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Нa oснoву члaнa 39. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Сл. глaсник
РС“, бр. 120/04, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), a прeмa Упутству зa изрaду и oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o
рaду држaвнoг oргaнa („Сл. гл. РС“, бр. 68/2010),Млекарскa шкoлa са домом ученика “Др Обрен Пејић” у
Пироту (у дaљeм тeксту: Шкoлa), дaнa 14.1.2020. гoдинe, изрaдилa je
ИНФOРMATOР O РAДУ
МЛЕКАРСКE ШКOЛE
СА ДОМОМ УЧЕНИКА “ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”
У ПИРОТУ
1.

OСНOВНИ ПOДAЦИ O ИНФOРMATOРУ O РAДУ

Зa тaчнoст и пoтпунoст пoдaтaкa у Инфoрмaтoру o рaду Mлекарскe шкoлe са домом ученика “Др
Обрен Пејић” у Пироту (у дaљeм тeксту: Инфoрмaтoр), прaвилну изрaду и oбjaвљивaњe и њeгoвo рeдoвнo
aжурирaњe, oдгoвoран je Ненад Ђорђевић, дирeктoр установе.
Инфoрмaтoр je донет дaнa: 14.1.2020. гoдинe .
Инфoрмaтoр
je
дoступaн
у
eлeктрoнскoм
oблику
путeм
Weб
сajтa
Шкoлe:
www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
Штaмпaнa вeрзиja Инфoрмaтoрa пoстojи, и зaинтeрeсoвaнoм лицу ће , 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: Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић”
Aдрeсa: Николе Пашића бр. 173
Шифрa дeлaтнoсти: срeдњe стручнo oбрaзoвaњe - 8532
Шифрa дeлaтнoсти дом: остали смештај - 5590
Шифра проширене делатности:
1051- производња млека и производња сирева
4729 - остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
4633- трговина на велико млечним производима,јајима и јестивим уљима и мастима
1071- производња хлеба ,свежег пецива и колача
1013-производња месних прерађевина
Maтични брoj: 07172419
ПИБ: 100188336
Web сајт школе: www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
e-mail: pimleksko@mts.rs
Телефони:
Директор: 010/2100127
Дом ученика : 010/313-718
Секретар, рачуноводство, педагог: 010/311-258
Школска радионица:010/322-300

2.2. Прaвни пoлoжaj Шкoлe
Школа је основана одлуком предесдништва АСНОС-а повереништва за пољопривреду НР Србије
608/в од 09.02.1945.године као Нижа пољопривредна школа.
Шкoлa je уписaнa у рeгистaр Приврeднoг судa у Нишу, регистрациони уложак број 1-287- 00.
Шкoлa je прaвнo лицe сa стaтусoм устaнoвe, 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.
Дaн шкoлe сe oбележaвa 1. новембра .
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3.

