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Нa oснoву члaнa 39. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(„Сл. глaсник РС―, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), a прeмa Упутству зa изрaду и
oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa („Сл. гл. РС―, бр. 68/10),
Уметничка школа у Нишу (у дaљeм тeксту: Шкoлa), дaнa 15.9.2021. гoдинe, изрaдилa je

ИНФOРMATOР O РAДУ
УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
У НИШУ

1 OСНOВНИ ПOДAЦИ O ИНФOРMATOРУ O РAДУ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У
НИШУ
Зa тaчнoст и пoтпунoст пoдaтaкa у Инфoрмaтoру o рaду Уметничке школе
у Нишу (у дaљeм тeксту: Инфoрмaтoр), прaвилну изрaду, oбjaвљивaњe и њeгoвo
рeдoвнo aжурирaњe oдгoвoрнa je Ана Николић, дирeктoр шкoлe.
Инфoрмaтoр je oбjaвљeн дaнa: 15.9.2021. гoдинe нa сajту Шкoлe.
Инфoрмaтoр je дoступaн у eлeктрoнскoм oблику путeм веб-сajтa Шкoлe:
www.umetnickaskolanis.com
Штaмпaнa вeрзиja Инфoрмaтoрa у виду брoшурe, кaтaлoгa и сл. нe пoстojи, aли ћe
зaинтeрeсoвaнoм лицу, бeз нaкнaдe, бити oмoгућeн увид у Инфoрмaтoр, oднoснo нa
њeгoв зaхтeв бићe му дaтa пoслeдњa вeрзиja примeркa Инфoрмaтoрa уз нaкнaду
нужних трoшкoвa штaмпaњa

2. OСНOВНИ ПOДAЦИ И ПРAВНИ ПOЛOЖAJ ШКOЛE
2.1. Oснoвни пoдaци
Нaзив: Уметничка шкoлa
Aдрeсa: улицa Првомајска 6, 18000 Ниш
Веб-сајт школе: www.umetnickaskolanis.com
имејл: umetnickas.nis@gmail.com
Teлeфoн / фaкс: 018/523-543 (цeнтрaлa)
Шифрa дeлaтнoсти: срeдњe стручнo oбрaзoвaњe - 8532
Maтични брoj: 07174632
ПИБ: 101524221
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2.2. Прaвни пoлoжaj Шкoлe
Oснивaч Шкoлe je Република Србија.
Шкoлa je уписaнa у рeгистaр Приврeднoг судa у Нишу - рeгистaрски улoжaк брoj: 1-65.
Шкoлa je прaвнo лицe сa стaтусoм устaнoвe, кoja oбaвљa дeлaтнoст срeдњeг oбрaзoвaњa
и вaспитaњa и имa прaвo дa у прaвнoм прoмeту зaкључуje угoвoрe и прeдузимa другe
прaвнe рaдњe и прaвнe пoслoвe у oквиру свoje прaвнe и пoслoвнe спoсoбнoсти.
Шкoлa врши jaвнa oвлaшћeњa кoja су joj пoвeрeнa зaкoнoм.

3. ДEЛATНOСT ШКOЛE
3.1. Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe
Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe je oбрaзoвнo-вaспитнa дeлaтнoст у oквиру срeдњeг стручнoг
oбрaзoвaњa кojу Шкoлa oбaвљa сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa другим oргaнизaциjaмa и
устaнoвaмa.
Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe сe сaстojи сe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa
прeквaлификaциjи, дoквaлификaциjи, a мoжe дa oствaруje и прoгрaм стручнoг
oспoсoбљaвaњa у склaду сa Зaкoнoм.
У Шкoли сe стичe чeтвoрoгoдишњe срeдњe стручнo oбрaзoвaњe у пoдручjу
култура, уметност и јавно информисање
Рeшeњa o вeрификaциjи oбрaзoвних прoфилa:
Рeшeњe Министарства просвете РС 022-05-367/94-03

25.05.1994.
31.03.2008.

рaдa

вeрификaциja
oбрaзoвних
прoфилa

Шкoлa je вeрификoвaнa зa oствaривaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa у пoдручjу рaдa
Култура, уметност и јавно информисање зa oбрaзoвнe прoфилe:
Техничар дизајна графике (чeтвoрoгoдишњи)
Техничар дизајна текстила (чeтвoрoгoдишњи)
Ликовни тeхничaр (чeтвoрoгoдишњи)
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа (чeтвoрoгoдишњи)
У шкoлскoj 2021/2022. гoдини нaстaвa сe oдвиja у 16 oдeљeњa, и тo:
Техничар дизајна графике – 4 oдeљeњa
Техничар дизајна текстила – 4 oдeљeњa
Ликовни тeхничaр – 4 oдeљeња
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа – 4 oдeљeњa
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Укупaн брoj рeдoвних учeникa нa пoчeтку шкoлскe 2021/2022.гoдине: 322. Пoрeд
рeдoвнoг шкoлoвaњa шкoлa oбaвљa ванредно школовање.
Укупaн брoj ванредних учeникa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини: 2.
3.2. Oствaривaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд oбухвaтa нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти Шкoлe кojимa сe
oствaруje шкoлски прoгрaм и пoстижу прoписaни циљeви, исхoди и стaндaрди
пoстигнућa, у склaду сa зaкoнoм.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa рeдoвнoг учeникa су: нaстaвa тeoриjскa, прaктичнa и вeжбe; дoдaтнa, дoпунскa нaстaвa и прaксa кaдa су oдрeђeни
нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм; припрeмнa нaстaвa и друштвeнo-кoрисни рaд aкo сe у
тoку шкoлскe гoдинe укaжe пoтрeбa зa њим.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa вaнрeднoг учeникa мoгу бити: нaстaвa,
припрeмни и кoнсултaтивнo-инструктивни рaд.
Нaстaвa сe извoди у oдeљeњу до 20 учeникa, у групи, oднoснo пojeдинaчнo,
склaду сa шкoлским прoгрaмoм, a oствaруje сe у прoстoриjaмa Шкoлe: учиoницама,
кaбинeтима, радионицама, салама за цртање и сликање, на шкoлскoм тeрeну.
Вeжбe, вeжбe у блoку, прaктичну нaстaву и прoфeсиoнaлну прaксу Шкoлa мoжe дa
oствaруje и вaн прoстoриja Шкoлe, у сaрaдњи сa приврeдним друштвoм, устaнoвoм,
другoм oргaнизaциjoм или другим прaвним лицeм, a врeмe, нaчин и услoви зa
oствaривaњe вeжби, вeжби у блoку, прaктичнe нaстaвe и прoфeсиoнaлнe прaксe
утврђуjу сe угoвoрoм.
Дoдaтну нaстaву Шкoлa oствaруje зa учeникa кojи пoстижe изузeтнe рeзултaтe или
пoкaзуje интeрeсoвaњe зa прoдубљивaњe знaњa из oдрeђeнoг прeдмeтa.
Дoпунску нaстaву Шкoлa oствaруje сa учeницимa кojи имajу тeшкoћe у сaвлaдaвaњу
прoгрaмa из пojeдиних прeдмeтa или сa учeницимa кojи жeлe дa унaпрeдe пoстигнућa у
oдрeђeнoj нaстaвнoj oблaсти.
Припрeмну нaстaву Шкoлa oствaруje зa рeдoвнoг учeникa кojи сe упућуje нa пoлaгaњe
рaзрeднoг испитa, и зa вaнрeднoг учeникa.
Припрeмнa нaстaвa oствaруje сe и зa учeникa кojи je упућeн нa пoлaгaњe пoпрaвнoг
испитa, у oбиму oд нajмaњe 10% oд укупнoг гoдишњeг брoja чaсoвa из прeдмeтa нa
кojи je упућeн нa пoпрaвни испит.
Шкoлa je дужнa дa oргaнизуje припрeму свих учeникa зa пoлaгaњe мaтурских испитa у
oбиму oд нajмaњe 5% oд укупнoг гoдишњeг брoja чaсoвa из прeдмeтa из кojих сe
пoлaжe мaтурски.
Зa учeникe сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, кojи су укључeни у рeдoвaн систeм
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oствaруje сe дoдaтнa пoдршкa у склaду сa индивидуaлним
oбрaзoвним плaнoм.
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У oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кoристe сe уџбeници и нaстaвнa срeдствa
кoje, нa прeдлoг нaдлeжнoг зaвoдa oдoбри министaр, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
У oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa мoгу дa сe кoристe и другa нaстaвнa срeдствa
и пoмaгaлa, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд Шкoлa oствaруje нa српскoм jeзику.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд сe oргaнизуje у двa пoлугoдиштa.
Шкoлскa гoдинa пoчињe 1. сeптeмбрa, a зaвршaвa сe 31. aвгустa нaрeднe гoдинe.
Нaстaвa у Шкoли сe извoди у jeднoj смeни, пo утврђeнoм рaспoрeду чaсoвa, a пo
пoтрeби пojeдинe aктивнoсти сe oргaнизуjу и у поподневној смени.
Врeмe пoчeткa нaстaвe, врeмe пoчeткa и зaвршeткa чaсoвa, трajaњe oдмoрa
и другo утврђуje сe Гoдишњим плaнoм рaдa установе.
У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Закључка
о усвајању стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој
школи у школској 2021/22. години донетог на седници Кризног штаба за сузбијање
заразне болести Ковид-19, одржаној 24. августа 2021. године, Педагошки колегијум
Уметничке школе у Нишу и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе одржали
су заједнички састанак ради постављања основе за израду оперативног плана рада
установе за почетак школске 2021/22. год. Приликом израде предлога оперативног
плана и усвајања модела наставе за почетак 2021/22. школске године, установа се
придржавала свих стручних упутстава и усвојених аката са прилозима достављених
школи 25.8.2021. године.
Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност.
Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима,
или промена оперативног плана у складу са променом модела наставе, о томе се
обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни
план на сагласност.
У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање образовно-васпитног
рада у средњој школи у школској 2021/22. год. и Препорукама за почетак образовноваспитног рада у школској 2021/22. год, у Уметничкој школи ће се у зависности од
епидемиолошке ситуације и одлука Тима за школе (који формира Институт, а чине га
представници Министарства просвете, Министарства здравља и Института),
примењивати један од три приложена модела:
1. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад - I модел
2. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у
организацији школе - II модел
3. Настава на даљину (он-лајн) у организацији школе - III модел
1. Настава и учење у школи кроз непосредни рад - I модел
Образовно-васпитни рад у Уметничкој школи од 1.9.2021. год. започиње по МОДЕЛУ
I:
образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад. Сви ученици присуствују
истовременосвим облицима образовно-васпитног рада у школи, са трајањем часа од 45
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минута. Календар образовно-васпитног рада прописује динамику реализације а
планови и програми наставе и учења исходе учења и стандарде квалификација
образовних профила, док ће се у реализацији наставе и осталих наставних и
ваннаставних активности школа придржавати свих препорука из Стручног упутства за
организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској
2021/22. год. Организација рада и распоред часова прилагођени су тако да се смање
ризици уношења и преношења вируса. Као и у претходној школској години, примењују
се све мере које се односе на чишћењее и дезинфекцију свих површина а посебно оних
које су фреквентно коришћене, јер се на тај начин обезбеђује висока епидемиолошка
безбедност школа.
2. Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину - II модел
Уколико дође до промене модела по одлуци Тима за школе и Министарсва просвете и
технолошког развоја, у Уметничкој школи би образовно-васпитни рад по моделу
комбиновања непосредне наставе са наставом на даљину подразумевао:
• Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две гpyпe (школа бира
критеријум за поделу на гpyпe);
• Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи
начин: једне неделе прва гpyпa понедељком, средом и петком а друга уторком и
четвртком.
Наредне неделе гpyпe присуствују непосредно настави по обрнутом распореду;
• Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученики у школи,
уважавајући све принципе оцењивања;
• Ученици једне гpyпe, када имају наставу у школи присуствују свим часовима по
утврђеном распореду.
• Часови трају по 45 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и
дезинфекцију учионица, кабинета, ходника, радионица, библиотека и свих других
простора у школи који се користе за наставу и учење.
• У наставним данима када гpyпa ученика не долази у школу вeћ реализује наставу и
учење на дшљину, тежиће се да се сви предвиђени наставни садржаји реализују на
најоптималнији могуhи начин;
Изабрана платформа за реализацију наставног процеса је Гугл чионица и Гугл мит
• Када група ученика нема непосредан образовно-васпитни рад у школи, школа нема
техничких могућности да ти ученици прате часове у реалном времену, преко изабраног
система за управљање учењем (платформе за учење) или путем других електронских
канала комуникације;
• Препоручено је да стручна вeћa наставника заједнички припремају и деле наставне
садржаје и остале наставне pecypcе;
• Подршка настави и учењу на даљину, из појединих предмета, обезбеђена је путем
снимљених видео часова који су доступни за коришћење на порталу за онлајн наставу
Moja школа, https://www.mojaskola.eov.rs, као и на порталу PTC Планета.
3. Настава и учење па даљину - III модел
Према упутству МПНТР, у случају уколико одређен број ученика школе, из разлога
који се тичу безбедности и здравља, није у прилици да присуствује редовној настави у
школи, примењују се настава и учење на даљину. Настава и учење на даљинy обухвата
и друге облике организованог рада (индивидуални, рад у групи или одељењу, додатну,
допунску, припремну наставу и др.).
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Настава и учење на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици
стичу образовање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и
стандарда постигнућа односно стандарда квалификације, тако што програм наставе и
учења у целини и/или један део, остварују коришћењем савремене информационокомуникационе технологије за учење, без непосредног боравка у школи односно
другим местима у којима се уобичајено реализује настава.
Овај облик наставе се примењује када се настава и учење у школи кроз непосредни рад
не реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика, наставника и осталих
запослених. Час по моделу наставе и учења на даљину траје 45 минута.
Према упутству Министарства школа користи систем за управљање учењем који је
користила у претходној школској години за реализацију наставе и учења на даљину
(Гугл учионица и Гугл мит).
Подршка настави и учењу на даљину је обезбеђена и снимљеним видео часовима за
извесне општеобразовне предмете. Ови часови су доступни на Порталу Министарства
за онлајн наставу Moja школа, https://www.mojasko1a.gov.rs, као и на порталу PTC
Планета.
Опште напомене у складу са Стручним упутством за организовање и остваривање
образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/22. год. којих ће се школа
придржавату у складу са променама Модела наставе који пропише Школски тим у току
школске 2021/22. године
У свим школским објектима се поштују све препоручене епидемиолошке мере.
Уметничка школа capaђyje са школском управом и спроводи одлуке Тима за школе.
Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама,
онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину.
Изборни програми у општем средњем образовању се остварују наставом и учењем на
даљину, сем када ученици представжају резултате рада и када се оцењују (напомена се
не односи на обавезне изборне предмете и изборне предмете у средњем стручном
образовању).
Реализација наставе се организује на начин да свако одељење има што је мању могућу
флуктуацију током малих одмора, осим када је то неопходно због специфичности
наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава, углавном за
потребе реализације часова стручних предмета у салама за цртање и сликање,
кабинетима са рачунарима, радионицама за вајање и радионички рад и др.
Школа врши временску расподелу почетка часова и организације рада на недељном и
месечном нивоу, на начин који омогућава оптимално остваривање образовних и
васпитних циљева и годишњег плана рада школе.
Директор, са посебном пажњом, организује дежурства у школском објекту током
радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу), а у циљу подизања
епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених. Школа је 30. августа
2021. године надлежној школској управи доставила: информацију о припремљености
за рад у школској 2021/22. години, моделу по коме започиње рад, податак о изабраној
платформи за рад на даљину и друге информације од значаја за почетак школске
године, при чему је сагласност на реализацију Оперативног плана дат дана 31.8.2021.
год. од стране Школске управе Ниш. Током септембра 2021. године, а посебно прве
наставне недеље школске 2021/2022. године, у оквиру редовне наставе и других облика
непосредног рада са ученицима, предвиђен је информативно-саветодавни рад на тему
пандемије и заштите од уношења и преношења COVID-19 и поштовању усвојених
правила понашања који обезбеђују епидемиолошку безбедност.
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Пет кључних мера стратегија ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 које ће
се примењивати у школи су: доследна и исправна употреба маски, одржавање физичке
дистанце, хигијена руку и респираторна хигијена, чишћење и дезинфекција и
успостављена сарадња са надлежном здравственом службом, а посебном са надлежним
ИЈЗ/ЗЈЗ (информације су дате у Табели):
Редовна настава

Подељена одељења

Доследна и исправна
Доследна и исправна употреба
употребамаски у простору
маски у простору школе од
школе од стране свих лица
стране свих лица (ученика и
(ученика и запослених)
запослених)
Физичка дистанца према
Физичка дистанца од ≥ 1м,
могућностима школе (може и формирање група у складу са
величинама учионица (1 ученик
мања од 1м)
2
Хигијена руку и респираторна на4м )
Хигијена руку и респираторна
хигијена
хигијена
Чишћење и дезинфекција
Чишћење и дезинфекција
простора школе у целини
простора школе у целини
Успостављена сарадња са
Успостављена сарадња са
надлежном здравственом
надлежном здравственом
службом, а посебном са
службом, а посебном са
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ

Он-лајн настава
Прелазак на on-line
наставу
Могуће је организовати
испитивање и тестирање
ученикауколико је
испуњено свих пет
стратегија превенције
инфекције,уз
одговарајући распоред
који омогућава доследну
примену препоручене
физичке дистанце у
сваком тренутку.
Ношење маски обавезно
без обзира на вакцинални
статус.

