''Јајинци'' користи и просторије у улици Булевар ЈНА 68 у Раковица селу, као
просторије издвојеног одељења, које је саставни део Основне школе ''Јајинци''.
Детаљније информације о адресама и контакт телефонима матичне школе и издвојеног одељења су
наведене у тачки 3. овог Информатора о раду.
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Пријем поште врши се преко писарнице Секретаријата школе, Београд, ул. Илије Петровића 12.
Радно време Основне школе ''Јајинци'', 06.00 до 20.00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.
Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем. Основна
школа ''Јајинци'' поступа у складу са Законом о општем управном поступку («Службени лист СРЈ»,
бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима,
обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.
Електронска адреса школе: osjajinci@gmail.com
Вебсајт: osjajinci.edu.rs
Телефон матичне школе: 011/39-41-826 и факс бр. 011/39-40-310
Телефон издвојеног одељења: 011/39-40-306
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима је делимично омогућен, али је
потребна додатна помоћ пратиоца, због постојања техничких баријера на улазима у зграде.
У просторијама је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну сагласност директора школе
Особе задужене за сарадњу са медијима и јавним гласилима у Основној школи ''Јајинци'' је диркетор
школе Јелена Ђорђевић.
Телефон: 39-40-310.
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