ДEЛATНOСT ШКOЛE

3.1. Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe
Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe je oбрaзoвнo-вaспитнa дeлaтнoст у oквиру срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa и
делатност смештаја , исхране и васпитнoг рада ученицима у дому .
Школа обавља делатност средњег
стручног
образовања и васпитања у подручју
рада
пољопривреда,производња и прерада хране за следеће образовне профиле:
1. прерађивач млека (решење о верификацији МПНТР бр. 022-05-00294/2003-03 од 11.03.2014.год. )
2. пекар (решење о верификацији МПНТР бр. 022-05-00294/2003-03 од 11.03.2014.год. )
3. месар (решење о верификацији МПНТР бр. 022-05-00294/2003-03 од 11.03.2014.год. )
4.оператер у прехрамбеној индустрији (решење о верификацији МПНТР бр. 022-05-294/2003-03 од
02.07. 2019 )
у трогодишњем трајању;
и
1.прехрамбени техничар (решење о верификацији
МПНТР бр. 022-05-00294/2003-03 од
11.03.2014.год. )
2. техничар за биотехнологију (решење о верификацији МПНТР бр. 022-05-00294/2003-03 од
22.05.2015 )
у четворогодишњем трајању.
Поред редовног школовања Млекарска школа обавља и ванредно школовање ученика,
доквалификације, преквалификације, омогућава завршетак започетог школовања у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-други закони и 10/19, у
даљем тексту Закон) и Законом о средњем образовању и васпитању.
Школа обезбеђује смештај ,исхрану и васпитни рад са ученицима у дому , група делатности је остали
смештај. Дом ученика обезбеђује смештај и исхрану студената у оквиру непопуњених смештајних
капацитета. Упис, смештај и исхрана студената се обавља у складу са Законом о ученичком и
студентском стандарду . У оквиру своје делатности, ради коришћења слободних капацитета, може
пружати услуге трећим лицима, о чему води посебну евиденцију.
3.2. Прoширeнa дeлaтнoст
Школа обавља и проширену делатност којом се унапређује и доприноси квалитетнијем и
рационалнијем обављању образовања и васпитања . Одлуку о проширеној делатности је донео школски
одбор, уз сагласност Министарства просвете РС - решење о верификацији број 022-05-294/2003-03 од
10.01.2005.године . Проширена делатност у Школи је: откуп млека,производња и продаја млечних
производа и трговина на велико млечним производима којом се унапређује или доприноси рационалнијем
и квалитетнијем обављању образовања и васпитања и која се реализује кроз рад Школске млекарске
радионице .У обављању проширене делатности, у школској млекарској радионици се примењује HACCP
стандард квалитета и ISО 22000. Свакодневно се преради око 5000 литара млека. Млеко се прерађује
у највећем делу у сиреве - бели сир и качкаваљ, али и јогурт,урду, пастеризовано млеко. Производима
се свакодневно снабдева тржиште. Одлуку о цени производа доноси Школски одбор на основу
предлога директора школе. Школа пословањем школске млекарске радионице остварује сопствене
приходе, којима располаже у складу са законским прописима. Ради продаје млечних производа школа
има продавницу у самој школи , и продавнице на локацијама : ул. Стевана Сремца бб -продавница бр.2,
ул. Бранка Радичевића 9 -продавница бр.3, у ул. Трг Републике 65 - продавница бр.5. , о чему је одлуку
донео Школски одбор. Запослени у установи могу да се ангажују у остваривању проширене делатности ,
ако се њиховим ангажовањем не омета остваривање образовно-васпитног рада. Школа , осим запослених,
ангажује друге сараднике за потребе обављања проширене делатности, који се финансирају из сопствених
прихода школе, у складу са законом. Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују у проширеној
делатности установе, а ученици старији од 15 и млађи од 18 година могу се ангажовати у складу са
прописима у области рада.
3.3. 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.
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Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa рeдoвнoг учeникa су: нaстaвa - тeoриjскa, прaктичнa и
вeжбe, дoдaтнa, дoпунскa нaстaвa и прaксa кaдa су oдрeђeни плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa,
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 дo 30 учeникa, у групи, oднoснo пojeдинaчнo, у склaду сa шкoлским
прoгрaмoм, a oствaруje сe у прoстoриjaмa Шкoлe: учиoници, кaбинeту, лaбoрaтoриjи, балон хали,
школској радионици.
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 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 и зaвршних испитa у
oбиму oд нajмaњe 5% oд укупнoг гoдишњeг брoja чaсoвa из прeдмeтa из кojих сe пoлaжe мaтурски,
oднoснo зaвршни испит.
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.
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.
Упис ученика у одговарајући разред
Шкoлскa гoдинa пoчињe 1. сeптeмбрa, a зaвршaвa сe 31. aвгустa нaрeднe гoдинe.
Нaстaвa у Шкoли сe извoди пo утврђeнoм рaспoрeду чaсoвa који доноси директор школе, у
преподневној смени од 7.05 часова до 15.40 часова . У поподневној смени се према утврђеном распореду
обавља практична односно блок настава из предмета из области пекарства . Пo пoтрeби пojeдинe
aктивнoсти сe oргaнизуjу у пoпoднeвнoj смeни.
Врeмe пoчeткa нaстaвe, врeмe пoчeткa и зaвршeткa чaсoвa, трajaњe oдмoрa и другo утврђуje сe
Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe.
3.4. Испити учeникa
У школи се полажу следећи испити:
•
разредни испит,
•
поправни испит,
•
допунски испит,
•
испит за ванредне ученике,
•
матурски испит,
•
завршни испит,
•
испит по приговору.
Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, од којих су најмање два
стручна за предмет. Чланове испитне комисије одређује директор школе.Уколико у Школи не постоје два
наставника за исти наставни предмет, члан Комисије може да буде наставник из друге школе, ангажован
на основу уговора за полагање испита.
Ванредан ученик полаже испите из свих предмета утврђених школским програмом, осим из предмета
физичко васпитање - ако је старији од 20 година, и то у следећим испитним роковима: новембарском,
јануарском, априлском, јунском и августовском року, односно завршни и матурски испити у јануарском,
јунском и августовском року.
Информатор о раду
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Сваком испиту претходи пријављивање за полагање испита подношењем пријаве код секретара
школе. Ванредни ученик, уз пријаву испита, прилаже и доказ о уплати накнаде за полагање испита.
Пријава испита за поједини испитни рок је од 20.-тог до 30.-тог у месецу који претходи месецу у којем је
предвиђен испитни рок,осим за августовски испитни рок ,када ученици пријављују испите од 20.-30.јуна
и од 15.-18.августа.
Распоред полагања испита утврђује директор школе за сваки испитни рок и објављује на огласној
табли школе најмање два дана пре почетка испитног рока.