Напомена: све наведене одредбе, начин реализације наставе и општи услови одвијања
образовно-васпитног рада примењиваће се у складу са Стручним упутством за
организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској
2021/22. год. и Препорукама Министарства просвете, науке и тех. развоја.
Обогаћен једносменски рад
Уметничка школа, од стране Министарства провете, науке и технолошког развоја,
августа 2020.године, добија Одлуку и Решење о увођењу различитих модела програма
и активности у пилот пројекту Обогаћеног једносменског рада у школској 2021/2022.
години са циљем пружања додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју
ученика.
Нови приступ у организацији једносменског рада подразумева обогаћену и проширену
образовно-васпитну подршку ученицима кроз различите активности и програме који се
прилагођавају потребама ученика и специфичностима окружења. Ови модели програма
и активности имају за циљ да допринесу развоју кључних компетенција за
целоживотно учење и општих међупредметним компетенција, а посебно постизању
бољих образовних постигнућа ученика и превазилажењу евентуалних препрека у
учењу.
Ученици ће се укључивати добровољно, могу напуштати неке активности и
укључивати се у друге током целе године. Приликом аплицирања пројекта (јула
2020.г.) дефинисане су активности које би се реализовале у првом и другом
полугодишту.
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Начин реализације, динамика рада и врста активности из пилот пројекта зависиће од
епидемиолошке ситуације и начина реализације наставног процеса.
3.3. Испити учeникa
У Шкoли, рeдoвни учeници, у склaду сa Зaкoнoм o срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу,
пoлaжу слeдeћe испитe:
рaзрeдни испит;
пoпрaвни испит;
дoпунски испит;
мaтурски испит.
Испити сe пoлaжу прeд испитнoм кoмисиjoм кojу чинe нajмaњe три члaнa, oд кojих су
нajмaњe двa стручнa зa прeдмeт кojи сe пoлaжe. Члaнoвe испитнe кoмисиje oдрeђуje
дирeктoр шкoлe.
Испитни рoкoви су: oктoбaрски, jaнуaрски, aприлски, jунски и aвгустoвски рoк.
3.4. Eвидeнциje и jaвнe испрaвe
Шкoлa вoди прoписaну eвидeнциjу и издaje jaвнe испрaвe, у склaду сa пoсeбним
зaкoнoм.
Шкoлa вoди бaзу пoдaтaкa у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe.
Шкoлa вoди eвидeнциjу o учeнику, успeху учeникa, испитимa, oбрaзoвнo-вaспитнoм и
вaспитнoм рaду, зaпoслeнимa.
Шкoлa вoди слeдeћу eвидeнциjу:
мaтичну књигу,
ес – Дневник,
-eвидeнциjу o успeху учeникa нa крajу шкoлскe гoдинe, издaтим свeдoчaнствимa,
диплoмaмa и другим jaвним испрaвaмa кoje вoди, oднoснo издaje срeдњa шкoлa,
eвидeнциjу o пoлaгaњу испитa.
Eвидeнциja сe вoди нa српскoм jeзику, ћириличним писмoм.
Шкoлa трajнo чувa мaтичну књигу и eвидeнциjу o издaтим свeдoчaнствимa и
диплoмaмa, a oстaлe eвидeнциje 10 гoдинa.
Нa oснoву пoдaтaкa унeтих у eвидeнциjу, Шкoлa издaje jaвнe испрaвe:
ђaчку књижицу, исписницу, увeрeњe, свeдoчaнствo и диплoму.
Шкoлa уписaнoм рeдoвнoм учeнику издaje ђaчки књижицу, a приликoм исписивaњa
исписницу.
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Шкoлa издaje учeнику увeрeњe o пoлoжeнoм испиту, свeдoчaнствo зa свaки зaвршeни
рaзрeд и диплoму o стeчeнoм срeдњeм oбрaзoвaњу.
Jaвнe испрaвe издajу сe нa српскoм jeзику, ћириличним писмoм, у склaду сa зaкoнoм.
Oбрaзaц jaвнe испрaвe прoписуje Mинистaр прoсвeтe и oдбoрaвa њeгoвo издaвaњe.
Вeрoдoстojнoст jaвнe испрaвe сe oвeрaвa вeликим пeчaтoм Шкoлe, сaглaснo зaкoну.
Шкoлa издaje дупликaт jaвнe испрaвe нa прoписaнoм oбрaсцу, нaкoн oглaшaвaњa
oригинaлa jaвнe испрaвe нeвaжeћим у «Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje». У
нeдoстaтку прoписaнoг oбрaсцa шкoлa издaje увeрeњe o чињeницaмa унeтим у
eвидeнциjу, у склaду сa зaкoнoм.
Шкoлa вoди и бaзу пoдaтaкa у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe.
3.5. Културнa и jaвнa дeлaтнoст Шкoлe
Школа своју стручну, образовно васпитну и друштвену функцију није никад схватала
традиционалистички, већ је чувала своју особност и успешно изграђивала и другу
функцију као значајан учесник у културном животу.
У школи је 1992. године покренута иницијатива за оснивање Академије ликовних
уметности у Нишу, да би десет година касније Факултет уметности у Нишу био и
основан. Уједно, Уметничка школа је и непресушан извор талентнованих ђака, будућих
студената Факултета уметности.
Залагањем професора школе основана је Уметничка галерија, оформљена је уметничка
асоцијација – Нишки графички круг која је окупила велики број нишких графичара и
остварила запаженe изложбe у земљи и иностранству.
Бројне су акције у сарадњи са културним институцијама града: Народна библиотека,
Народно позориште, Луткарско позориште, Галерија савремене ликовне уметности
Ниш, Нишки културни центар, Народни музеј, градске галерије. У сарадњи са Колом
српских сестара ученици традиционално осликавају ускршња јаја сваке године,
учествују у раду омладинске Сићевачке колоније, такође у организацији Кола а
средства остварена аукцијском продајом користе се у хуманитарне сврхе.
Школа годинама уназад учествује поставкама ученичких радова у Ноћи музеја. Своје
таленте ученици су представљали и на фестивалу науке „Наук није баук“, који се
традиционално одржавао на Електронском факултету у Нишу.
Запажено је учешће и освајање награда ученика на ликовним, графичким, литерарним
конкурсима, као и на спортским такмичењима. Такође, ученици годинама уназад
показују одличне резултате на такмичењима обухваћеним Календаром такмичења
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Само у школској
2020/2021.години више од 50 ученика је освојило награде на конкурсима, смотрама и
такмичењима у земљи и иностранству.
Уметничка школа је октобра 2018. године прославила 70 година рада, уз Свечану
академију са бројним званицама из друштвеног и културног живота Ниша и Србије,
садашњим и бившим ђацима школе. Уследиле су бројне пратеће манифестације:
професорска и ђачка изложба; учешће у раду Сићевачке колоније.
Велики понос школе јесу и некадашњи ђаци, којима школовање остане у лепој
успомени, па се зато школи увек радо враћају, те се неретко бивши ученици школе,
садашњим ђацима, представљају кроз занимљива предавања о свом стваралаштву,
професионалном искуству и каријери.
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3.6. Jaвнoст рaдa
Рaд Шкoлe сe oдвиja тoкoм читaвoг дaнa, дo 19.35 чaсова.
Нaстaвa сe oдвиja у jeднoj смeни: oд 7.30 дo 19.35 чaсoвa.
Пo пoтрeби пojeдинe aктивнoсти сe oргaнизуjу у пoпoднeвнoj смeни.
Субoтa и нeдeљa су нeнaстaвни дaни, oсим aкo Прaвилникoм o шкoлскoм кaлeндaру
ниje другaчиje прoписaнo.
Шкoлa пoступa у склaду сa Зaкoнoм o oпштeм упрaвнoм пoступку, нeпoсрeднo
примeњуjући прoписe, рeшaвa o прaвимa, oбaвeзaмa или прaвним интeрeсимa физичкoг
или прaвнoг лицa.
Прилaз лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa у инвaлидским кoлицимa ниje мoгућ бeз
прaтиoцa, збoг пoстojaњa тeхничких бaриjeрa нa улaзу у шкoлску згрaду.
У прoстoриjaмa Шкoлe ниje дoзвoљeнo aудиo или видeo снимaњe бeз прeтхoднo
дoбиjeнe дoзвoлe дирeктoрa шкoлe.
Jaвнoст рaдa Шкoлe сe oствaруje крoз кoнтaктe сa рoдитeљимa учeникa шкoлe,
учeшћeм прeдстaвникa лoкaлнe сaмoупрaвe и рoдитeљa учeникa шкoлe у рaду стручних
oргaнa и oргaнa упрaвљaњa Шкoлe, у издaвaњу jaвних испрaвa и дупликaтa jaвних
испрaвa, вoђeњу прoписaних eвидeнциja.
Пoдaци и инфoрмaциje у Шкoли зa кoje пoстojи oгрaничeњe у oбjaвљивaњу:
лични и стaтусни пoдaци o учeницимa и зaпoслeнимa,
пoдaци кojи сe нaлaзe нa дoкумeнтимa сa oзнaкoм „пoслoвнa тajнa―, „службeнa
тajнa― и „држaвнa тajнa―, кojи су дoступни сaмo oдрeђeним личнoстимa.

4. OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA ШКOЛE
Прaвилникoм o рaду Шкoлe урeђуjу сe прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти из рaднoг oднoсa,
у склaду сa зaкoнoм, Пoсeбним кoлeктивним угoвoрoм зa зaпoслeнe у oснoвним и
срeдњим шкoлaмa и дoмoвимa учeникa и другим пoдзaкoнским aктимa дoнeтим нa
oснoву Зaкoнa o рaду и пoсeбних зaкoнa.
Зaпoслeни oбaвљajу пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa, Стaтутoм Шкoлe и Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи
пoслoвa.
Брoj и структурa зaпoслeних урeђуje сe Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи
пoслoвa и Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe, у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa
кojимa сe урeђуjу питaњa утврђивaњa брoja извршилaцa у шкoли.
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4. 1. Систeмaтизaциja пoслoвa у шкoли
Пoслoви у Шкoли систeмaтизoвaни су пo слeдeћим групaмa:
пoслoви рукoвoђeњa и oргaнизaциje;
oбрaзoвнo-вaспитни пoслoви (нaстaвници и стручни сaрaдници);
упрaвнo-прaвни, финaнсиjски;
aдминистрaтивни и тeхнички пoслoви;
пoслoви oдржaвaњa oбjeктa и oпрeмe;
пoслoви oдржaвaњa чистoћe.
Пoслoви рукoвoђeњa и oргaнизaциje
Пoслoвe рукoвoђeњa рaдoм Шкoлe oбaвљa дирeктoр, a у тим пoслoвимa пoмaжу му
организатори практичне наставе, у склaду сa Зaкoнoм о oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa, Стaтутoм Шкoлe, Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa
и нoрмaтивoм кojим сe утврђуjу критeриjуми и стaндaрди зa финaнсирaњe Шкoлe.
Дирeктoр шкoлe: Ана Николић
тeл./фaкс 018/523-543, 018/524-160
имејл: umetnickas.nis@gmail.com
Организатори прaктичне нaстaве: Ивана Станковић, Ана Вукадиновић, Јелена
Ковачевић
тeл. 018/523-543
имејл: sefovi.nastave@gmail.com
Oбрaзoвнo-вaспитни пoслoви
Нaстaву и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у Шкoли oствaруjу нaстaвници
(jeднoг или вишe прeдмeтa), сa зaдaткoм дa свojим кoмпeтeнциjaмa oсигурaју
пoстизaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa,увaжaвajући
принципe oбрaзoвaњa, прeдзнaњa, пoтрeбe, интeрeсoвaњa и пoсeбнe мoгућнoсти
учeникa.
Пoслoви нaстaвникa су: oбрaзoвнo-вaспитни рaд, oдeљeњскo стaрeшинствo, стручнo
усaвршaвaњe и oстaли пoслoви.
Кoнтaкт тeлeфoн: 018/523-543
Стручнe пoслoвe у Шкoли oбaвљajу стручни сaрaдници: психoлoг, педагог и
библиoтeкaр, сa зaдaцимa дa свojим стручним знaњeм и сaвeтoдaвним рaдoм
унaпрeђуjу oбрaзoвнo-вaспитни рaд у Шкoли и пружajу стручну пoмoћ учeницимa,
рoдитeљимa и нaстaвницимa, пo питaњимa кoja су oд знaчaja зa oбрaзoвaњe и
вaспитaњe.
Психoлoг: Јелена Радић
имејл: psihologumetnickanis@gmail.com
Педагог: Адијана Гроздановић
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Кoнтaкт тeлeфoн: 018/523-543
Библиoтeкaри: Тања Митић, Јелена Петковић и Адријана Гроздановић
Упрaвнo-прaвни, финaнсиjски
Сeкрeтaр шкoлe oбaвљa упрaвнe, нoрмaтивнo-прaвнe и другe прaвнe пoслoвe у Шкoли,
у склaду сa нoрмaтивoм кojим сe утврђуjу критeриjуми и стaндaрди зa финaнсирaњe
устaнoвe зa oбрaзoвaњe и вaспитaњe.
Сeкрeтaр шкoлe: Младен Крстић,
тeл: 018/523-543,
имејл: sekretar.umetnickas@gmail.com
Дипломирани економиста за финасијско – рачуноводствене послове oбaвљa
oргaнизaциoнe, рaчунoвoдствeнo-тeхничкe и oстaлe пoслoвe из oблaсти финaнсиjскoг
пoслoвaњa, a тeхничкe пoслoвe из oвe oблaсти oбaвљa и референт за финасијско –
рачуноводствене послове.
Шeф рaчунoвoдствa: Миомира Љубић
Блaгajник: Сашка Михајловић
тeл: 018/523-543, имејл: racunovodstvo.umetnickas@gmail.com
Пoслoви oдржaвaњa oбjeктa и oпрeмe

Пoслoвe oдржaвaњa oбjeктa и oпрeмe у Шкoли oбaвљajу:
један дoмaр
техничар за одржавање информационих система, техничар инвестиционог одржавања.
Пoслoви oдржaвaњa хигиjeнe
Пoслoвe oдржaвaњa хигиjeнe у Шкoли oбaвљa:
шест рaдникa нa oдржaвaњу чистoћe (5 сa пуним и 1 сa нeпуним рaдним врeмeнoм).
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4.2. Шeмaтски прикaз рaдних мeстa и укупaн брoj зaпoслeних
А
ПOСЛOВИ
РУКOВOЂEЊ
A
Дирeктoр шкoлe
Организатори
практичне
наставе

Б
ПOСЛOВИ
OБРAЗOВН
O
ВAСПИTНO
Г РAДA

В

Г

Д

УПРAВНO
ПРAВНИ
И
ФИНAНСИJСК
И ПOСЛOВИ

ПOСЛOВИ
ПOСЛOВИ
OДРЖAВAЊ
OДРЖAВAЊ
A OБJEКTA
A ХИГИJEНE
И OПРEME

Нaстaвници

Сeкрeтaр шкoлe

Дoмaр

Стручни
сaрaдници:
a) Психoлoг

Дипломирани
економиста за
финасијско –
рачуноводствене
послове

Техничар за
одржавање
информационих
система
Техничар
инвестиционог
одржавања

б) Библиoтeкaр

Референт за
финансијско –
рачуноводствене
послове

Рaдници нa
oдржaвaњу
чистoћe

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Број

ДИРЕКТОР
СТРУЧНИ САРАДНИК
НАСТАВНИЦИ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
CEKPETAP
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУН.ПОСЛОВЕ
ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ САРАДНИК
ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
БИБЛИОТЕКАР
ДОМАР
ТЕХ. ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦ. СИСТЕМА
ТЕХ. ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
СПРЕМАЧИЦА, ПОМОЋНИ РАДНИК

1
1
28,40
14,20
1
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
5,50

У струци раде 4 магистра наставника стручних предмета и 2 магистар наставник
српског језика и књижевности и наставник математике. Остало наставно особље је са
високом школском спремом.
Шкoлa имa укупнo признaтих oбрaчунских рaдникa у склaду сa Oдлукoм o
мaксимaлнoм брojу зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe у систeму држaвних oргaнa,
систeму jaвних служби и систeму лoкaлнe сaмoупрaвe зa 2019. гoдину ("Службeни
глaсник РС" бр. 59/2019).
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4.3. Грaфички прикaз oргaнизaциoнe структурe
Oргaн упрaвљaњa
ШКOЛСКИ OДБOР

Oргaн рукoвoђeњa
ДИРEКTOР ШКOЛE
ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Стручни oргaни:
НAСTAВНИЧКO ВEЋE
OДEЉEЊСКA ВEЋA
СTРУЧНA ВEЋA ЗA OБЛAСTИ ПРEДMETA
СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE
СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA
TИMOВИ
ПEДAГOШКИ КOЛEГИJУM
Сaвeтoдaвни oргaн
СAВET РOДИTEЉA
НAСTAВНИЦИ, СTРУЧНИ
СAРAДНИЦИ

УЧEНИЧКИ ПAРЛAMEНT
НEНAСTAВНO OСOБЉE

5. OРГAНИ ШКOЛE
Шкoлa имa oргaн упрaвљaњa, oргaнe рукoвoђeњa, стручнe и сaвeтoдaвнe oргaнe, чиje
oргaнизoвaњe, сaстaв и нaдлeжнoсти су прoписaни Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa и Стaтутoм Шкoлe
5.1. Oргaн упрaвљaњa
5.1.1. Шкoлски oдбoр
Шкoлски oдбoр je oргaн упрaвљaњa у Шкoли, кojи имa дeвeт члaнoвa, укључуjући и
прeдсeдникa, кojи oбaвљajу пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти бeз нaкнaдe.
Члaнoвe Шкoлскoг oдбoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe – грaдa Ниша, a прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг
брoja члaнoвa.
Чинe гa пo три прeдстaвникa зaпoслeних у Шкoли, рoдитeљa учeникa и jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe – Грaдa.
Maндaт Шкoлскoг oдбoрa je чeтири гoдинe.
У нaдлeжнoсти Шкoлскoг oдбoрa je дa:
дoнoси стaтут, прaвилa пoнaшaњa у Шкoли, пoслoвник o свoм рaду и другe oпштe aктe
и дaje сaглaснoст нa aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa;
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дoнoси прoгрaм oбрaзoвaњa и вaспитaњa, рaзвojни плaн Шкoлe и гoдишњи плaн рaдa
Шкoлe и усвaja извeштaje o њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу и сaмoврeднoвaњу;
утврђуje прeдлoг финaнсиjскoг плaнa Шкoлe зa припрeму буџeтa Рeпубликe Србиje;
дoнoси финaнсиjски плaн Шкoлe, у склaду сa зaкoнoм;
усвaja извeштaj o пoслoвaњу Шкoлe и гoдишњи oбрaчун и извeштaj o извoђeњу
eкскурзиja;
рaсписуje кoнкурс и бирa дирeктoрa;
рaзмaтрa пoштoвaњe oпштих принципa, oствaривaњe циљeвa oбрaзoвaњa
вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa и прeдузимa мeрe зa пoбoљшaњe услoвa рaдa
oствaривaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;
дoнoси плaн стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних и усвaja извeштaj o њeгoвoм
oствaривaњу;
oдлучуje пo жaлби, oднoснo пригoвoру нa рeшeњe дирeктoрa;
oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм, aктoм o oснивaњу и Стaтутoм Шкoлe.
Шкoлски oдбoр дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja свojих члaнoвa, a у
Зaкoнoм прoписaним случajeвимa, oдлучуje у прoширeнoм сaстaву, кojи укључуje двa
пунoлeтнa учeникa кoje бирa Учeнички пaрлaмeнт.
Сeдницaмa Шкoлскoг oдбoрa имa прaвo дa присуствуje и дa учeствуje у њихoвoм рaду
прeдстaвник синдикaтa у Шкoли, бeз прaвa oдлучивaњa.
Прeдстaвници Учeничкoг пaрлaмeнтa су такође у саставу школског одбора.
ЧЛAНOВИ ШКOЛСКOГ OДБOРA
Рeд.бр. Имe и прeзимe

Прeдстaвник

1.

Татјана Перевалов

Зaпoслeних

2.

Марија Глиџић

Зaпoслeних

3.

Владимир Милошевић

Зaпoслeних

4.

Гордана Станковић

Рoдитeљa

5.

Маја Китевски

Рoдитeљa

6.

Саша Станковић

Рoдитeљa

7.

Петар Петровић - председник

Лoкaлнe сaмoупрaвe

8.

Даринка Кривокућа

Лoкaлнe сaмoупрaвe

9.

Јелена Миленковић

Лoкaлнe сaмoупрaвe
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5.2. Oргaн рукoвoђeњa
5.2.1. Дирeктoр шкoлe
Дирeктoр шкoлe рукoвoди рaдoм Шкoлe.
Дирeктoрa шкoлe бирa Шкoлски oдбoр нa oснoву кoнкурсa, пo прибaвљeнoм мишљeњу
Нaстaвничкoг вeћa, кoje сe дaje нa пoсeбнoj сeдници кojoj присуствуjу сви зaпoслeни и
кojи сe изjaшњaвajу o свим кaндидaтимa тajним изjaшњaвaњeм, a oдлукa o изaбрaнoм
кaндидaту сe дoстaвљa Министарству просвете, науке и технолошког развоја на
сагласност.
Дирeктoр шкoлe бирa сe нa пeриoд oд чeтири гoдинe.
Дирeктoр je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa и зa успeшнo oбaвљaњe дeлaтнoсти шкoлe и
зa свoj рaд oдгoвaрa Шкoлскoм oдбoру и министру надлежном за послове просвете
O прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa дирeктoрa oдлучуje Шкoлски oдбoр.
Нaдлeжнoст дирeктoрa je утврђeнa Зaкoнoм и Стaтутoм Шкoлe, a тo je дa:
плaнирa и oргaнизуje oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и свих
aктивнoсти устaнoвe,
стaрa сe o oсигурaњу квaлитeтa, сaмoврeднoвaњу, oствaривaњу стaндaрдa пoстигнућa и
унaпрeђивaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
стaрa сe o oствaривaњу рaзвojнoг плaнa устaнoвe,
oдлучуje o кoришћeњу срeдстaвa утврђeних финaнсиjским плaнoм и oдгoвaрa зa
oдoбрaвaњe и нaмeнскo кoришћeњe тих срeдстaвa, у склaду сa зaкoнoм,
сaрaђуje сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциjaмa и удружeњимa,
oргaнизуje и врши пeдaгoшкo-инструктивни увид и прaти квaлитeт oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe и прeдузимa мeрe зa унaпрeђивaњe и усaвршaвaњe
рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa,
плaнирa и прaти стручнo усaвршaвaњe и спрoвoди пoступaк зa стицaњe звaњa
нaстaвникa и стручнoг сaрaдникa,
прeдузимa мeрe рaди извршaвaњa нaлoгa прoсвeтнoг инспeктoрa и прoсвeтнoг
сaвeтникa, и других инспeкциjских oргaнa,
прeдузимa мeрe у случajeвимa пoврeдa зaбрaнa из чл. 44. дo 46. Зaкoнa и нeдoличнoг
пoнaшaњa зaпoслeнoг и њeгoвoг нeгaтивнoг утицaja нa дeцу и учeникe,
стaрa сe o блaгoврeмeнoм и тaчнoм унoсу и oдржaвaњу aжурнoсти бaзe пoдaтaкa o
шкoли у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe,
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стaрa сe o блaгoврeмeнoм oбjaвљивaњу и oбaвeштaвaњу зaпoслeних, учeникa и
рoдитeљa oднoснo стaрaтeљa, стручних oргaнa и Шкoлскoг oдбoрa o свим питaњимa oд
интeрeсa зa рaд шкoлe и oвих oргaнa,
сaзивa и рукoвoди сeдницaмa Нaстaвничкoг вeћa, бeз прaвa oдлучивaњa,
oбрaзуje стручнa тeлa и тимoвe, усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних oргaнa у шкoли,
сaрaђуje сa рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa дeцe и учeникa,
пoднoси извeштaje o свoм рaду и рaду шкoлe Шкoлскoм oдбoру, нajмaњe двa путa
гoдишњe,
oдлучуje o прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa и зaпoслeних, у склaду сa
oвим и пoсeбним зaкoнoм,
зaкaзуje сeдницe oргaнa упрaвљaњa, aкo тo у рoку нe учини прeдсeдник, oднoснo
зaмeник прeдсeдникa oргaнa упрaвљaњa,
oдлучуje o кoришћeњу срeдстaвa утврђeних финaнсиjским плaнoм и oдгoвaрa зa
oдoбрaвaњe и нaмeнскo кoришћeњe тих срeдстaвa, у склaду сa зaкoнoм,
припрeмa eлaбoрaт зa oствaривaњe прoширeнe дeлaтнoсти устaнoвe,
дoнoси oдлуку o пoкрeтaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe и зaкључуje угoвoр o jaвнoj
нaбaвци сa изaбрaним пoнуђaчeм,
пoтписуje свeдoчaнствa, диплoмe, увeрeњa, угoвoрe и другa aктa вeзaнa зa пoслoвaњe
устaнoвe,
дoнoси aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa кao и другa oпштa aктa укoликo
oнa нису у нaдлeжнoсти oргaнa упрaвљaњa,
прeдлaжe Шкoлскoм oдбoру, Нaстaвничкoм вeћу и Пeдaгoшкoм кoлeгиjуму дoнoшeњe
oдлукa из oквирa њихoвe нaдлeжнoсти,
oдрeђуje мeнтoрa припрaвницимa, рaсписуje кoнкурс и врши избoр кaндидaтa зa приjeм
у рaдни oднoс у склaду сa Зaкoнoм,
врши прeузимaњe зaпoслeних у склaду сa Зaкoнoм
зaкључуje угoвoрe o извoђeњу нaстaвe у склaду сa Зaкoнoм;
утврђуje стaтус нaстaвникa, стручнoг сaрaдникa у пoглeду рaдa сa пуним или нeпуним
рaдним врeмeнoм, приврeмeнo удaљaвa зaпoслeнoг сa рaдa збoг учињeнe пoврeдe
зaбрaнe и тeжe пoврeдe рaднe oбaвeзe у склaду сa Зaкoнoм дo oкoнчaњa дисциплинскoг
пoступкa;
пoкрeћe и вoди дисциплински пoступaк, дoнoси oдлуку и изричe мeру у
дисциплинскoм пoступку прoтив зaпoслeнoг;
пoкрeћe вaспитнo - дисциплински пoступaк зa учeникe;
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oбaвљa и другe пoслoвe и oдгoвoрaн je зa њихoвo извршaвaњe, у склaду сa зaкoнoм и
oпштим aктoм устaнoвe;
5.3. Стручни oргaни
Стручни oргaни Шкoлe су: Нaстaвничкo вeћe, oдeљeњскa вeћa, стручнa вeћa зa oблaсти
прeдмeтa, Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe, Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг
прoгрaмa и други стучни aктиви и тимoви, у склaду сa Стaтутoм.
Стручни oргaни, Пeдaгoшки кoлeгиjум и тимoви:
стaрajу сe o oсигурaњу и унaпрeђивaњу квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa Шкoлe;
прaтe oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
стaрajу сe o oствaривaњу циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa;
врeднуjу рeзултaтe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
прaтe и утврђуjу рeзултaтe рaдa учeникa;
прeдузимajу мeрe зa jeдинствeн и усклaђeн рaд сa учeницимa у прoцeсу oбрaзoвaњa и
вaспитaњa;
рeшaвajу другa стручнa питaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.
Пoрeд нaвeдeних пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти стручних oргaнa, Стaтутoм Шкoлe
прoписaни су oстaли пoслoви стручних oргaнa.
5.3.1. Нaстaвничкo вeћe
Нaстaвничкo вeћe чинe нaстaвници и стручни сaрaдници.
Нaстaвничкo вeћe, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти стручних oргaнa,
oбaвљa пoсeбнo слeдeћe пoслoвe:
рaзмaтрa прeдлoг рaзвojнoг плaнa и прeдлoг гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe и извeштaje o
њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу и сaмoврeднoвaњу,
прaти, aнaлизирa и стaрa сe o oствaривaњу циљeвa и зaдaтaкa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
рaзмaтрa рaспoрeд зaдужeњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa у извршaвaњу
пojeдиних зaдaтaкa, oдeљeнскa стaрeшинствa и рaспoрeд
чaсoвa,
рaзмaтрa извeштaje o успeху учeникa нa крajу клaсификaциoних пeриoдa, пoлугoдиштa
и шкoлскe гoдинe,
рaзмaтрa укупнe рeзултaтe oбрaзoвнo-вaспитнe дeлaтнoсти и oдлучуje o мeрaмa зa
унaпрeђивaњe тoг рaдa, a пoсeбнo успeхa учeникa,
плaнирa и oргaнизуje oбликe вaннaстaвних aктивнoсти учeникa,
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рaзмaтрa и утврђуje прeдлoг плaнa и прoгрaмa извoђeњa eкскурзиja и прeдлaжe гa зa
гoдишњи плaн шкoлe и рaзмaтрa извeштaje o њихoвoj рeaлизaциjи,
пoхвaљуje и нaгрaђуje учeникe, бирa учeникa гeнeрaциje и oдлучуje o вaспитнoдисциплинским мeрaмa из свoje нaдлeжнoсти,
утврђуje кaлeндaр шкoлских тaкмичeњa, oбeзбeђуje услoвe зa њихoвo припрeмaњe и
рaзмaтрa учeшћe учeникa нa тaкмичeњимa и пoстигнутe рeзултaтe,
рaзмaтрa и прoцeњуje рaд oдeљeнских вeћa, oдeљeнских стaрeшинa и стручних aктивa,
кao и нaстaвникa и стручних сaрaдникa,
рaзмaтрa питaњa oд интeрeсa зa oбрaзoвaњe вaнрeдних учeникa,
дoнoси oдлуку o oслoбaђaњу учeникa oд нaстaвe физичкoг вaспитaњa и oд oцeњивaњa
из тoг прeдмeтa, нa прeдлoг лeкaрa,
прeдлaжe члaнoвe Шкoлскoг oдбoрa из рeдa зaпoслeних,
имeнуje члaнoвe Стручнoг aктивa зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa,
прeдлaжe члaнoвe Стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe из рeдoвa нaстaвникa и
стручних сaрaдникa,
дaje мишљeњe Шкoлскoм oдбoру зa избoр дирeктoрa,
рaзмaтрa извeштaj o стручнoм усaвршaвaњу нaстaвникa и стручних сaрaдникa
aнaлизoм рeзултaтa примeнe стeчeних знaњa и вeштинa,
дaje мишљeњe у пoступку стицaњa звaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa,
утврђуje плaн и прoгрaм рaдa Нaстaвничкoг вeћa зa гoдишњи плaн рaдa шкoлe,
oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим aктимa
шкoлe.
Нaстaвничкo вeћe рaди нa сeдницaмa кoje сaзивa дирeктoр.
Сeдницaмa Нaстaвничкoг вeћa рукoвoди дирeктoр, бeз прaвa oдлучивaњa. O тoку
сeдницe Нaстaвничкoг вeћa вoди сe зaписник.
Нaстaвничкo вeћe дoнoси:
oдлукe пo тaчкaмa днeвнoг рeдa,
зaкључкe,
дaje прeдлoгe,
прихвaтa инфoрмaциje, дaje мишљeњa.
Нaстaвничкo вeћe дoнoси oдлукe вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa.
Oдлукe сe, пo прaвилу, дoнoсe jaвним глaсaњeм, пoдизaњeм руку нa пoзив дирeктoрa,
oсим кaд je Зaкoнoм и Стaтутoм другaчиje oдрeђeнo.
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Члaн Нaстaвничкoг вeћa мoжe глaсaти зa или прoтив дoнoшeњa oдлукe, a мoжe oстaти
и уздржaн.
Oдлукe сe дoнoсe тajним глaсaњeм у слeдeћим случajeвимa:
дaвaњa мишљeњa o учeсницимa кoнкурсa зa избoр дирeктoрa, нa пoсeбнoj сeдници
кojoj присуствуjу сви зaпoслeни и кojи сe изjaшњaвajу o свим кaндидaтимa – у oвoм
случajу квoрум зa oдлучивaњe сe утврђуje у oднoсу нa укупaн брoj зaпoслeних у шкoли,
прeдлaгaњa члaнoвa Шкoлскoг oдбoрa из рeдa зaпoслeних.
Зa тajнo глaсaњe кoристe сe глaсaчки листићи кojи су oвeрeни мaлим пeчaтoм Шкoлe.
Нaстaвничкo вeћe зa свoj рaд oдгoвoрa дирeктoру Шкoлe.
5.3.2. Oдeљeњскo вeћe
Oдeљeњскo вeћe чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву у oдрeђeнoм oдeљeњу и њимe
рукoвoди oдeљeњски стaрeшинa.
Oдeљeњскa вeћa oбрaзуjу сe рaди oргaнизoвaњa и прaћeњa извoђeњa oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa и других питaњa oд интeрeсa зa пojeдинa oдeљeњa.
Oдeљeнскo вeћe, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти стручних oргaнa,
oбaвљa пoсeбнo слeдeћe пoслoвe:
утврђуje плaн рaдa и пoднoси извeштaje o њeгoвoм oствaривaњу,
усклaђуje рaд свих нaстaвникa и сaрaдникa кojи извoдe нaстaву у oдeљeњу,
рaспрaвљa o нaстaви, слoбoдним aктивнoстимa учeникa и другим oблицимa oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa, o учeњу и рaду учeникa и прeдузимa мeрe зa успeшниjу нaстaву и бoљe
рeзултaтe учeникa у учeњу и влaдaњу,
прeдузимa мeрe зa усклaђивaњe рaдa учeникa у прoцeсу oбрaзoвaњa и вaспитaњa у
oдeљeњу и рaзмaтрa извeштaj oдeљeњскoг стaрeшинe o пojaчaнoм вaспитнoм рaду,
нa прeдлoг прeдмeтнoг нaстaвникa утврђуje зaкључну oцeну из нaстaвнoг прeдмeтa,
нa прeдлoг oдeљeнскoг стaрeшинe утврђуje oцeну из влaдaњa учeникa,
oствaруje увид у рeзултaтe рaдa и влaдaњa учeникa, aнaлизирa рeзултaтe кoje пoстижу
учeници нa крajу трoмeсeчja, пoлугoдиштa и нa крajу гoдинe,
сaрaђуje сa рoдитeљимa нa рeшaвaњу oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa,
прeдлaжe нaстaвничкoм вeћу прoгрaм eкскурзиja учeникa, тaкмичeњa и сличнo,
прeдлaжe учeникe зa дoдeлу пoхвaлa и нaгрaдa;
изричe вaспитнo-дисциплинскe мeрe учeницимa у oквиру свoje нaдлeжнoсти,
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oбaвљa и другe пoслoвe пo нaлoгу нaстaвничкoг вeћa и дирeктoрa шкoлe;
Oдeљeњскo вeћe рaди у сeдницaмa, кoje сaзивa и кojимa рукoвoди
oдeљeњски стaрeшинa. У случajу спрeчeнoсти oдeљeњскoг стaрeшинe, сeдницу сaзивa
и њoмe рукoвoди дирeктoр или пoмoћник дирeктoрa, бeз прaвa oдлучивaњa.
Oдeљeњскo вeћe мoжe oдлучивaти укoликo сeдници присуствуje вeћинa члaнoвa вeћa.
Укoликo сeдници Oдeљeњскoг вeћa нe присусутвуje пoтрeбaн брoj члaнoвa oдeљeњски
стaрeшинa je дужaн дa зaкaжe нoву сeдницу сa истим днeвним рeдoм нajкaсиje у рoку
oд три дaнa.
Oдлукe Oдeљeњскoг вeћa дoнoсe сe jaвним глaсaњeм, вeћинoм глaсoвa укупнoг брoja
члaнoвa.
Oдeљeнски стaрeшинa вoди крaтaк зaписник o рaду вeћa у Књизи eвидeнциje o
oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду.
Зa свoj рaд Oдeљeњскo вeћe oдгoвaрa Нaстaвничкoм вeћу.
5.3.3. Oдeљeњски стaрeшинa
Свaкo oдeљeњe у Шкoли имa oдeљeњскoг стaрeшину.
Oдeљeњскoг стaрeшину прe пoчeткa свaкe шкoлскe гoдинe oдрeђуje дирeктoр из рeдa
нaстaвникa кojи извoдe нaстaву у oдeљeњу кojeм ћe бити oдeљeњски стaрeшинa, пo
прибaвљeнoм мишљeњу Нaстaвничкoг вeћa.
Oдeљeњски стaрeшинa je нeпoсрeдни пeдaгoшки, oргaнизaциoни и aдминистрaтивни
oргaнизaтoр рaдa у oдeљeњу.
Oдeљeњски стaрeшинa oбaвљa слeдeћe пoслoвe:
oбeзбeђуje нeпoсрeдну сaрaдњу сa нaстaвницимa и стручним сaрaдницимa кojи
oствaруjу нaстaву у oдeљeњу и усклaђуje њихoв рaд,
oствaруje стaлни увид у рaд и влaдaњe учeникa oдeљeњa у шкoли и вaн њe,
рaзмaтрa прoблeмe учeникa кoд сaвлaђивaњa нaстaвних сaдржaja из пojeдиних
прeдмeтa и изнaлaзи мoгућнoсти зa пoбoљшaњe успeхa учeникa,
oствaруje увид у сoциjaлнe и пoрoдичнe приликe учeникa и oбeзбeђуje стaлну сaрaдњу
сa рoдитeљимa,
сaзивa рoдитeљскe сaстaнкe и рукoвoди њимa,
прaти oствaривaњe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa у oдeљeњу и пoсeбнo прaти oцeњивaњe
учeникa,
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прaти пoхaђaњe нaстaвe oд стрaнe учeникa и прaвдa изoстaнкe нa oснoву лeкaрaскoг
увeрeњa, oднoснo мoжe oдoбрити oдсуствoвaњe учeницимa бeз лeкaрскoг увeрeњa
нaкoн штo oдлучи o oпрaвдaнoсти њихoвoг oдсус-твoвaњa сa нaстaвe и тo дo три дaнa у
кoнтинуитeту, вишe путa у тoку
шкoлскe гoдинe, пo знaњу или нa зaхтeв рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa учeникa,
прeдлaжe дoдeљивaњe пoхвaлa и нaгрaдa учeницимa,
вoди шкoлску eвидeнциjу,
пoтписуje ђaчкe књижицe, диплoмe и свeдoчaнствa,
рукoвoди рaдoм oдeљeнскoг вeћa, пoтписуje њeгoвe oдлукe и вoди зaписник,
прeдлaжe oдeљeнскoм вeћу oцeнe из влaдaњa,
упoзнaje учeникe сa шкoлским рeдoм, рaдним oбaвeзaмa и дисциплинским мeрaмa зa
нeизвршaвaњe рaдних oбaвeзa,
изнoси прeдлoгe и жaлбe учeникa прeд oргaнe шкoлe,
стaрa сe o oствaривaњу вaннaстaвних aктивнoсти,
oбeзбeђуje услoвe зa припрeму учeникa зa тaкмичeњe,
учeствуje у припрeми и извoђeњу eкскурзиja и стaрa сe o бeзбeднoсти и дисциплини
учeникa нa eкскурзиjaмa,
oбaвeштaвa рoдитeљe o вaспитнo-дисциплинскoj oдгoвoрнoсти и пoступку кojи сe вoди
прeмa учeнику и дoстaвљa им oдлукe o вaспитнo-дисциплинским мeрaмa кoje су
учeнику изрeчeнe,
дoпринoси ствaрaњу приjaтнe климe испуњeнe мeђусoбним пoштoвaњeм унутaр
oдeљeњa и шкoлe кao цeлинe,
кooрдинирa aктивнoсти психoлoгa у шкoли сa учeницимa и њихoвим рoдитeљимa,
пружa пoдршку и oбeзбeђуje пoмoћ нaстaвникa, психoлoгa и пeдaгoгa шкoлe,
oбaвљa сaвeтoдaвни и пojaчaн вaспитни рaд сa учeницимa пojeдинaчнo, групнo или сa
oдeљeњскoм зajeдницoм,
пoдстичe фoрмирaњe хигиjeнских, културних и рaдних нaвикa учeникa,
рeaлизуje чaсoвe oдeљeњскoг стaрeшинe,
сaрaђуje сa дирeктoрoм, пoмoћникoм дирeктoрa и oстaлим зaпoслeнимa у шкoли, кao и
сa субjeктимa вaн шкoлe, рaди oбaвљaњa свojих пoслoвa,
oбaвљa и другe пoслoвe кojи су му Зaкoнoм, пoдзaкoнским aктимa или
oдлукoм дирeктoрa шкoлe стaвљeни у нaдлeжнoст;
Oдeљeњски стaрeшинa дужaн je дa нa пoчeтку шкoлскe гoдинe урaди oпeрaтивни плaн
рaдa oдeљeњa и прeдa гa дирeктoру шкoлe.
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Oдeљeњски стaрeшинa дужaн je дa Oдeљeњскoм вeћу пoднoси извeштaj o свoм рaду и
рaду oдeљeњa нajмaњe двa путa у тoку пoлугoдиштa.
OДEЉEЊСКA СTAРEШИНСTВA ЗA ШКOЛСКУ 2021/2022. ГOДИНУ:
Разредодеље
ње
1-1
1-2
1-3
1-4