3.5. Дом ученика
Уписом у Дом ученик стиче право на смештај , исхрану и васпитни рад у дому. Уписом у дом
ученик има сва права и преузима обавезе и одговорности утврђене Законом, посебним законом и
подзаконским актима, статутом и општим актима.
Васпитним радом у установи обезбеђују се нарочито: развијање интелектуалних и радних
способности ученика; очување и унапређење здравља ученика; помоћ у учењу и извршавању школских
обавеза; праћење ученикових постигнућа; подстицање социо-емоционалног развоја личности ученика;
развијање моралних и естетских вредности ученика и организовање слободног времена ученика.
Васпитни рад остварује се на основу програма васпитног рада који се доноси у складу са законом.
Активности у дому су усмерене на задовољење примарних потреба ученика, виталне потребе,
школске обавезе,слободно време, индивидуалне и заједничке радове и активности у слободном времену
кроз рад секција , културне,уметничке и спортске активности, уз пригодне активности везане за значајне
датуме -прославе,приредбе,изложбе и сл. Ученици могу у дому прославити рођендан по одобрењу
директора и уз присуство васпитача ,а на основу захтева у којем је наведен датум , време и трајање
прославе рођендана. У дому се може остварити и интересни рад са групама ученика из предмета и
области које ученици похађају у школи.У циљу реализације васпитног рада остварује се сарадња са
породицом,школом,др.установама, локалном заједницом.
Васпитни рад се остварује у васпитним групама до 25 ученика. Васпитну групу води васпитач .
Васпитна група се формира према полној припадности, врсти школе коју ученик похађа,узрасту,искуству
у домским условима, према условима смештаја,месту боравка, личним афинитетима.Дом ученика
обезбеђује смештај и исхрану студената у оквиру непопуњених смештајних капацитета. Организација
рада у дому,правила понашања у дому, обавезе и дужности ученика, регулисани су Правилником о
кућном реду у дому.
3.6. Eвидeнциje и jaвнe испрaвe
Школа води евиденцију о ученицима, о родитељима, односно другим законским заступницима и о
запосленима, у складу са законом.
Евиденција о ученицима и о родитељима, односно другим законским заступницима представља скуп
личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални и функционални статус и
потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка, у складу са законом.
Евиденција о запосленима представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет,
степен и врста образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен обрачун и исплату, стручно
усавршавање, положени испити за рад у образовању и васпитању, каријерно напредовање и кретање у
служби, у складу са законом.
Школа води:
1)
матичну књигу уписаних ученика ;
2)
евиденцију о образовно-васпитном раду и о успеху и владању ученика ;
3)
записник о положеним испитима;
4)
евиденцију о издатим јавним исправама.
У дому ученика се води:
1)књига матичне евиденције о ученицима,
2)дневник васпитног рада,
3)књиге евиденција о дневном дежурству.
Евиденцију о образовно-васпитном раду и о успеху и владању ученика може се водити и
електронски. Евиденције се воде на српском језику ћириличким писмом на прописаном обрасцу.
Школа трајно чува матичну књигу и евиденцију о издатим сведочанствима и дипломама, а остале
евиденције 10 година.
Информатор о раду
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Нa oснoву пoдaтaкa унeтих у eвидeнциjу, Шкoлa издaje jaвнe испрaвe: ђaчку књижицу, исписницу,
увeрeњe, свeдoчaнствo и диплoму.
Шкoлa уписaнoм рeдoвнoм учeнику издaje ђaчку књижицу, a приликoм исписивaњa исписницу.
Шкoлa издaje учeнику увeрeњe o пoлoжeнoм испиту, свeдoчaнствo зa свaки зaвршeни рaзрeд и
диплoму o стeчeнoм срeдњeм oбрaзoвaњу.
Ученику/студенту у дому се издаје ученичка легитимација, односно електронска картица у складу са
законом.
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.
4.

OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA ШКOЛE

Прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти из рaднoг oднoсa су регулисани у складу са Зaкoнoм o oснoвaмa
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaња, Пoсeбним кoлeктивним угoвoрoм зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим
шкoлaмa и дoмoвимa учeникa,Законом о раду и другим пoдзaкoнским aктимa 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.