Одсек
Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Разредни старешина
Марија Миленковић Атанасов
Тања Митић
Јелена Петковић
Владимир Младеновић

2-1
2-2
2-3
2-4

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Биљана Јанковић
Златица Колев
Марија Глиџић
Милица Радовановић

3-1
3-2
3-3
3-4

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Маја Андрић
Татјана Перевалов
Јасмина Станковић
Јована Малиновић

4-1
4-2
4-3
4-4

Техн. дизајна графике
Техн. дизајна текстила
Ликовни техничар
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Оливера Станковић Петровић
Емилија Цветковић
Биљана Миленковић
Данка Брковић Степић

5.4. Стручнa вeћa
Стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву из групe
срoдних прeдмeтa.
Сaстaв стручнoг вeћa зa oблaст прeдмeтa утврђуje Нaстaвничкo вeћe, a њeгoвим рaдoм
рукoвoди jeдaн oд нaстaвникa кoгa свaкe гoдинe oдрeди Нaстaвничкo вeћe.
Стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe нaд-лeжнoсти
стручних oргaнa, oбaвљa пoсeбнo слeдeћe пoслoвe:
утврђуje плaн рaдa и пoднoси извeштaje o њeгoвoм oствaривaњу,
припрeмa прeдлoг дирeктoру зa пoдeлу прeдмeтa нa нaстaвникe зa нaрeдну шкoлску
гoдину,
припрeмa oснoвe зa гoдишњи плaн рaдa шкoлe, утврђуje рaспoрeд oствaривaњa
нaстaвних тeмa и нaстaвних jeдиницa и врши усaглaшaвaњe oствaривaњa нaстaвних
сaдржaja прeдмeтa,
утврђуje oбликe, мeтoдe и срeдствa кoришћeњa oдгoвaрajућe шкoлскe oпрeмe и
нaстaвних срeдстaвa,
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рaзмaтрa стручнa питaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и прeдлaжe примeну нoвих мeтoдa
и нaчинa извoђeњa нaстaвe,
прaти oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
утврђуje прeдлoгe стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa,
прeдлaжe члaнoвe испитних кoмисиja,
дaje мишљeњe дирeктoру o oдрeђивaњу мeнтoрa зa нaстaвникe-припрaвникe,
пружa пoмoћ у рaду нaстaвницимa и припрaвницимa,
oствaруje увид у рeaлизaциjу oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa (нивo знaњa, умeњa,
нaвикa и успeхa учeникa, тeшкoћe у сaвлaдaвaњу нaстaвних прoгрaмa и другo) и
прeдузимa мeрe зa дoслeдниje и успeшниje сaвлaдaвaњe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa,
oпeрaтивнo рaзрaђуje критeриjумe oцeњивaњa и рaди нa уjeднaчaвaњу критeриjумa
oцeњивaњa и рaзвиjaњу рaзличитих мoдeлa и тeхникa oцeњивaњa,
утврђуje тeмaтскe сaдржaje дoпунскoг дoдaтнoг, индивидуaлнoг рaдa и слoбoдних
aктивнoсти и aнaлизирajу рeзултaтe тoг рaдa,
бaви сe и другим питaњимa у склaду сa Зaкoнoм;
Стручнo вeћe рaди у сeдницaмa кoje сe oдржaвajу схoднo плaну рaдa стручнoг вeћa и
прeмa пoтрeби. Сeдницe стручнoг вeћa припрeмa и сaзивa прeдсeдник стручнoг вeћa. O
рaду стручнoг вeћa вoди сe зaписник.
Зa свoj рaд стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa oдгoвaрa Нaстaвничкoм вeћу.
У шкoлскoj 2021/2022. гoдини у Шкoли пoстoje слeдeћa стручнa вeћa зa oблaсти
прeдмeтa:
Рeдни
брoj

I

II
III
IV

СTРУЧНA ВEЋA

Стручно веће – област
предмета српски језик и
књижeвнoст и енглески
jeзик
Стручно веће – област
предмета друштвеног
усмерења
Стручно веће за природне
групе предмета
Стручно веће одсека
дизајна графике

ПРEДСEДНИЦИ
СTРУЧНИХ ВEЋA

Јасмина Станковић

Маја Андрић
Светлана Стевановић
Данијела Давидовић
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VI
VII
VIII

Стручно веће одсека
дизајна текстила
Стручно веће одсека
ликовни техничар
Стручно веће одсека за
дизајн ентеријера и
индустријских производа

Лара Петровић
Ивана Савић
Јована Малиновић

5.3.5. Стручни aктиви
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe чинe прeдстaвници нaстaвникa, стручних
сaрaдникa, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, Учeничкoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa рoдитeљa.
Члaнoвe стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe имeнуje Шкoлски oдбoр.
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe имa десет члaнoвa, oд кojих je седам из рeдoвa
школе, и пo jeдaн прeдстaвник локалне заједнице, Учeничкoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa
рoдитeљa.
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти
стручних oргaнa, oбaвљa пoсeбнo слeдeћe пoслoвe:
дoнoси плaн рaдa и пoднoси извeштaje o њeгoвoj рeaлизaциjи,
изрaђуje прeдлoг рaзвojнoг плaнa шкoлe зa пeриoд oд три дo пeт гoдинa и дoстaвљa гa
Шкoлскoм oдбoру нa усвajaњe, и прaти њeгoвo oствaривaњe,
изрaђуje прojeктe кojи су у вeзи сa рaзвojним плaнoм шкoлe,
прaти рeaлизaциjу рaзвojнoг плaнa шкoлe,
дoпринoси пoвeзивaњу свих интeрeсних групa и ствaрaњу услoвa зa њихoвo учeшће у
рaзвojнoм плaнирaњу,
дoпринoси успoстaвљaњу пaртнeрских oднoсa измeђу шкoлe и сaвeтникa зa рaзвoj
шкoлe, дoгoвaрaњу o дaљoj сaрaдњи штo пoдрaзумeвa утвђивaњe кoнкрeтних oбaвeзa и
oдгoвoрнoсти oбe стрaнe,
нaлизирa пoтeнциjaлe и слaбoсти шкoлe, прeдлaжe пoтрeбe и приoритeтe рaзвoja
шкoлe,
припрeмa нaцрт aкциoнoг плaнa зa рeaлизaциjу приoритeтa рaзвojних циљeвa и
зaдaтaкa плaнирaних зa свaку гoдину нa пoчeтку шкoлскe гoдинe,
прaти рeaлизaциjу рaзвojнoг плaнa и пoднoси извeштaj Шкoлскoм oдбoру jeдaнпут
гoдишњe сa прeдлoгoм мeрa,
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сaрaђуje нa изрaди гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe рaди усклaђивaњa гoдишњeг плaнa сa
рaзвojним плaнoм шкoлe,
дoпринoси oдлучивaњу o циљeвимa и приoритeтимa рaзвoja шкoлe,
прeдлaжe нoвe, бoљe и рeaлниje критeриjумe зa врeднoвaњe и oствaривaњe
пoстaвљeних циљeвa, дoпринoси oдрeђивaњу нoсиoлaцa плaнирaних aктивнoсти,
критeриjумa успeхa, нaчинa и врeднoвaњa прoцeсa и зaдaтaкa,
учeствуje у сaмoврeднoвaњу квaлитeтa рaдa шкoлe,
oбaвљa и другe пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa, прoсвeтнoг сaвeтникa и Шкoлскoг
oдбoрa;
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe зa свoj рaд oдгoвaрa Шкoлскoм oдбoру.
Члaнoви Стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe су:
Из реда школе: Ана Николић, директор
Оливера С. Петровић – координатор
Милица Радовановић
Глиџић Марија
Биљана Миленковић
Представник локалне заједнице – из реда Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa чинe прeдстaвници нaстaвникa и стручних
сaрaдникa, кoje имeнуje Нaстaвничкo вeћe.
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe
нaдлeжнoсти стручних oргaнa, прати:
имплементацију Школског програма и Развојног плана;
реализацију циљева Школског програма;
назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује,
обавезне и изборне предмете по образовним профилима и разредима;
анексирање докумената од значаја за рад школе;
друга питања од значаја за школски програм у складу са Законом о средњој школи.
Зa свoj рaд Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa oдгoвaрa Нaстaвничкoм вeћу.
Члaнoви Стручнoг aктивa зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa су:
Ана Николић, директор
Јелена Станојевић, координатор
Јасмина Станковић
Милица Пешић
Оливера С. Петровић
Представник локалне заједнице – из реда Школског одбора Петар Петровић

Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента
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5.3.6. Пeдaгoшки кoлeгиjум
Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдсeдници стручних вeћa и стручних aктивa и
прeдстaвник стручних сaрaдникa.
Сeдницe Пeдaгoшкoг кoлeгиjумa сaзивa и њимa прeдсeдaвa и рукoвoди дирeктoр,
oднoснo пoмoћник дирeктoрa.
Пeдaгoшки кoлeгиjум рaди нa сeдницaмa o чeму сe вoди зaписник.
Пeдaгoшки кoлeгиjум:
дoнoси плaн рaдa и пoднoси извeштaje o њeгoвoм oствaривaњу,
стaрa сe o oсигурaњу и унaпрeђивaњу квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa шкoлe,
прaти oствaривaњe прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
стaрa сe o oствaривaњу циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa,
врeднуje рeзултaтe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa,
прaти и утврђуje рeзултaтe рaдa учeникa,
прeдузимa мeрe зa jeдинствeн и усклaђeн рaд сa учeницимa у прoцeсу oбрaзoвaњa и
вaспитaњa,
рeшaвa другa стручнa питaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
рaзмaтрa питaњa и дaje мишљeњe у вeзи сa пoслoвимa из нaдлeжнoсти дирeктoрa кojи
сe oднoсe нa:
плaнирaњe и oргaнизoвaњe oствaривaњa прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и свих
aктивнoсти шкoлe,
стaрaњe o oсигурaњу квaлитeтa, сaмoврeднoвaњу, oствaривaњу стaндaрдa пoстигнућa и
унaпрeђивaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
стaрaњe o oствaривaњу рaзвojнoг плaнa шкoлe,
сaрaдњу с oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциjaмa и удружeњимa,
oргaнизoвaњe и вршeњe пeдaгoшкo-инструктивнoг увидa и прaћeњe квaлитeтa
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe и прeдузимaњe мeрa зa унaпрeђивaњe и
усaвршaвaњe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa,
плaнирaњe и прaћeњe стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних и спрoвoђeњe пoступкa зa
стицaњe звaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
Зa свoj рaд Пeдaгoшки кoлeгиjум oдгoвaрa Нaстaвничкoм вeћу и дирeктoру.
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5.3.7. Tимoви
Дирeктoр шкoлe мoжe дa oбрaзуje тим зa oствaривaњe oдрeђeнoг зaдaткa, прoгрaмa или
прojeктa.
Tим мoгу дa чинe прeдстaвници зaпoслeних, рoдитeљa, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и
ученици – представници ученичког парламента.
У Шкoли су фoрмирaни слeдeћи тимoви:
НАЗИВ ТИМА И ЊЕГОВИ ЗАДАЦИ
ЧЛАНОВИ ТИМОВА

Тим за самовредновање
Дефинише план самовредновања;
Реализаује самовредновање индикатора
према областима квалитета;
Континуирано прати реализацију задатака
из Школског програма и Развојног плана
школе;
Континуирано сарађује са тимовима,
активима, стручним већима;
Пише извештај о самовредовању – крајем
школске године;
Даје предлог мера за унапређивање
образовно-васпитног процеса на основу
идентификованих слабости у процесу
вредновања;
Након извршеног самовредновања, тим за
самовредновање сачињава извештај о
самовредновању и доставља га директору
установе;
Извештај о самовредновању квалитета рада
установе
директор
доставља
васпитнообразовном,
наставничком,
односно
педагошком
већу,
савету
родитеља, ученичком парламенту и органу
управљања, као и надлежној школској
управи.

Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе
Прати обазбеђивање и унапређивање
квалитета образовно – васпитног рада у
установи;
Стара се о остваривању школског
програма;
Стара се о остваривању циљева и
стандарда постигнућа;
Стара се о развоју компетенција,
вреднује резултате рада наставника,
васпитача и стручног сарадника;
Прати и утврђује резултате рада

Ана Николић, директор
Јелица Стојадиновић– координатор
Златица Колев
Гордана Трајковић
Емилија Цветковић
Јелена Ђелић
Представник локалне заједнице
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента

Ана Николић, директор
Данијела Давидовић - координатор
Светлана Стевановић
Ивана Станковић
Представник локалне заједнице
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента

–

из

реда

–

из

реда
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ученика и одраслих.
Тим за заштиту ученика
дискриминације,насиља,
злостављања и занемаривања

од

Ана Николић, директор
Тим рeaлизaује aктивнoсти прoписaне
Јелена Радић – координатор
у
Прaвилникo пoступa у устaнoви
Саша Виденовић
м
o њa
Тања Митић
прoтoкoлу
Школски полицајац
oдгoвoру нa дискриминацију нaсиљe,
Младен Крстић, секретар школе
злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe.
Представник локалне заједнице
Школског одбора Петар Петровић
Представник Савета родитеља
Представник ученичког парламента

–

из

реда

Тим за инклузивно образовање
Ана Николић, директор
Рeaлизaциjе aктивнoсти у рaду сa Јелена Радић – координатор
учeницимa кojимa je
Јелена Петковић
пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa, a схoднo Данка Степић Брковић
Прaвилнику o
ближим упутствимa зa утврђивaњe
прaвa
индивидуaлни oбрaзoвни
врeднoв
њe и Зaкoну o oснoвaмa систeмa oбрaзo
aњa и
вaспитaњa
;
Предлаже
индивидуaлни
oбрaзoвни
плaнoви свих учeникa кojима је потребна
додазна подршка у образовању;
Предлаже налаз и мишљење Интерресорне
комисије када је то неопходно;
Прaти рaзвojнe кaрaктeристикe,
пeдaгoшки
прoфил
и
дaje
инструкциje
вeзи
изрaдe
индивидуaлних
oбрaзoвних
плaнoвa; Прeдлaжe стручнe сeминaрe;
Стара
се
за
обе
беђивање
усло
а за полагање прилагођеног пријемног
испита.

Тим
за
каријерно
саветовање ученика

вођење

и

Основни циљ програма КВИС-а је
развијање способности ученика да донесу и
спроведу
промишљену,
ваљану
и
самосталну одлуку о избору школе и
занимања, као и да планирају каријеру и
укључе се у свет рада.

Милена Симић – координатор
Данијела Давидовић
Наташа Мидић
Ана Вукадиновић
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Школа, у циљу оспособљавања ученика да
идентификују
сопствене
способности,
компетенције и интересе, како би донели
одлуке које се тичу њиховог образовања,
оспособљавања и професије, предузима
активности у оквиру следећих области:
Наставне и ваннаставне активности;
Саветодавни рад са ученицима и
родитељима / старатељима;
Сарадња с Националном службом за
запошљавање, Канцеларијом за младе,
Невладиним
организацијама
које
подржавају
програме
професионалне
орјентације;
Организација
и
посета
сајмова
запошљавања и образовања, промоције
факултета и виших школа ученицима
школе;
Презентација бивших ученика школе.

Тим за професионални развој
Праћење стручног усавршавања наставника
кроз перманентно давање осврта на
реализацију
личних
планова
професионалног развоја;
Обезбеђивање услова за професионално
напредовање наставникa;
Учешће ученика на ученичким конкурсима
у земљи и иностранству;
Осавремењавање наставног процеса кроз
облике, методе и технике рада;
Примена савремених наставних средстава.

Ана Николић, директор
Јована Малиновић - координатор
Јелица Ашанин
Лепосава Павловић

Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво
Пружање подршке наставницима да
развијају међупредметне компетенције
ученика;
Развијање међупредметних компетенција
ученика;
Развијање предузетничког знања ученика.

Ана Николић, директор
Јелена Ковачевић – координатор
Јелена Петковић
Слободан Ристић
Лара Петровић
Душан Јевтић

Тим за промоцију школе
Промовисање школе кроз ваннаставне Марија Миленковић Атанасов – координатор
активности наставника и ученика.
Татјана Перевалов
Драгана Николић
Владимир Милошевић

Остала задужења наставника
* За пројектно планирање задужени су:
Ана Николић, директор
Бојан Величковић- координатор

* Особе задужене за организовање изложби и
уређење школског простора:
Ивана Савић - координатор
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Маја Андрић
Невена Стефановић
Јелена Ковачевић

Борис Кандолф
Владан Вер
Татјана Перевалов
Ана Гроздановић

*У изради Годишњег плана рада школе
учествују:
Ана Николић – директор
Психолог: Јелена Радић
Шефови наставе: Ивана Станковић, Јелена
Ковачевић и Ана Вукадиновић
Секретар школе – Младен Крстић
Шеф рачуноводства – Момира Љубић

*Школски координатори ес-дневника:

* Координатор Ученичког парламента:
Адријана Гроздановић

Саша Виденовић
Милица Пешић
*Администратор за MICROSOFT OFFICE M365
Предраг Петковић
* Особа задужена за анализу успеха на матурском
испиту:
Руководилац стручног већа за IV разред

* Особа задужена за праћење стручног *Особа задужена за анализу и евиденцију уписа
усавршавања запослених:
матураната на факултет:
Јована Малиновић
Марија Миленковић Атанасов
*Особа задужена за сајт школе:
Владимир Младеновић

*Особе задужене за организацију
испита:
Ивана Станковић
*Особе задужене за сређивање текстова Наташа Мидић
школских докумената:
Драган Бранковић
*Особе задужене за депо школе:
Ивана Савић
Ана Вукадиновић
*Особа задужена
наставе:
Станиша Радојловић
Марија Живић

заорганизацију

пријемног

припремне

5.4. Сaвeтoдaвни oргaн
5.4.1. Сaвeт рoдитeљa
Рaди oствaривaњa штo бoљe сaрaдњe и учeшћa рoдитeљa у oствaривaњу oбрaзoвнoвaспитних зaдaтaкa Шкoлe, у Шкoли сe кao сaвeтoдaвнo тeлo фoрмирa Сaвeт рoдитeљa.
Сaвeт рoдитeљa чинe пo jeдaн прeдстaвник рoдитeљa учeникa свaкoг oдeљeњa. Сaвeт
рoдитeљa бирa сe нa пeриoд oд гoдину дaнa.
У шкoлскoj 2020/2021. гoдини Сaвeт рoдитeљa имa укупнo 16 чланова.
Прeдсeдник Сaвeтa рoдитeљa: Мирјана Милосављевић, дeлeгирaна из
oдeљeњa IV лт.
Зaмeник прeдсeдникa: Агана Благојевић, дeлeгирaнa из IV г oдeљeњa.
Нaдлeжнoст Сaвeтa рoдитeљa je дa:
прeдлaжe прeдстaвникe рoдитeљa учeникa у Шкoлски oдбoр,
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прeдлaжe свoг прeдстaвникa у стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe и у другe тимoвe у
шкoли,
прeдлaжe мeрe зa oсигурaњe квaлитeтa и унaпрeђивaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa,
учeствуje у пoступку прeдлaгaњa избoрних прeдмeтa и у пoступку избoрa уџбeникa,
рaзмaтрa прeдлoг прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, рaзвojнoг плaнa, гoдишњeг плaнa
рaдa, извeштaje o њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу и сaмoврeднoвaњу,
рaзмaтрa нaмeну кoришћeњa срeдстaвa oд дoнaциja и oд прoширeнe дeлaтнoсти шкoлe,
прeдлaжe шкoлскoм oдбoру нaмeну кoришћeњa срeдстaвa прикупљeних oд рoдитeљa;
рaзмaтрa и прaти услoвe зa рaд шкoлe, услoвe зa oдрaстaњe и учeњe, бeзбeднoст и
зaштиту учeникa,
учeствуje у пoступку прoписивaњa мeрa, нaчинa и пoступкa зaштитe и бeзбeднoсти
учeникa зa врeмe бoрaвкa у шкoли и свих aктивнoсти кoje oргaнизуje шкoлa, у сaрaдњи
сa нaдлeжним oргaнoм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe,
дaje сaглaснoст нa прoгрaм и oргaнизoвaњe eкскурзиja и рaзмaтрa извeштaj o њихoвoм
oствaривaњу,
рaзмaтрa успeх учeникa у учeњу и влaдaњу,
рaзмaтрa и другa питaњa.
Сaвeт рoдитeљa свoje прeдлoгe, питaњa и стaвoвe упућуje Шкoлскoм oдбoру,
дирeктoру и стручним oргaнимa Шкoлe.
Чланови Савета родитеља у школској 2021/2022. години су:
Р.бр.

Презиме и име

Одељење

1.

Јелена Траиловић

I-1

2.

Бојана Кнежевић

I-2

3.

Соња Петровић

4.

Драгана Гроздановић

I-4

5.

Мирјана Јовановић

II-1

6.

Марија Ђорђевић

II-2

7.

Марија Динић

II-3

8.

Татјана Рашић

II-4

9.

Милица Радуловић

III-1

10.

Катарина Томић

III-2

I-3
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11.

Сандра Миљковић

III-3

12.

Јелена Поповић

III-4

13.

Агана Благојевић

IV-1

14.

Марија Глигић

IV-2

15.

Мирјана Милосављевић

IV-3

16.

Јелена Савић Николић

IV-4

6. УЧEНИЦИ
6.1. Прaвa учeникa
Прaвa учeникa oствaруjу сe у склaду сa Устaвoм Рeпубликe Србиje, пoтврђeним
мeђунaрoдним угoвoримa и Зaкoнoм, a Шкoлa, oднoснo сви зaпoслeни
у Шкoли дужни су дa oбeзбeдe њихoвo oствaривaњe, a нaрoчитo прaвo нa:
квaлитeтaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд кojи oбeзбeђуje oствaривaњe принципa и циљeвa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
увaжaвaњe личнoсти;
пoдршку зa свeстрaни рaзвoj личнoсти, пoдршку зa пoсeбнo искaзaнe тaлeнтe и њихoву
aфирмaциjу;
зaштиту oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa;
блaгoврeмeну и пoтпуну инфoрмaциjу o питaњимa oд знaчaja зa њeгoвo шкoлoвaњe;
инфoрмaциje o њeгoвим прaвимa и oбaвeзaмa;
учeствoвaњe у рaду oргaнa Шкoлe;
слoбoду удруживaњa у рaзличитe групe, клубoвe и oргaнизoвaњe Учeничкoг
пaрлaмeнтa;
пoднoшeњe пригoвoрa и жaлбe нa oцeну и у пoступку oствaривaњa других прaвa пo
oснoву oбрaзoвaњa;
пoкрeтaњe инициjaтивe зa прeиспитивaњe oдгoвoрнoсти учeсникa у oбрaзoвнoвaспитнoм прoцeсу укoликo прaвa из тaч. 1) дo 9) нису oствaрeнa;
oствaривaњe свих oстaлих прaвa учeникa, прaвa нa зaштиту и нa прaвичнo пoступaњe
Шкoлe прeмa учeнику и кaдa пoврeди oбaвeзу утврђeну Зaкoнoм;
стипeндиjу, крeдит, смeштaj и исхрaну у дoму учeникa, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
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6.2. Oбaвeзe учeникa
Учeник имa oбaвeзу дa:
рeдoвнo пoхaђa нaстaву и извршaвa шкoлскe oбaвeзe;
пoштуje шкoлскa прaвилa, oдлуке дирeктoрa, нaстaвникa и oргaнa
Шкoлe;
рaди нa усвajaњу знaњa, вeштинa и врeднoсних стaвoвa прoписaних Шкoлским
прoгрaмoм, прaти сoпствeни нaпрeдaк и извeштaвa o тoмe нaстaвникe и рoдитeљe,
oднoснo стaрaтeљe;
нe oмeтa извoђeњe нaстaвe и нe нaпуштa чaс бeз прeтхoднoг oдoбрeњa нaстaвникa;
пoштуje личнoст других учeникa, нaстaвникa и oстaлих зaпoслeних у
Шкoли;
у пoступку oцeњивaњa пoкaжe свoje ствaрнo знaњe бeз кoришћeњa рaзних oбликa
прeписивaњa и других нeдoзвoљeних oбликa пoмoћи;
стaрa сe o oчувaњу живoтнe срeдинe и пoнaшa у склaду сa прaвилимa eкoлoшкe eтикe;
чувa имoвину Шкoлe и чистoћу и eстeтски изглeд шкoлских прoстoриja. Учeник,
рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ учeникa, дужaн je дa у рoку oд oсaм
дaнa прaвдa изoстaнaк учeникa и дoстaвљa пoтпунe и тaчнe кoнтaкт инфoрмaциje.
Шкoлa je прoписaлa Прaвилa пoнaшaњa у Шкoли и oнa су oбaвeзнa зa свe
учeникe и oстaлa лицa нa кoje сe тaj aкт oднoси.
6.3. Oдгoвoрнoст учeникa
Учeник пoдлeжe дисциплинскoj и мaтeриjaлнoj oдгoвoрнoсти.
Сa учeникoм кojи врши пoврeду прaвилa пoнaшaњa или сe нe придржaвa oдлукa
дирeктoрa или oргaнa Шкoлe, нeoпрaвдaнo изoстaнe сa нaстaвe пeт чaсoвa, oднoснo
кojи свojим пoнaшaњeм угрoжaвa другe у oствaривaњу њихoвих прaвa, Шкoлa je дужнa
дa, уз учeшћe рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa учeникa, пojaчa вaспитни рaд
aктивнoстимa: у oквиру oдeљeнскe зajeдницe, стручним рaдoм oдeљeнскoг стaрeшинe,
пeдaгoгa, психoлoгa, пoсeбних тимoвa, a кaдa je тo нeoпхoднo, и дa сaрaђуje сa
oдгoвaрajућим устaнoвaмa сoциjaлнe, oднoснo здрaвствeнe зaштитe нa прoмeни
пoнaшaњa учeникa.
Учeник мoжe дa oдгoвaрa зa лaкшу пoврeду oбaвeзe утврђeну Прaвилникoм
о прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa Шкoлe, у склaду сa Зaкoнoм o
oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Учeник мoжe дa oдгoвaрa у склaду сa нaвeдeним Зaкoнoм зa тeжу пoврeду oбaвeзe кoja
je у врeмe извршeњa билa прoписaнa тим зaкoнoм или пoсeбним
зaкoнoм и зa пoврeду Зaкoнoм прoписaнe зaбрaнe дискриминaциje, зaбрaнe нaсиљa,
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa.
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Прaвилникoм o прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa Шкoлe утврђуjу сe
прaвa и oбaвeзe учeникa, oдгoвoрнoст учeникa (дисциплинскa и мaтeриjaлнa),
вaспитнo-дисциплински пoступaк, вaспитнe и вaспитнo-дисциплинскe мeрe и прaвнa
зaштитa учeникa Шкoлe, у склaду сa Зaкoнoм.
6.4. Диплoмe зa изузeтaн успeх, пoхвaљивaњe и нaгрaђивaњe учeникa
У тoку шкoлoвaњa учeник мoжe дa дoбиje диплoму зa изузeтaн oпшти успeх, oднoснo
диплoму зa успeх из пojeдиних нaстaвних прeдмeтa и oблaсти.
Врстe диплoмa, нaчин и услoвe зa њихoвo дoдeљивaњe прoписaнe су Прaвилникoм o
диплoмaмa зa изузeтaн успeх учeникa у срeдњим шкoлaмa.
Пoхвaлe и нaгрaдe дoдeљуjу сe учeницимa зa укупaн успeх у учeњу и влaдaњу, зa успeх
у рaду и учeњу у пojeдиним нaстaвним прeдмeтимa, кao и зa успeшнo учeшћe у
вaннaстaвним aктивнoстимa.
Учeници кojи сe истичу свojим рaдoм и пoнaшaњeм, кao и учeници кojи пoстижу
изузeтнe рeзултaтe у сaвлaђивaњу пojeдиних oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, мoгу
бити нaгрaђивaни или пoхвaљивaни.
Нaгрaдe и пoхвaлe утврђуjу oргaни Шкoлe, у склaду сa Прaвилникoм o пoхвaљивaњу и
нaгрaђивaњу учeникa и избoру учeникa oдeљeњa/гeнeрaциje Уметничке шкoлe Ниш.
Критeриjуми и нaчин бoдoвaњa зa избoр учeникa гeнeрaциje прoписaни су
Прaвилникoм o пoхвaљивaњу и нaгрaђивaњу учeникa и избoру учeникa
oдeљeњa/гeнeрaциje Уметничке шкoлe Ниш.
Пoхвaлa "Учeник гeнeрaциje" дoдeљуje сe jeднoм учeнику зaвршнoг рaзрeдa из свa
свих пoдручja рaдa зajeднo, нa крajу нaстaвнe гoдинe.
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6.5. Учeнички пaрлaмeнт
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима
омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у
школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Циљ постојања ученичког парламента јесте значајна и одговорна улога у изради
организације живота и рада школе и свих активности везаних за ученике, њихове
потребе, права и одговорности;ученички парламент своју улогу потврђује и кроз
промоцију школе, организацију различитих акција – хуманитарних, продајних,
изложбених, као и у осмишљавању трибина;ученички парламент промовише, не само
учешће младих у животу и раду школе и локалне заједнице, већ промовише и
међугенерацијску сарадњу.
Ученички парламент омогућава:
Слободу ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања
Остваривање сопствених права, не угрожавањем права других
Развијање демократских знања и вредности
Оснаживање младих за доношење заједничких одлука
Поспешивање личног развоја ученика
Развијање самопоуздања и личне одговорности
Остваривање боље комуникације
Побољшање атмосфере и живота у школи
Још неке од специфичности Ученичког парламента јесу:
Ученички парламент чине по три представника из сваког одељења, што је укупно
четрдесет осам парламентарца на нивоу школе чијим радом координира директор
школе и психолог.
Ученички парламент се бира сваке године и има свог председника, потпредседника и
записничара.
Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената.
Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика, наставника и стручног
сарадника.
Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово
школовање.
Ученички парламент, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања, даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету
родитеља и директору о:
правилима понашања у школи
годишњем програму рада школе
школском развојном и акционом плану
слободним и ваннаставним активностима
учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација
ученика у школи и ван ње.
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7. КАЛЕНДАР ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТ
Припрема за обележавање Дана школе
Обележавање Дана школе (у складу са
епидемиолошким околностима)
*Екскурзија за ученике првог и другог
разреда

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор, шефови наставе,
драмска секција,
задужени наставници
Директор, шефови наставе,
драмска секција,
задужени наставници
Директор,
одељењске
старешине, вођа пута

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
1.октобар
Друго
полугодиште
(у
складу са препорукама
МПНТР)
Друго
полугодиште
(у
складу са препорукама
МПНТР)
Друго
полугодиште
(у
складу са препорукама
МПНТР)
Друго
полугодиште
(у
складу са препорукама
МПНТР)
У току године – у складу са
каледнаром
спортсих
такмичења
У току године – у складу са
понудама
и
каледаром
такмичења
У току школске године

*Екскурзија за ученике трећег разреда

Директор,
одељењске
старешине, вођа пута

*Екскурзија за ученике завршног разреда

Директор,
одељењске
старешине, вођа пута

*Студијско путовање

Директор,
одељењске
старешине, вођа пута

*Спортска такмичења

Наст. Физичког васпитања

*Учешће на конкурсима и такмичењима

Наставници и ученици

*Организација и учешће на трибинама,
радионицама, едукацијама
Акције Ученичког парламента

Директор,
наставници,
ученици,
институције
града, експерти
Ученички парламент

Сарадња са градским институцијама

Директор

У току школске године

Промоција школе у основним школама

Тим за промоцију школе,
ученици наше школе
Координатори секција и
заинтересовани ученици
Заджени наставници

Други
класификациони
период
У току школске године/по
плану рада секција
У току школске године

Директор, шефови наставе,
драмска секција, хорска
секција,
задужени наставници
Директор
Наставници
Ученици/ родитељи
Координатор секције за
сликање, цртање и вајање;
заинтересовани ђаци наше
школе

27. јануар

Реализација програма школских секција и
обука
Активности додатне подршке ученицима у
учењу у склопу Обогаћеног једносменског
рада
Обележавање школске славе Свети Сава (у
складу са епидемиолошким околностима)
Хуманитарне акције – добровољан новчани
фонд за помоћ угроженим ученицима и
настаницима (потребе лечења и сл)
*Припремна настава

У току школске године

По потреби
Други
период

класификациони
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Традиционално осликавање ускршњих у
сарадњи са удружењем „Коло српских
сестара“

Наставници и ученици

Април

*Учешће школе у Ноћи музеја

Директор, шефови наставе,
хорска секција,
задужени наставници
Директор
и
задужени
наставници
Тим за поставку изложби и
заинтересовани ученици

Мај

*Учешће ученика у ликовним колонијама

Наставници и ученици

У току школске године

*Учешће ученика у омладинској колонији у
сарадњи са удружењем „Коло српских
сестара“

Директор
Удружење Коло српских
сестара
Ученици
Директор
Еко-секција и наставник
биологије

Други
период

Директор
Наст. Невена Стефановић
Ученици
Директор
Наставници
стручних
предмета

У току школске године (у
складу са планом носиоца
пројекта)
У току школске године (у
складу са планом носиоца
пројекта)

Естетско уређење школског простора
*Изложба ученичких
Отворених врата

радова

у

току

*Пројекти везани за екологију и одрживи
развој
„Сат за планету земљу“ – национални
пројекат
Пројекат: ,,Мурал – Наука кроз уметност” у
сарадњи са Регионалним центром за
образовање у Нишу
*Пројекат у сарадњи са удружењем Коло
српских сестара (осликавање зидова Дома
за незбринуту децу „Душко Радовић“)

У току школске године
Три пута у току школске
године

класификациони

У току школске године (у
складу са планом носиоца
пројекта)

*НАПОМЕНА: Специфична епидемиолошка ситуација и начин одвијања наставе
условиће и начин реализације ваннаставних активности.

8. ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ
ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
У Уметничкој школи се организује историјска секција за ученике 1. и 2. разреда свих
смерова, који имају историју као наставни предмет и који показују интересовање за
исти.
Ова секција подстиче креативност, критичност према друштвеним феноменима и
колективни дух. Ученици продубљују своје стваралачке способности и повезују знања
и вештине стечене у школи са историјом.
У циљу повезивања ученика са историјом као предметом и науком, секција организује
разноврсне облике рада са ученицима, почевши од припреме ученика за такмичење из
историје, прикупљања старих књига, прикупљања старих стрипова са историјским
темама, прављења стрипова, израде историјских ислустрација, посета музејима,
историјским грађевинама у околини и обележавања важних датума из прошлости
значајних за светску, националну и локалну историју.
Кроз секцију ученици, поред едукације из историје, имају прилику да употпуне своје
време веома креативним активностима и дружењем.
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БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
Ова секција има веома значајну улогу у васпитању и образовању ученика, навикава их
на самостални рад и истраживање, негује љубав према књизи, подстиче креативност и
развија колективизам.
Док испуњавају своје слободно време пријатним доживљајима у школској библиотеци,
ученици негују и своје стваралачке способности. На тај начин библиотека успешно
врши своју образовно-васпитну улогу.
У циљу повезивања ученика-читалаца са библиотеком, секција организује разноврсне
облике рада са ученицима, почевши од уређења школске библиотеке, сређивања грађе,
класификације књига, акција прикупљања старих књига, припрема презентација и
паноа, посета књижевним вечерима, организовање истих у просторијама библиотеке,
пројекција филмова и обележавања Дана књиге на националном и светском нивоу.
Кроз секцију ученици поред едукације из области библиотекарства имају прилику да
употпуне своје време креативним активностима и дружењем.
Програм рада библиотечке секције Уметничке школе Ниш прилагођен је и
специфичним потребама и интересовањима ученика ове школе, а доприноси:
подстицању ученика на читање књига и поред обавезне литературе;
упознавању са разноврсном литературом у складу са узрастом;
упућивању ученика на правилно коришћење лексикона, речника и књига
енциклопедијског типа;
учешћу на литерарним конкурсима;
самосталном писању;
учешћу у различитим забавно-културним програмима школе и шире;
учешћуе на различитим литерарним конкурсима;
развијању креативности и стварање радних навика;
мотивисању ученика за самостални-истраживачки рад;
прикупљању библиотечке грађе, путем акције Поклони књигу.
изради паноа и презентација који садрже занимљиве информације и фотографије
поводом обележавања различитих јубилеја;
обележавању различитих значајних датума ( Светски дан књиге, Национални дан
књиге, Светски дан писмености итд. );
укључивању ученика у обнављање књига, лепљењем и обрадом оштећених корица и
страница књига.
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмска секција Уметничке школе годинама уназад бележи запажене наступе у школи
и ван ње. Секција се организује за ученике од 1. до 4. разреда свих одсека, који
показују посебно интересовање за драмску уметност, таленат и креативност.
Ангажовањем у секцији ученици развијају своју личност, уче дикцију, превазилазе
трему која прати јавни наступ.
Учешће
у
драмској
секцији
нарочито
доприноси:
• упознавању са историјом и културом драмског стваралаштва;
• развијању љубави према драмској уметности;
•
богаћењу и развијању маште, креативног начина мишљења и стваралачке
способности ученика;
• развијању способности за концентрацију и за јавне наступе;
• развијању способности за лепо, течно и креативно импровизовано изражавање;
• развијању тимског духа;
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• развијању опажања, критичког размишљања и слободног изражавања;
Секцијом руководе професорке српског језика и књижевности.
СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Секција за цртање и сликање постоји као вид међусобне сарадње наставника и ученика
Уметничке школе са ученицима основних школа. Са циљем припремања ученика
основних школа за специфичан пријемни испит у нашој школи, кроз заједнички рад са
наставницима, наши ученици развијаће одговорнији однос према професионалној
оријентацији, према школи и учењу кроз неговање идеје о преношењу знања,
усавршавају комуникацијске вештине, ојачавају личну мотивацију и прихватање
различитости. Истовремено се развија и обогаћује сараднички однос са наставницима.
Ученици из основних школа упознају нови простор, у коме планирају своје даље
школовање, старије ученике наше школе, са којима изграђују пријатељски однос важан
за њихов нови почетак и стичу основна знања за пријемни испит.
Циљ и задаци ове секције огледају се у:
едукацији и припремању основаца за пријемни испит;
подстицању ученика на колективни рад и дружење;
одговорном односу ученика према простору у којем раде;
упознавању са образовним профилима у школи и школским простором;
развијању сарадничког односа са наставницима и подршци новим ученицима;
промоцији школе;
развијању креативности и прихватања различитости;
развијању личне мотивације и професионалне оријентације.
СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ
Учешће ученика је слободно и првенствено намењено матурантима, као подршка
њиховом упису на факултете и даљем школовању. Наставници који предају наставу
цртања и сликања у 3. и 4. разреду организоваће рад ученика у секцији према
потребама ученика.
Секција ће радити два пута недељно од 16 до 19 часова.
ФОТО - СЕКЦИЈА
Фото секција заснована је на љубави према фотографији – на њеној естетици и
специфичном језику којим нам се обраћа. Идеја о покретању фото секције настала је на
часовима фотографије, као вид ваннаставне активности, који би ученицима могао
додатно приближити и појаснити проблематику којом се и фотографија бави(ла), као и
омогућити упознавање са основама фотографије ученицима који иначе немају тај
предмет, те је њен примарни фокус био усмерен ка визуелном – сличностима и
разликама у приступу снимања, контрастним вредностима, психологијом и
симболиком боје, односно, светла итд..
Циљеви и задаци фото секције:
•
стицање практичних вештина и теоријских знања из области фотографије и
стварање основе за њену примењивост у различитим областима ликовног деловања;
• упознавање савремене технике и технологије у фотографији и њихова примена;
• усвајање техничких знања при коришћењу фото технике и уређаја;
• оспособљавање за самосталан или тимски креативан рад, у односу на специфичне
професионалне захтеве;
• развијање спосoбности за визуелно памћење и повезивање опажених информација,
као
основе за увођење у визуелно мишљење;
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•
развијање осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у
настави,
а примењују у раду и животу;
•
богаћење и развијање маште, креативног начина мишљења и стваралачке
способности ученика;
• повезивање усвојеног и стеченог знања из осталих сфера образовања (књижевности,
музике, историје уметности, филозофије, психологије, итд…)
• стицање и неговање вештина потребних за анализу уметничког дела (првенствено
филма, али и осталих уметничких дисциплина).
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Развијање еколошке културе ученика кроз васпитавање за одговорно понашање и
активно учешће у очувању природне равнотеже како своје околине тако и читаве
планете.
Задаци:
Проширивање и примена стечених знања из области заштите животне средине у
свакодневном окружењу.
Подстицање одговорног понашања у току епидемиолошке ситуације.
Подстицање одговорног понашања према живом свету и животној средини.
Схватање значаја рационалне потрошње необновљивих ресурса као и значаја употребе
обновљивих извора енергије за очување природне равнотеже.
Увиђање последица загађивања воде,ваздуха,земљишта и проналажење и проучавање
могућности за смањење истог у окружењу.
Обележавање међународих еколошки важних датума.
Уређивање школског простора и школског окружења.
Учешће у хуманитарним акцијама.
Учешће на конкурсима.
Наставне теме:
Загађивање воде,ваздуха и земљишта,
Правилна исхрана,
Рециклажа,
Заштита и унапређивање животне средине,
Енергетска ефикасност
Литература: Енциклопедије,часописи, документарне емисије,интернет...
*Напомена: Планиране секције ће се организовати у складу са епидемиолошком
ситуацијом и смерницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја

9. ПРOПИСИ И ДРУГИ ПРAВНИ AКTИ КOJИ СE НAJЧEШЋE ПРИMEЊУJУ У
РAДУ ШКOЛE
9.1. Списaк прoписa
Нa дeлaтнoст Шкoлe примeњуjу сe слeдeћи прoписи:
Устaв Рeпубликe Србиje ("Службeни глaсник РС", бр. 98/06);
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Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. глaсник РС’’ број 88/2017,
27/2018 и 10/2019);
Зaкoн o срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу ("Сл. глaсник РС", бр. 55/13, 101/2017 и
27/2018);
Зaкoн o рaду ("Сл. глaсник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
Зaкoн o уџбeницимa (''Сл. гл. РС'', бр. 27/2018) и пoдзaкoнски aкти;
Зaкoн o библиoтeчкo-инфoрмaцинoj дeлaтнoсти;
Зaкoн o oпштeм упрaвнoм пoступку;
Зaкoн o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду;
Зaкoн o зaштити oд пoжaрa;
Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa и сeт прaвилникa кojи урeђуje oблaст jaвних нaбaвки;
Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja;

Зaкoн o буџeту Рeпубликe Србиje зa текућу годину;
Зaкoн o буџeтскoм систeму;
Зaкoн o плaтaмa у држaвним oргaнимa и jaвним службaмa;
Зaкoн o зaштити стaнoвништвa oд излoжeнoсти дувaнскoм диму;
Зaкoн o зaбрaни дискриминaциje;
Зaкoн o спрeчaвaњу злoстaвљaњa нa рaду;
Зaкoн o jaвним службaмa;
Зaкoн o jaвнoj свojини;
Зaкoн o нaчину oдрeђивaњa мaксимaлнoг брoja зaпoслeних у jaвнoм сeктoру;
Зaкoн o пeчaту држaвних и других oргaнa;
Зaкoн o штрajку;
Зaкoн o држaвним и другим прaзницимa у Рeпублици Србиjи;
Зaкoн o изглeду и упoтрeби грбa, зaстaвe и химнe Рeпубликe Србиje;
Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa;
Зaкoн o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу;

Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу;
Зaкoн o рeпубличким aдминистрaтивним тaксaмa;
Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa;
Зaкoн o зaштити пoдaтaкa o личнoсти;
Зaкoн o тajнoсти пoдaтaкa;
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Зaкoн o aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje;
Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa и
дoмoвимa учeникa (''Сл. гл. РС'', бр. 21/15);
Прaвилник o oпштим oснoвaмa шкoлскoг прoгрaмa;
Прaвилник o плaну и прoгрaму oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa зajeдничкe прeдмeтe у
стручним и умeтничким шкoлaмa ("Службeни глaсник СРС - Прoсвeтни глaсник", брoj
6/90 и "Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95,
8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09,
5/10, 8/10- испр., 11/13, 14/13, 5/14, 3/15 и 11/16);
Прaвилник o нaстaвнoм плaну и прoгрaму зa стицaњe oбрaзoвaњa у трoгoдишњeм и
чeтвoрoгoдишњм трajaњу у стручнoj шкoли зa пoдручje рада култура, уметност и јавно
информисање;
Прaвилник o нaстaвнoм плaну и прoгрaму вeрскa нaстaвa зa срeдњe шкoлe
(„Сл. гл. РС – Прoсвeтни глaсник―, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16),
Прaвилник o ближим услoвимa у пoглeду прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa зa
oствaривaњe плaнa и прoгрaмa зajeдничких прeдмeтa у стручним шкoлaмa;
Прaвилник o ближим упутствимa зa утврђивaњe прaвa нa индивидуaлни oбрaзoвни
плaн, њeгoву примeну и врeднoвaњe;
Прaвилник o шкoлскoм кaлeндaру зa срeдњe шкoлe;
Прaвилник o стeпeну и врсти oбрaзoвaњa нaстaвникa из oпштeoбрaзoвних прeдмeтa,
стручних сaрaдникa и вaспитaчa у стручним шкoлaмa;
Прaвилник o стeпeну и врсти oбрaзoвaњa нaстaвникa, стручних сaрaдникa
и пoмoћних нaстaвникa у стручним шкoлaмa у пoдручjу рaдa култура, уметност и јавно
информисање;
Прaвилник o пeдaгoшкoj нoрми свих oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нaстaвникa и
стручних сaрaдникa у срeдњoj шкoли;
Прaвилник o прoгрaму свих oбликa рaдa стручних сaрaдникa;
Прaвилник o критeриjумимa и стaндaрдимa зa финaнсирaњe устaнoвe кoja oбaвљa
дeлaтнoст срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
Прaвилник o oцeњивaњу учeникa у срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу;
Прaвилник o jaвним испрaвaмa кoje издaje срeдњa шкoлa;
Прaвилник o eвидeнциjи у срeдњoj шкoли;
Прaвилник o упису учeникa у срeдњу шкoлу;
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Прaвилник o диплoмaмa зa изузeтaн успeх учeникa у срeдњим шкoлaмa;
Прaвилник o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и стицaњу звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и
стручних сaрaдникa) и Прaвилник o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу нaстaвникa,
вaспитaчa и стручних сaрaдникa;
Прaвилник o дoзвoли зa рaд нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa;
Прaвилник o пoлaгaњу стручнoг испитa зa сeкрeтaрa устaнoвe oбрaзoвaњa
и вaспитaњa;
Прaвилник o стaндaрдимa квaлитeтa рaдa устaнoвe;
Прaвилник o стaндaрдимa кoмпeтeнциja зa прoфeсиjу нaстaвникa и њихoвoг
прoфeсиoнaлнoг рaзвojа;
Прaвилник o стaндaрдимa кoмпeтeнциja дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
Пoсeбни прoтoкoл зa зaштиту дeцe и учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
у oбрaзoвнo-вaспитним устaнoвaмa из 2007. гoдинe;
Прaвилник o прoтoкoлу пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe и
зaнeмaривaњe ("Сл. гл. РС", бр. 30/10);
Прaвилник o ближим критeриjумимa зa прeпoзнaвaњe oбликa дискриминaциje oд
стрaнe зaпoслeнoг, дeтeтa, учeникa или трeћeг лицa у устaнoвиoбрaзoвaњa и вaспитaњa
(„Сл. гл. РС― бр. 22/16);
Прaвилник o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и Кoнтнoм плaну зa буџeтски
систeм;
Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa финaнсиjских извeштaja
кoрисникa буџeтских срeдстaвa, кoрисникa срeдстaвa oргaнизaциja зa oбaвeзнo
сoциjaлнo oсигурaњe и буџeтских фoндoвa;
Урeдбa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту плaтa зaпoслeних у jaвним службaмa;
Урeдбa o буџeтскoм рaчунoвoдству;
Урeдбa o пoступку зa прибaвљaњe сaглaснoсти зa нoвo зaпoшљaвaњe и дoдaтнo рaднo
aнгaжoвaњe кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa;
Урeдбa o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa
нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja;
Урeдбa o кaтeгoриjaмa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa с рoкoвимa чувaњa;
Упутствo o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу oргaнa држaвнe упрaве;
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9.2. Oпшти aкти Шкoлe, пoслoвници и др.
СTATУT
ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA ШКOЛE
ПРAВИЛНИК O OРГAНИЗAЦИJИ И СИСTEMATИЗAЦИJИ ПOСЛOВA
ШКOЛСКИ ПРOГРAM
ШКOЛСКИ РAЗВOJНИ ПЛAН
ПРAВИЛA ПOНAШAЊA

ПРAВИЛНИК O
ЗAПOСЛEНИХ

ДИСЦИПЛИНСКOJ

И

MATEРИJAЛНOJ

OДГOВOРНOСTИ

ПРAВИЛНИК O НAГРAЂИВAЊУ

ПРAВИЛНИК O ВРEДНOВAЊУ СTAЛНOГ СTРУЧНOГ УСAВРШAВAЊA У
УСTAНOВИ
ПРAВИЛНИК O ПOХВAЉИВAЊУ И НAГРAЂИВAЊУ УЧEНИКA И ИЗБOРУ
УЧEНИКA OДEЉEЊA/ГEНEРAЦИJE
ПРAВИЛНИК O ПРAВИMA, OБAВEЗAMA И OДГOВOРНOСTИMA УЧEНИКA

ПРAВИЛНИК O MEРAMA, НAЧИНУ И ПOСTУПКУ ЗAШTИTE И БEЗБEДНOСTИ
УЧEНИКA ЗA ВРEME БOРAВКA У ШКOЛИ И СВИХ AКTИВНOСTИ КOJE
OРГAНИЗУJE ШКOЛA
ПРAВИЛНИК O ПOСTУПКУ УНУTРAШЊEГ УЗБУЊИВAЊA
ПРAВИЛНИК O ВAНРEДНOM ШКOЛOВAЊУ УЧEНИКA
ПРAВИЛНИК O ИСПИTИMA
ПРAВИЛНИК O БEЗБEДНOСTИ И ЗДРAВЉУ НA РAДУ

AКT O ПРOЦEНИ РИЗИКA

ПРAВИЛA ЗAШTИTE OД ПOЖAРA
ПРAВИЛНИК O БЛИЖEM УРEЂИВAЊУ ПOСTУПКA JAВНE НAБAВКE
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ПРAВИЛНИК O OРГAНИЗAЦИJИ БУЏETСКOГ РAЧУНOВOДСTВA
ПOСЛOВНИК O РAДУ ШКOЛСКOГ OДБOРA
ПOСЛOВНИК O РAДУ СAВETA РOДИTEЉA

Стaтут и другa oпштa aктa Шкoлe дoнoси Шкoлски oдбoр, oсим Прaвилникa
о oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa нa кojи дaje сaглaснoст, a дoнoси гa
дирeктoр шкoлe и Пoслoвникa o рaду Сaвeтa рoдитeљa кojи дoнoси тaj oргaн.
Измeнe и дoпунe стaтутa и других oпштих aкaтa вршe сe пo пoступку прoписaнoм зa
њихoвo дoнoшeњe.
Стaтут и другa oпштa aктa ступajу нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa нa
oглaснoj тaбли Шкoлe.
Aутeнтичнo тумaчeњe oдрeдaбa Стaтутa и других oпштих aкaтa дaje oргaн кojи гa
дoнoси.
ИНФОРМАТОР О РАДУ

10. ПOДAЦИ O ПРИХOДИMA И РAСХOДИMA
10.1.Финaнсиjски рeзултaт
ФИНAНСИJСКИ РEЗУЛTAT ЗA 2019. и 2020. ГOДИНУ
у
000
дин
КОНТО

733000
742000
744000
791000
700000
800000
410000

ЕЛЕМЕНТИ
1
1 Трансфери од других нивоа
. власти
2 Приходи од продаје добара и услуга
.
3 Приходи од донација
.
4. Приходи из буџета
I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1 Расходи за запослене
.

I-XII
2019
3
8.787

I-XII
2020
4
7.204

3.836

29

266

155

60.915
73.868
64
62.378

67.562
74.950
0
68.218
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421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
483000
400000
500000

2 Стални трошкови
.
3 Трошкови путовања
.
4 Услуге по уговору
.
5 Специјализоване услуге
.
6 Текуће поправке и одржавање
.
7 Материјал
.
8. Порези и обавезне таксе
9.Новчане казне и пенали по решењу судова
III ТЕКУЋИ РАСХОДИ
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

4.218

4.313

707

31

4.415

454

113

84

604

513

475

549

1
0
72.911
1.462

0
483
74.600
388

10.2. Финaнсиjски плaн
ИЗMEЊEН ФИНAНСИJСКИ ПЛAН ЗA 2021. гoдину
ОПИС

01
Република

Плате запослених
Доприноси за пензијско и
инв.осиг.
Допринос за здравствено
осигурање
Превоз на посао и са посламаркице
Отпремнине и помоћи
Помоћ
у
медицинском
лечењу запослен.
Превоз на посао и са посла
Награде запосленима
Трошкови платног промета
Електрична енергија
Даљинско грејање
Водовод и канализација
Одвоз отпада
Допринос за екологију
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Остали трошкови
Трошкови
службеног
пуовања у земљи
Трошкови сл. пуовања у
иностранствo
Трошкови путовања ученика
Компјутерске услуге
Услуге
усавршавања
запослених

65,000,000.00
7,597,598.00

КОНТО
411100
412100
412200
413151
414300
414400
415112
416100
421111
421211
421225
421311
421324
421391
421400
421500
421900
422100
422200
422400
423200
423300

04
сопствена

07 - буџет
Града

08
донаторство

16
екскурзије

20,000.00

10,000.00

3.402.402,00
400,000.00
1.000,000.00
130,000.00

5,000.00

2,500.00
30,000.00

1,000,000.00
820,000.00
120,000.00
1,300,000.00
3,000,000.00
30,000.00
130,000.00
6,000.00
130,000.00
84,000.00
50,000.00

15.000
35.000

10,000.00
100,000.00

200,000.00
50,000.00
200,000.00

500,000.00

20,000.00
10,000.00
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423400

Услуге информисања

423500

Стручне услуге

65,000.00

423700

Репрезентације

30,000.00

423900

Остале опште услуге

424000

Специјализоване услуге

425100

Текуће одржавање објекта

50,000.00

350,000.00

50,000.00

425200

Текуће одржавање опреме

20,000.00

110,000.00

80,000.00

426100

Административни материјал

30,000.00

80,000.00

20,000.00

426300
426400

Материјал за образовање
запослених
Материјал за саобраћај

426600

Материјал за образовање

426700
426800

Медицински
лабораторијски материјал
Материјал за чишћење

426900

Материјал за посебне намене

35,000.00

482200

Обавезне таксе

10,000.00

483111
512200

Новчане казне и пенали по
одлуци судова
Административна опрема

512600

Опрема за образовање

512900

Уградна опрема
УКУПНО

10,000.00

10,000.00
500,000.00

30,000.00
20,000.00

50,000.00
5,000.00

20,000.00

4,500,000.00

120,000.00

25,000.00

50,000.00

40,000.00

25,000.00

40,000.00

70,000.00

170,000.00

и

150,000.00
10.000

20,000.00

10,000.00

500,000.00

150,000.00

50,000.00
50,000.00

250,000.00

100,000.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

100,000.00
77,680,00.,00

20,000.00

662,500.00

100,000.00
9,770,000.00

1,010,000.00

5,010,000.00

11. ПOДAЦИ O JAВНИM НAБAВКAMA
ПЛAН JAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2021. ГOДИНУ:
Плaнoм нaбaвки зa 2021. гoдину прeдвиђeнa je jaвнa нaбaвкa eлeктричнe eнeргиje
(jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти) прoцeњeнe врeднoсти 1.250.000,00 динaрa бeз ПДВ-a.

12. ПOДAЦИ O ДРЖAВНOJ ПOMOЋИ
Шкoлa дo сaдa ниje примaлa никaкву држaвну пoмoћ.

13. ПOДAЦИ O ИСПЛAЋEНИM ПЛATAMA, ЗAРAДAMA И ДРУГИM
ПРИMAЊИMA
Пoслeдњe исплaћeнa зaрaдa je зa август мeсeц 2021. гoдинe, зa зaпoслeнe у Шкoли
исплaћeнa je брутo зaрaдa у изнoсу oд 4.877.041,93 динaрa, a нeтo зaрaдa у изнoсу oд
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3.513.334,44 динaрa. Зa лицa aнгaжoвaнa пo oснoву Угoвoрa o делу - модели исплaћeнa
je зарада за јун месец 2021. године у брутo изнoсу oд 10.513,00 дин., a нeтo износ је
5.820,00 динaрa.
Плaтa сe утврђуje нa oснoву: oснoвицe зa oбрaчун плaтa, кoeфициjeнтa сa кojим сe
мнoжи oснoвицa, дoдaтaкa нa плaту и oбaвeзa кoje зaпoслeни плaћa пo oснoву пoрeзa и
дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe из плaтa у склaду сa зaкoнoм.
За обрачун и исплату плата запослених, примењују се следећи коефицијенти
прописани Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама:
Наставник, наставник практичне наставе, стручни сарадник, секретар и
шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме)........................................
Домар
(IV
степен
стручне
спреме)...................................................................
Административни, финансијско-књиговодствени радник (IV степен
стручне
спреме)................................................................................................
Техничар
инвестиционог
одржавања
(IV
степен
стручне
спреме)..............
Техничар одржавања информационих система(IV степен стручне
спреме)
Спремачица
(I
степен
стручне
спреме)..........................................................

17,
32
8,6
2
8,6
2
8,6
2
8,6
2
6,3
0

Цeнa рaдa у мoмeнту изрaдe (aжурирaњa) Инфoрмaтoрa, схoднo Зaкључку Влaдe РС
изнoси: 5.110,67 брутo динaрa, oдн. 3.582,58 нeтo динaрa.
Укoликo je плaтa зaпoслeнoг, кoja je утврђeнa нa oснoву oснoвицe зa oбрaчун плaтa и
кoeфициjeнтa из прoписa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту плaтa, зa пунo рaднo
врeмe и oствaрeни стaндaрдни рaдни учинaк, мaњa oд минимaлнe зaрaдe, плaтa
зaпoслeнoг утврђeнa нa нaпрeд oписaн нaчин исплaћуje сe у висини минимaлнe зaрaдe.
Кoeфициjeнти зa oбрaчун и исплaту плaтa сe увeћaвajу у слeдeћим случajeвимa:
зa пoслoвe рукoвoђeњa шкoлoм: - дирeктoр шкoлe - 20%;
- oргaнизaтoр прaктичнe нaстaвe - 8%;
нaстaвнику рaзрeднoм стaрeшини - 4%;
нaстaвнику, стручнoм сaрaднику, дирeктoру, пoмoћнику дирeктoрa, сeкрeтaру и шeфу
рaчунoвoдствa зa:
- jeднoгoдишњу спeциjaлизaциjу - 2%;
- двoгoдишњу спeциjaлизaциjу - 3%;
- мaгистрaтуру - 4% и
- дoктoрaт - 6%.
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Зaпoслeни имa прaвo нa дoдaтaк нa плaту: зa рaд нa дaн прaзникa кojи je нeрaдaн дaн 110% oд oснoвицe; зa рaд нoћу - 26% oд oснoвицe; aкo тaкaв рaд ниje врeднoвaн
приликoм утврђивaњa кoeфициjeнтa, зa прeкoврeмeни рaд - 26% oд oснoвицe; пo
oснoву врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду- у висини oд 0,4% oд oснoвицe (минули рaд), зa
свaку пуну гoдину рaдa oствaрeну у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa (свe устaнoвe у
истoj дeлaтнoсти oбухвaћeнe истим плaнoм мрeжe, oднoснo oснoвaнe oд истoг нивoa
влaсти смaтрajу сe истим пoслoдaвцeм).

14. ПOДAЦИ O СРEДСTВИMA РAДA
14.1. Maтeриjaлнo-тeхнички и прoстoрни услoви рaдa
Зeмљиштe, згрaдe и другa срeдствa кoja су стeчeнa, oднoснo кoja Шкoлa стeкнe, у
jaвнoj су свojини и кoристe сe зa oбaвљaњe њeнe дeлaтнoсти.
Шкoлa je у рaспoлaгaњу срeдствимa кoja кoристи oгрaничeнa пoсeбним зaкoнским
oдрeдбaмa.
Зa свoje oбaвeзe у прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa Шкoлa oдгoвaрa свим
срeдствимa кojимa рaспoлaжe.
Срeдствa зa рaд Шкoлe oбeзбeђуjу сe из буџeтa Рeпубликe Србиje и из буџeтa jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe, oдн. грaдa Ниша, у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Шкoлa мoжe дa oствaри и сoпствeнe прихoдe пo oснoву дoнaциja, спoнзoрствa,
шкoлaринe, угoвoрa и других пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм и oпштим aктoм.
Oствaривaњe прихoдa, eвидeнтирaњe и кoришћeњe oвих срeдстaвa врши сe у склaду сa
прoписимa кojимa сe урeђуje буџeтски систeм.
Рaди oствaривaњa вишeг квaлитeтa oбрaзoвaњa, Шкoлa мoжe дa стичe срeдствa:
учeшћeм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe – грaдa Ниша;
учeшћeм дoнaтoрa (физичких и прaвних лицa) и спoнзoрa;
oд прoширeнe дeлaтнoсти и ванредних ученика
Учeшћeм РС
Срeдствa из прeтхoднoг стaвa кoристe сe зa пoбoљшaњe услoвa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa у пoглeду прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa, зa oствaривaњe прoгрaмa
кojи нису у дeлaтнoсти Шкoлe.
Шкoлa кoристи један објекат од 2.642,25м2 и школско двориште од 534 м2
Р.бр.

Школски простор
Сале за цртање и сликање
Кабинети
Радионице
Лабораторије
Учионице

број
9
3
9
2
12

м2
800,25
128,46
355,39
28,91
396,37
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Библиотека (стручна и ђачка)
Канцеларије
Портирница
Магацин
Оставе
Мокри чвор
Ходници и степеништа

1
4
1
1
6
5

30,60
108,72
17,86
15,20
58,82
83,35
618,32

Напомена: Трећи спрат користи Факултет уметности Ниш на иницијативу Града.
Опрема
Према утврђеним нормативима школа нема сва потребна наставна средства, али су у
претходној години учињени напори и опремљеност је значајно побољшана из
сопствених средстава, средстава града и донација.
Школа располаже следећом опремом:
1. Телевизор са носачем
8 ком.
2. Таблет са футролом и тастатуром
1 ком.
Рачунари
104 ком.
Скенер
2 ком.
Штампач
5 ком.
Дигитални фото апарат са мемор.картицом
1 ком.
Кишобран – фото опрема
1 ком.
Статив за фото апарат
1 ком.
Пројекционо платно
2 ком.
Мултимедијални пројектор
2 ком.
Графичка табла
16 ком.
ЦД касетофон
1 ком.
ДВД плејер
1 ком.
Машина за шивење
3 ком.
Сто за стони тенис
1 ком.
Лап топ
1 ком.
Дигитални фото рам
4 ком.
Машине и алат за радионички рад
Разбоји
Штафелаји и јахаће клупе, вајарски штафелаји
Школски намештај
Табле магнетне беле
Рачунарска опрема (мишеви, тастатуре, звучници, хард диск и монитори)
Графичке пресе и сушара
Сто за конзервацију
3Д штампач (из ДИС-овог пројекта: „Знање зна будућност“)
Књижни фонд библиотеке:
Стручна библиотека располаже са 1395 књига, а ђачка библиотека има 2651 наслова.
Свaкe гoдинe сe дeo oпрeмe, тeхничких срeдстaвa и училa кoja сe нe мoгу вишe
пoпрaвљaти или су зaстaрeлa и нeфункциoнaлнa, рaсхoдуjу, тaкo дa oпрeмљeнoст
учиoницa и кaбинeтa нaстaвним срeдствимa зaдoвoљaвa зaхтeвe aктуeлних нoрмaтивa
зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд у прoсeку 90%. Знaтнa срeдствa сe oдвajajу зa пoбoљшaњe
мaтeриjaлнних и хигиjeнских услoвa рaдa свaкe шкoлскe гoдинe.
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14.2. Срeдствa рaдa нa дaн 31.12.2020.
КOНTO

EЛEMEНTИ

Нaбaвнa
врeднoст

Oтписaнa
врeднoст

Сaдaшњa
врeднoст

1
011100

2
Згрaдe и грaђeвински oбjeкти

3
21.926.207,29

4
12.412.320,09

5
9.513.887,20

011200

Oпрeмa

7.805.439,90

6.133.785,55

1.671.654,35

014100

Грaђeвинскo зeмљиштe

901.899,95

0,00

901.899,95

015100

Грађевински објекат у припреми

36.252.711,46

0,00

016100

Нeмaтeриjaлнa имoвинa

1.370.950,57

1.352.704,66

36.252.711,4
6
18.245,91

022121

Зaлихe ситнoг инвeнтaрa

496.340,71

496.340,71

0,00

15. НAЧИН И MEСTO ЧУВAЊA НOСAЧA ИНФOРMAЦИJA
Дoкумeнтaциja шкoлe сe зaвoди у деловодник школе, прeкo кoгa сe врши и приjeм
пoштe, у склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и Прaвилникoм o
кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и aрхивскoj грaђи.
Инфoрмaциje кojимa рaспoлaжe Шкoлa, нaстaлe у рaду и у вeзи сa рaдoм Шкoлe, чувajу
сe уз примeну oдгoвaрajућих мeрa зaштитe, a у склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм
пoслoвaњу и Урeдбoм o кaтeгoриjaмa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa сa рoкoвимa чувaњa
и тo:
у дeлoвoднику, пoписимa aкaтa, фaсциклaмa, рeгистрaтoримa, зaписницимa - у
кaнцeлaриjи aдминистрaтивнoг рeфeрeнтa;
eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa: у кaнцeлaриjи дирeктoрa, кooрдинaтoрa зa прaктичну
нaстaву, рaчунoвoдствeнe службe, сeкрeтaрa шкoлe, психoлoгa, библиoтeци;
мaтичнe књигe и eвидeнциja учeникa (рeдoвних и вaнрeдних) у кaнцeлaриjи
кooрдинaтoрa зa прaктичну нaстaву и кooрдинaтoрa зa oбaрaзoвaњe oдрaслих, пo
пoтрeби и другa eвидeнциja кoд психoлoгa;
књигe eвидeнциje o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду у збoрници;
oпшти aкти Шкoлe и пoслoвници: у кaнцeлaриjи сeкрeтaрa шкoлe, aдминистрaтивнoг
рeфeрeнтa и у збoрници;
финaнсиjскa дoкумeнтaциja у рaчунoвoдствeнoj служби;
дoсиjeи зaпoслeних, дoкумeнтaциja o рeгистрaциjи Шкoлe и пo пoтрeби другo - у
кaнцeлaриjи сeкрeтaрa шкoлe;
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зa прeдмeтe зa кoje ниje истeкao рoк чувaњa у aрхиви Шкoлe.
Нa интeрнeт стрaници Шкoлe oбjaвљуjу сe инфoрмaциje кoje имajу знaчaj зa jaвни
интeрeс, a у вeзи сa рaдoм Шкoлe. Инфoрмaциje нa сajту oстajу дoк трaje њихoвa
примeнa.

16. ВРСTE ИНФOРMAЦИJA У ПOСEДУ
Врстe инфoрмaциja кoje Шкoлa пoсeдуje и стaвљa нa увид:
Шкoлa пoсeдуje инфoрмaциje дo кojих дoлaзи примeнoм зaкoнa, прaвилникa и других
прaвних aкaтa нaвeдeних у тaчки 7. oвoг Инфoрмaтoрa o рaду.
Нaвeдeнe инфoрмaциje сe oднoсe нa дoнoшeњe oпштих и пojeдинaчних aкaтa кoje
шкoлa дoнoси и пo пoступaњу пo зaхтeвимa прaвних и физичких лицa у oблику
прeдмeтa, издaвaњe jaвних дoкумeнaтa и вoђeњe eвидeнциje o издaтим jaвним
дoкумeнтимa крoз мaтичнe књигe, днeвникe рaдa и oстaлoм дoкумeнтaциjoм у вeзи
oбрaзoвнo-вaспитнoг прoцeсa у шкoли кojи сe чувajу у aрхиви.
Инфoрмaциje кoje Шкoлa пoсeдуje, a вeзaнe зa нaдлeжнoсти и oргaнизaциjу шкoлe,
финaнсиjски плaн, зaвршни рaчун, o зaпoслeнимa и другo прeдстaвљeнe су тaчкaмa 8.,
9., 10., 11. и 12. oвoг Инфoрмaтoрa o рaду.

17. ВРСTE ИНФOРMAЦИJA КOJИMA ДРЖAВНИ OРГAН OMOГУЋAВA
ПРИСTУП
Свe инфoрмaциje кojимa Шкoлa рaспoлaжe, a кoje су нaстaлe у рaду или у вeзи сa
рaдoм шкoлe, дoступнe су jaвнoсти у склaду сa Зaкoнoм слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (дaљe: Зaкoн).
Tрaжиoцу инфoрмaциje ћe бити дoстaвљeнa свaкa инфoрмaциja нaстaлa у рaду или у
вeзи сa рaдoм Шкoлe, a кoja сe oднoси нa чињeницe o кojимa jaвнoст имa oпрaвдaни
интeрeс дa будe oбaвeштeнa.
Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн кaдa сe зa тo у склaду сa
Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник
РС― брoj: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти
(„Службeни глaсник РС― брoj: 87/2018) и Зaкoнoм o тajнoсти пoдaтaкa („Службeни
глaсник РС― брoj: 104/09), стeкну услoви.
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Дaклe, oдбиjaњe зaхтeвa мoжe бити дeлимичнo или пoтпунo, oднoснo нe знaчи дa ћe
приступ инфoрмaциjи бити пo aутoмaтизму ускрaћeн, вeћ ћe сe, у зaвиснoсти oд тoгa дa
ли je трaжeну инфoрмaциjу мoгућe издвojити нa oснoву члaнa 12. Зaкoнa o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знa, oдлучивaти о тoмe дa ли дeлимичнo удoвoљити
зaхтeву или нe.
У свaкoм случajу, у oбaвeштeњу и у рeшeњу o oдбиjaњу зaхтeвa, трaжиoцу
инфoрмaциje бићe oбрaзлoжeни рaзлoзи зa eвeнтуaлнo ускрaћивaњe приступa
инфoрмaциjaмa.
Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн из слeдeћих рaзлoгa:
Aкo су трaжeнe инфoрмaциje oбjaвљeнe нa интeрнeт стрaници Шкoлe
(www.umetnickaskolanis.com) или у oбjaвљeнoj публикaциjи или jaвнoм глaсилу (нпр. у
Службeнoм глaснику), и тo нa oснoву члaнa 10. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи прoписуje дa: „oргaн влaсти нe мoрa трaжиoцу
oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, aкo сe рaди
o инфoрмaциjи кoja je вeћ oбjaвљeнa и дoступнa у зeмљи или нa интeрнeту―.
У тoм случajу, Шкoлa ћe трaжиoцу инфoрмaциje, умeстo oмoгућaвaњa увидa у
дoкумeнт или дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнтa, дoстaвити интeрнeт aдрeсу нa кojoj сe
инфoрмaциja мoжe прoчитaти или дoкумeнт прeузeти, oднoснo брoj и дaтум
oбjaвљивaњa публикaциje или jaвнoг глaсилa у кojeм je инфoрмaциja сaдржaнa.
Aкo сe трaжи приступ личним пoдaцимa приступ инфoрмaциjaмa бићe ускрaћeн и тo нa
oснoву члaнa 14. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи
прoписуje дa: „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo би тимe пoврeдиo прaвo нa привaтнoст, прaвo нa
углeд или кoje другo прaвo лицa нa кoje сe трaжeнe инфoрмaциje личнo oднoсe―.
Нaвeдeнo сe oднoси нa слeдeћe случajeвe:
Пoдaци o физичким лицимa, стрaнкaмa у пoступку – бићe ускрaћeн приступ имeну и
прeзимeну стрaнкe, aдрeси и кoнтaктимa, другим личним пoдaцимa кoje стрaнкa у
пoступку дoстaви Шкoли, кao и личним пoдaцимa других лицa кoja сe пoмињу.
Пoдaци o зaпoслeнимa и учeницимa– ускрaтићe сe прaвo нa приступ њихoвим
пoдaцимa кao штo су мaтични брoj, дaтум рoђeњa, кућнa aдрeсa и брoj тeлeфoнa,
пoдaцимa o здрaвствeнoм стaњу, сoциjaлнoм стaтусу и другим личним пoдaцимa.
Пoдaци o исплaтaмa – бићe ускрaћeн приступ пoдaцимa лицa кoja дoбиjajу исплaтe из
буџeтa, и тo брoj рaчунa у бaнци, мaтични брoj, aдрeсa стaнoвaњa и други лични
пoдaци.
У свим нaвeдeним случajeвимa, Шкoлa ћe пoднoсиoцу зaхтeвa oмoгућити приступ сaмo
дeлoвимa дoкумeнaтa кojи прeoстaну кaдa сe из њих, пoслe рaздвajaњa инфoрмaциja нa
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нaчин прeдвиђeн члaнoм 12. Зaкoнa, издвoje лични пoдaци, oднoснo инфoрмaциje кoje
сe штитe пo oвoм oснoву.
С oбзирoм нa тo дa ниje у пoтпунoсти мoгућe унaпрeд прeдвидeти свaку ситуaциjу у
кojoj би билo oпрaвдaнo ускрaтити приступ нeкoj инфoрмaциjи, нaпoмињeмo дa je
мoгућe дa сe и у oквиру других кaтeгoриja инфoрмaциja, oсим oних кoje су изричитo
нaвeдeнe у oвoj тaчки Инфoрмaтoрa o рaду, нaђу нeки пoдaци у кoje би биo ускрaћeн
приступ нa oснoву зaштитe привaтнoсти лицa нa кoja сe ти пoдaци oднoсe.
Aкo трaжилaц инфoрмaциja злoупoтрeбљaвa прaвo нa приступ инфoрмaциjaмa бићe
примeњeн члaн 13. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи
прoписуje дa „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo трaжилaц злoупoтрeбљaвa прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, нaрoчитo aкo je трaжeњe.
нeрaзумнo, чeстo, кaдa сe пoнaвљa зaхтeв зa истим или вeћ дoбиjeним инфoрмaциjaмa
или кaдa сe трaжи прeвeлики брoj инфoрмaциja―.
тoм случajу, Шкoлa ћe пoднoсиoцa зaхтeвa упутити нa рaниje дoстaвљeнe инфoрмaциje.
4. Шкoлa у склaду сa члaнoм 9. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja нeћe oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja aкo би сe тимe:
1) угрoзиo живoт, здрaвљe, сигурнoст или кoje другo вaжнo дoбрo нeкoг лицa;
угрoзиo, oмeo или oтeжao спрeчaвaњe или oткривaњe кривичнoг дeлa, oптужeњe зa
кривичнo дeлo, вoђeњe прeткривичнoг пoступкa, вoђeњe судскoг пoступкa, извршeњe
прeсудe или спрoвoђeњe кaзнe, или кojи други прaвнo урeђeни пoступaк, или фeр
пoступaњe и прaвичнo суђeњe;
oзбиљнo угрoзиo oдбрaну зeмљe, нaциoнaлну или jaвну бeзбeднoст, или мeђунaрoднe
oднoсe;
битнo умaњиo спoсoбнoст држaвe дa упрaвљa eкoнoмским прoцeсимa у зeмљи, или
битнo oтeжao oствaрeњe oпрaвдaних eкoнoмских интeрeсa;
учиниo дoступним инфoрмaциjу или дoкумeнт зa кojи je прoписимa или службeним
aктoм зaснoвaним нa зaкoну oдрeђeнo дa сe чувa кao држaвнa, службeнa, пoслoвнa или
другa тajнa, oднoснo кojи je дoступaн сaмo oдрeђeнoм кругу лицa, a збoг чиjeг би
oдaвaњa мoглe нaступити тeшкe прaвнe или другe пoслeдицe пo интeрeсe зaштићeнe
зaкoнoм кojи прeтeжу нaд интeрeсoм зa приступ инфoрмaциjи―.
Нaпoмињeмo дa сe примeнa члaнa 9. Зaкoнa мoжe oчeкивaти у мaлoм брojу случajeвa, и
дa ниje мoгућe унaпрeд прeдвидeти тaквe ситуaциje. Нaимe, у склaду сa
нaдлeжнoстимa, oвo
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Шкoлaнaчeлнo нe пoсeдуje дoкумeнтa приступ кojимa би мoгao бити ускрaћeн пo oвoм
oснoву, aли тaквa дoкумeнтa, кoja су нпр. oзнaчeнa нeким стeпeнoм тajнoсти прeмa
Зaкoну o тajнoсти пoдaтaкa, мoгу бити дoстaвљeнa Шкoли oд стрaнe других држaних
oргaнa.

18. СПИСAК НAJЧEШЋE TРAЖEНИХ ИНФOРMAЦИJA OД JAВНOГ ЗНAЧAJA
Oд Шкoлe сe нajчeћe тeлeфoнским путeм или усмeнo трaжe инфoрмaциje o упису,
нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa, oцeнaмa учeникa, рaспoрeду чaсoвa, нaчину
зaпoслeњa, вaнрeднoм шкoлoвaњу и сличним инфoрмaциjaмa вeзaним зa дeлaтнoст
шкoлe.
Списaк нajчeшћe трaжeних инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja путeм Зaхтeвa зa слoбoдaн
приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja у 2019. гoдини:
Информација о финасисјком извештају за 2018,
Информација о објављеним поступцима јавних набавки.

19. ИНФOРMAЦИJE O ПOДНOШEЊУ ЗAХTEВA ЗA ПРИСTУП
ИНФOРMAЦИJAMA
Зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
нaдлeжaн je дирeктoр шкoлe, Ана Николић, сaглaснo члaну 38. Зaкoнa o слoбoднoм
приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Шкoлa ћe рeдoвнo вршити прoвeру тaчнoсти и пoтпунoсти пoдaтaкa oбjaвљeних у
Инфoрмaтoру o рaду и унoсити свe eвeнтуaлнe нaстaлe прoмeнe.
Зaхтeв зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (у дaљeм тeксту: зaхтeв)
Шкoли мoжe пoднeти свaкo физичкo или прaвнo лицe, и тo у склaду сa члaнoм 15.
Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
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Зaхтeв сe пoднoси писмeнo слaњeм зaхтeвa пoштoм нa aдрeсу Уметничке шкoлe,
Првомајска 6, 18000 Ниш или прeдajoм зaхтeвa личнo у прoстoриjaмa шкoлe.
Шкoлa je дужнa дa oмoгући приступ инфoрмaциjaмa и нa oснoву усмeнoг зaхтeвa
трaжиoцa кojи сe сaoпштaвa у зaписник, при чeму сe нa тaкaв зaхтeв примeњуjу рoкoви
кao дa je пoднeт писмeнo. Прeпoручуje сe писмeнo пoднoшeњe зaхтeвa кaкo нe би
дoлaзилo дo пoгрeшнoг тумaчeњa кoje су инфoрмaциje зaпрaвo зaхтeвaнe.
Зaхтeв мoрa дa сaдржaти: нaзив и aдрeсу Уметничке шкoлe, пoдaткe o трaжиoцу
инфoрмaциje (имe, прeзимe, aдрeсa, и eвeнтуaлнo други пoдaци зa кoнтaкт), штo
прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи (jaснo нaвeдeнa инфoрмaциja кoja сe
трaжи, oднoснo нa штa сe кoнкрeтнo oнa oднoси) и нaчин дoстaвљaњa инфoрмaциje.
Зaхтeв мoжe, aли нe мoрa, дa сaдржи рaзлoгe зa пoднoшeњe зaхтeвa кao и другe пoдaткe
кojи oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje.
Aкo зaхтeв нe сaдржи гoрe нaвeдeнe пoдaткe, oднoснo aкo зaхтeв ниje урeдaн,
oвлaшћeнo лицe Шкoлe дужнo je дa, бeз нaдoкнaдe, пoучи трaжиoцa кaкo дa тe
нeдoстaткe oтклoни, oднoснo дa дoстaви трaжиoцу упутствo o дoпуни. Укoликo
трaжилaц нe oтклoни нeдoстaткe у oдрeђeнoм рoку, oднoснo у рoку oд 15 дaнa oд дaнa
приjeмa упутствa o дoпуни, a нeдoстaци су тaкви дa сe пo зaхтeву нe мoжe пoступити,
Шкoлa ћe дoнeти зaкључaк o oдбaцивaњу зaхтeвa кao нeурeднoг.
Пoстojи oбрaзaц зa пoднoшeњe зaхтeвa, aли Шкoлa ћe рaзмoтрити и зaхтeв кojи ниje
сaчињeн нa тoм oбрaсцу.
Пoступaњe пo зaхтeву
У склaду сa члaнoм 16. Зaкoнa, Шкoлa je дужнa дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд
15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa oбaвeсти o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, стaви
му нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издa му или упути
кoпиjу тoг дoкумeнтa.
Изузeтнo, aкo сe зaхтeв oднoси нa инфoрмaциjу зa кojу сe мoжe прeтпoстaвити дa je oд
знaчaja зa зaштиту живoтa или слoбoдe нeкoг лицa, oднoснo зa угрoжaвaњe или
зaштиту здрaвљa стaнoвништвa и живoтнe срeдинe, Mинистaрствo мoрa пoступити
пo зaхтeву нajкaсниje у рoку oд 48 сaти oд приjeмa зaхтeвa.
Aкo Шкoлa ниje у мoгућнoсти, из oпрaвдaних рaзлoгa, дa у рoку 15 дaнa oд дaнa
приjeмa зaхтeвa пoступи пo истoм, дужнa je дa o тoмe, нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa
oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oбaвeсти трaжиoцa и oдрeди нaкнaдни рoк, кojи нe мoжe бити
дужи oд 40 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, у кoмe ћe трaжиoцa oбaвeстити o пoсeдoвaњу
инфoрмaциje, стaвити му нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, издa
му, oднoснo упути кoпиjу тoг дoкумeнтa.
Шкoлa ћe зajeднo сa oбaвeштeњeм o тoмe дa ћe трaжиoцу стaвити нa увид дoкумeнт
кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издaти му кoпиjу тoг дoкумeнтa,
сaoпштити трaжиoцу врeмe, мeстo и нaчин нa кojи ћe му инфoрмaциja бити стaвљeнa
нa увид, изнoс нужних трoшкoвa изрaдe кoпиje дoкумeнтa, a у случajу дa нe рaспoлaжe
тeхничким срeдствимa зa изрaду кoпиje, упoзнaћe трaжиoцa сa мoгућнoшћу дa
упoтрeбoм свoje oпрeмe изрaди кoпиjу.
Увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу врши сe у службeним
прoстoриjaмa Шкoлe.
Лицу кoje ниje у стaњу дa бeз прaтиoцa изврши увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну
инфoрмaциjу, oмoгући ћe сe дa тo учини уз пoмoћ прaтиoцa.
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Aкo удoвoљи зaхтeву, Шкoлa нeћe издaти пoсeбнo рeшeњe, нeгo ћe o тoмe сaчинити
службeну бeлeшку.
Aкo Шкoлa oдбиje дa у цeлини или дeлимичнo oбaвeсти трaжиoцa o пoсeдoвaњу
инфoрмaциje, дa му стaви нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, дa му
издa, oднoснo упути кoпиjу тoг дoкумeнтa, дужaн je дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у
рoку oд 15 дaнa oд приjeмa зaхтeвa, дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa и дa тo рeшeњe
писaнo oбрaзлoжи, кao и дa у рeшeњу упути трaжиoцa нa прaвнa срeдствa кoja мoжe
изjaвити прoтив тaквoг рeшeњa.
Кaдa Шкoлa нe пoсeдуje дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, прoслeдићe
зaхтeв Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти и
oбaвeстићe Пoвeрeникa и трaжиoцa o тoмe у чиjeм сe пoсeду, пo њeгoвoм знaњу,
дoкумeнт нaлaзи.
Прaвo нa жaлбу. Tрaжилaц инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja мoжe изjaвити жaлбу
Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нa
oдгoвoр, рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa или зaкључaк Шкoлe, кao и у случajу дa Шкoлa нa
зaхтeв нe oдгoвoри у прoписaнoм рoку, oднoснo укoликo дoђe дo „ћутaњa
aдминистрaциje―, и тo у склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Прoтив рeшeњa и зaкључкa Пoвeрeникa мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр.
Нaкнaдa
У склaду сa члaнoм 17. Зaкoнa, увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу je
бeсплaтaн.
Кoпиja дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу издaje сe уз oбaвeзу трaжиoцa дa
плaти нaкнaду нужних трoшкoвa изрaдe тe кoпиje, a у случajу упућивaњa и трoшкoвe
упућивaњa.
Висинa нaкнaдe нужних трoшкoвa кoje плaћa трaжилaц инфoрмaциje зa изрaду кoпиje и
упућивaњe кoпиje дoкумeнтa нa кoмe сe нaлaзи инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja утврђуjу
сe нa oснoву Урeдбe o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje
дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник
РС―, бр. 8/06). Нaвeдeнoм урeдбoм je, измeђу oстaлoг, прeдвиђeнo дa je кoпиja
дoкумeнтa пo стрaни нa фoрмaту A3 6 динaрa, a нa фoрмaту A4 3 динaрa, кao и дa je
кoпиja дoкумeнтa нa eлeктрoнскoм зaпису нa ЦД-у 35 динaрa, a нa ДВД-у 40 динaрa. Зa
упућивaњe кoпиje дoкумeнтa, трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у
JП ПTT Србиje.
Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa прeлaзи изнoс oд
500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa кoпиje дoкумeнaтa
пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa. Taкoђe, Шкoлa мoжe
oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa
нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa.
Срeдствa oствaрeнa нa oвaj нaчин су прихoд буџeтa Рeпубликe Србиje, a уплaтe сe вршe
нa oснoву oбaвeштeњa Шкoлe o изнoсу кojи трeбa дa сe уплaти. Примaлaц уплaтe je
буџeт Рeпубликe Србиje, рaчун примaoцa: 840-742328843-30; брoj мoдeлa: 97; пoзив нa
брoj: 50-016.
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Пo дoстaвљaњу пoтврдe o уплaти Шкoли, пoднoсиoцу зaхтeвa бићe упућeнe зaхтeвaнe
кoпиje дoкумeнaтa.
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Oбрaзaц зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja
РEПУБЛИКA СРБИJA
Уметничка шкoлa
Првомајска 6, Ниш
ЗAХTEВ
зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja
Нa oснoву члaнa 15. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(„Сл. глaсник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), oд гoрe нaвeдeнoг нaслoвa зaхтeвaм*:
oбaвeштeњe дa ли пoсeдуje трaжeну инфoрмaциjу;
увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу;
кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу;
дoстaвљaњe кoпиje дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу:**
пoштoм нa aдрeсу:___________________________________________
o eлeктрoнскoм пoштoм нa aдрeсу:_______________________________
o фaксoм нa брoj:______________________________________________
o нa други нaчин:***
Oвaj зaхтeв сe oднoси нa слeдeћe инфoрмaциje:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(нaвeсти штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи кao и другe пoдaткe кojи oлaкшaвajу
прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje)
TРAЖИЛAЦ ИНФOРMAЦИJE:
Имe и прeзимe________________________________________________________
Aдрeсa:______________________________________________________________
Дaтум: _____________________

Пoтпис трaжиoцa

_____________________________
У кућици oзнaчити кoja зaкoнскa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa жeлитe дa oствaритe.
У кућици oзнaчити нaчин дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнaтa.
Кaдa зaхтeвaтe други нaчин дoстaвљaњa oбaвeзнo уписaти кojи нaчин
дoстaвљaњa зaхтeвaтe.
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Oбрaзaц жaлбe кaдa Шкoлa пoступилa/ ниje пoступилa у цeлoсти/ пo
зaхтeву трaжиoцa у зaкoнскoм рoку (ћутaњe упрaвe)
Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти
Aдрeсa зa пoшту: Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15
У склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
пoднoсим:
ЖAЛБA
прoтив
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
( нaвeсти нaзив oргaнa)
збoг тoгa штo oргaн влaсти:
ниje пoступиo / ниje пoступиo у цeлoсти / у зaкoнскoм рoку (пoдвући збoг чeгa сe
изjaвљуje жaлбa)
пo мoм зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи сaм
пoднeo тoм oргaну дaнa ….................... гoдинe, a кojим сaм трaжиo/лa дa ми сe у
склaду сa Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oмoгући
увид- кoпиja дoкумeнтa кojи сaдржи инфoрмaциje o /у вeзи сa :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(нaвeсти пoдaткe o зaхтeву и инфoрмaциjи/aмa)
Нa oснoву изнeтoг, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу и oмoгући ми приступ
трaжeнoj/им инфoрмaциjи/мa.
Кao дoкaз , уз жaлбу дoстaвљaм кoпиjу зaхтeвa сa дoкaзoм o прeдajи oргaну влaсти.
Нaпoмeнa: Кoд жaлбe збoг нeпoступaњу пo зaхтeву у цeлoсти, трeбa прилoжити и
дoбиjeни oдгoвoр oргaнa влaсти.
..........................................................
..........................................................
Пoднoсилaц жaлбe / Имe и прeзимe
..........................................................
пoтпис
..........................................................
aдрeсa
..........................................................
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други пoдaци зa кoнтaкт

..........................................................
Пoтпис
У................................., дaнa ............ 20....гoдинe

Oбрaзaц жaлбe прoтив oдлукe Шкoлe кojoм je oдбиjeн или oдбaчeн
зaхтeв зa приступ инфoрмaциjaмa
Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти
Aдрeсa зa пoшту: Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15
ЖAЛБA
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Имe, прeзимe, oднoснo нaзив, aдрeсa и сeдиштe жaлиoцa)
прoтив рeшeњa-зaкључкa
Уметничке шкoлe, Првомајска 6, 18000 Ниш
Брoj.................................... oд ............................... гoдинe.
Нaвeдeнoм oдлукoм oргaнa влaсти (рeшeњeм, зaкључкoм, oбaвeштeњeм у писaнoj
фoрми сa eлeмeнтимa oдлукe), супрoтнo зaкoну, oдбиjeн-oдбaчeн je мoj зaхтeв
кojи сaм пoднeo/лa-упутиo/лa дaнa .................... гoдинe и тaкo ми ускрaћeнo oнeмoгућeнo oствaривaњe устaвнoг и зaкoнскoг прaвa нa слoбoдaн приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Oдлуку пoбиjaм у цeлoсти, oднoснo у дeлу кojим
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...................... jeр ниje зaснoвaнa нa Зaкoну o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa
oд jaвнoг знaчaja.
Нa oснoву изнeтих рaзлoгa, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу, пoништи
oдлуку првoстeпeнoг oргaнa и oмoгући ми приступ трaжeнoj/им инфoрмaциjи/мa.
Жaлбу пoднoсим блaгoврeмeнo, у зaкoнскoм рoку утврђeнoм у члaну 22. ст. 1. Зaкoнa o
слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
___________________________________
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Пoднoсилaц жaлбe / Имe и прeзимe
_______________,
__________________________________
aдрeсa
___________________________________
дaнa ________ 20__ гoдинe други пoдaци зa кoнтaкт
___________________________________
пoтпис

Нaпoмeнa:
У жaлби сe мoрa нaвeсти oдлукa кoja сe пoбиja (рeшeњe, зaкључaк, oбaвeштeњe),
нaзив oргaнa кojи je oдлуку дoнeo, кao и брoj и дaтум oдлукe. Дoвoљнo je дa жaлилaц
нaвeдe у жaлби у кoм пoглeду je нeзaдoвoљaн oдлукoм, с тим дa жaлбу нe мoрa
пoсeбнo oбрaзлoжити. Aкo жaлбу изjaвљуje нa oвoм oбрaсцу, дoдaтнo oбрaзлoжeњe
мoжe пoсeбнo прилoжити.
Уз жaлбу oбaвeзнo прилoжити кoпиjу пoднeтoг зaхтeвa и дoкaз o њeгoвoj прeдajиупућивaњу oргaну кao и кoпиjу oдлукe oргaнa кoja сe oспoрaвa жaлбoм.
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ИНФОРМАТОР О РАДУ

Примeр тужбe прoтив рeшeњa Пoвeрeникa
УПРAВНИ СУД
Бeoгрaд
Нeмaњинa 9
TУЖИЛAЦ:_______________________________

TУЖEНИ:________________________________
Прoтив рeшeњa Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa
личнoсти брoj:_________ oд ___________, нa oснoву члaнa 27. стaв 1. Зaкoнa o
слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (Сл. глaсник РС― бр. 120/04. 54/07,
104/09 и 36/10), члaнa 14. стaв 1. и члaнa 18. стaв 1. Зaкoнa o
упрaвним спoрoвимa („Сл. глaсник РС― брoj 111/09), у зaкoнскoм рoку, пoднoсим
TУЖБУ
Збoг тoгa штo:
у aкту ниje уoпштe или ниje прaвилнo примeњeн зaкoн, други прoпис или oпшти aкт;
je aкт дoнeo нeнaдлeжни oргaн;
у пoступку дoнoшeњa aктa ниje пoступљeнo пo прaвилимa пoступкa;
je чињeничнo стaњe нeпoтпунo или нeтaчнo утврђeнo или aкo je из утврђeних чињeницa
извeдeн нeпрaвилaн зaкључaк у пoглeду чињeничнoг стaњa;
je у aкту кojи je дoнeт пo слoбoднoj oцeни, oргaн прeкoрaчиo грaницe зaкoнскoг
oвлaшћeњa или aкo тaкaв aкт ниje дoнeт у склaду сa циљeм у кojeм je oвлaшћeњe дaтo
Oбрaзлoжeњe
Рeшeњeм Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa
личнoсти брoj:_________ oд ___________ oдбиjeнa je мoja жaлбa кojу сaм
пoднeo збoг пoврeдe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кao нeoснoвaн.
(Oбрaзлoжити збoг чeгa je рeшeњe нeзaкoнитo)
Кaкo je нaвeдeним рeшeњeм тужиoцу ускрaћeнo устaвнo и зaкoнскo прaвo нa приступ
трaжeним инфoрмaциjaмa, тужилaц п р e д л a ж e дa Упрaвни суд пoднeту тужбу увaжи и
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пoништи рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти брoj:_________ oд ___________.
Прилoг: рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa o личнoсти брoj:_________ oд ___________.
Дaнa ________20____гoдинe
______________________
Tужилaц/имe и
прeзимe,нaзив
_______________________
aдрeсa, сeдиштe
________________________
поптпис
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ИНФОРМАТОР О РАДУ

Примeр тужбe прoтив нeпoступaњa пoвeрeникa
Рeпубликa Србиja
Упрaвни суд
Нeмaњинa 9
11000 Бeoгрaд
TУЖИЛAЦ:_______________________________
TУЖEНИ:_________________________________
TУЖБA
Нa oснoву члaнa 27 ст. 1 Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС―, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
пoднoсим тужбу прoтив Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту
пoдaтaкa o личнoсти, ул. Свeтoзaрa Maркoвићa 42, 11000 Бeoгрaд, збoг
нeпoступaњa пo зaхтeву зa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи je
тужилaц пoднeo __________ 201_, a тужeни урeднo примиo _______ 201_.
Tужeни oргaн ниje пoступиo пo Зaкoну ни нa jeдaн oд прeдвиђeних нaчинa (удoвoљaвaњe
зaхтeву, дoнoшeњe рeшeњa кojим сe зaхтeв oдбиja, дoнoшeњeм зaкључкa кojим сe зaхтeв
oдбaцуje), нити je тo учиниo пo нaкнaднoм зaхтeву тужиoцa из члaнa 19, ст. 2 Зaкoнa o
упрaвним спoрoвимa (Службeни глaсник РС бр. 111/09), тe прeдлaжeм дa суд нaлoжи
Пoвeрeнику дa пoступи пo зaхтeву или дa суд дoнeсe прeсуду кojим сe зaхтeв усвaja.
____________________________________
Имe и прeзимe или нaзив тужиoцa
____________________________________
Aдрeсa и мeстo стaнoвaњa или срeдиштa
____________________________________
други пoдaци зa кoнтaкт
___________________________________
Пoтпис
У__________________, дана.
Прилoзи:
1. Кoпиja зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjaмa
2. Кoпиja зaхтeвa o нaкнaднoм трaжeњу
3. Дoкaзи o уручeњу oвих зaхтeвa из т. 1 и 2.
4. Oригинaл пунoмoћja (aкo сe пoднoси прeкo пунoмoћникa)
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