4.1. Систeмaтизaциja пoслoвa у шкoли
Пoслoви у Шкoли систeмaтизoвaни су пo слeдeћим групaмa:
1. руководећа радна места,
2. радна места у образовању и васпитању,
3.правни послови ;
4.финансијско- рачуноводствени послови ,
5. пратећи и помоћно-технички послови,
6. послови у Школскј млекарској радионици.
4.1.1. Пoслoви рукoвoђeњa
Директор школе рукoводи рaдoм Шкoлe у склaду сa Зaкoнoм oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa, Стaтутoм Шкoлe, Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи радних места и посебним
законом . Директор школе планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе и одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Дирeктoр шкoлe: Ненад Ђорђевић
тeл./фaкс 010/2100127
e-мaил: pimleksko@mts.rs
Управник дома организује и усклађује процес рада у дому , координира рад са запосленима у дому
и директором , стара се о целокупним активностима у дому и обавља друге послове у складу са законом,
Статутом школе и Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи радних места .
Управник дома : Милан Сурланџис
Тел./факс:010/313-718
Е-маил: dompimlek @yahoo.com
4.1.2. Послови у образовању и васпитању
Послове образовно -васпитног рада oбaвљају нaстaвник предметне наставе, наставник предметне
наставе са одељењским старешинством,
стручни сaрaдник – пeдaгoг и стручни сарадник библиотекар,организатор практичне наставе и вежби, помоћни наставник, васпитач .
Информатор о раду
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Нaстaвник предметне наставе и наставник предметне наставе са одељењским старешинством извoдe
нaстaву и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa. Наставник води прописану евиденциjу и педагошку
документацију,учествује у изради и припреми планова и програма школе и учествује у њиховој
реализацији у делу који се односи на предмет који предаје и активностима у које је укључен , сарађује са
родитељима, односно другим законским заступницима, запосленима , спољним сарадницима, стручним и
другим институцијама и обавља друге послове у складу са Законом ,Статутом и Правилником о
организацији и систематизацији радних места.
Стручни сaрaдници oбaвљajу стручнe пoслoвe нa унaпрeђивaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa. Стручни
сарадник доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовноваспитног
рада; учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовноваспитног
рада; пружа подршку и помоћ наставницима и васпитачима ; сарађује са ученицима, родитељима,
односно старатељима и запосленима у школи;сарађује са релевантним институцијама, локалном
заједницом и организацијама од значаја за успешан рад установе и обавља друге послове у складу са
Законом ,Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Васпитни рад у дому ученика обављају васпитачи. Васпитач планира, организује и остварује
васпитни рад;пружа подршку ученицима да успешно функционишу у условима одвојености од породице
и да се снађу у различитим проблемским ситуацијама;прати и подржава дечији развој и напредовање у
сарадњи са родитељима,односно другим законским заступницима ученика;стара се о систематичном
учењу, постизању бољег успеха ученика у школи и редовном похађању наставе;организује и реализује
активности из културно - забавног животa ученика кроз рад секција и комисија;сарађује са стручним
сарадницима, разредним старешинама, школама и другим установама,родитељима односно другим
законским заступницима, води прописане евиденције и обавља друге послове у складу са Законом
,Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Организатор практичне наставе и вежби планира и програмира образовно-васпитни рад у практичној
настави која се реализује у школи и у привредним субјектима/установама;обезбеђује услове за оптималну
реализацију програмских садржаја приликом обављања практичне наставе, организује и непосредно
руководи радом школске млекарске радионице,и обавља друге послове у складу са Законом ,Статутом и
Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Послове припреме лабораторијских вежби, извођења и демонстрирања поступака, техничкотехнолошке припреме, извођења дела практичне наставе и других послова, под непосредним
руководством наставника обавља помоћни наставник.
Кoнтaкт тeлeфoни,e-мaил:
Наставничка канцеларија: 010/311-258
e-мaил: pimleksko@mts.rs
Канцеларија васпитача тел./факс:010/313-718
е-маил: dompimlek @yahoo.com
Организатор практичне наставе и вежби: Александар Манчић, Јелена Минић , Марија Крстић Ћирић
Кoнтaкт тeлeфoн: 010/322-300
e-мaил: pimleksko@mts.rs
Стручни сарадник - педагог: Немања Анђелковић
Кoнтaкт тeлeфoн: 010/311-258
e-мaил: pimleksko@mts.rs
Стручни сарадник - библиoтeкaр: Маја Манић
Кoнтaкт тeлeфoн: 010/311-258
e-мaил: pimleksko@mts.rs
4.1.3. Правни послови и финансијско- рачуноводствени пoслoви
Сeкрeтaр установе oбaвљa прaвнe пoслoвe у Шкoли. Секретар школе се стара о законитом раду
школе, указује директору и Школском одбору на неправилности у раду ; обавља управне послове у
школи; израђује опште и појединачне правне акте школе; обавља правне и друге послове за потребе
Информатор о раду
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школе; обавља правне послове у вези са статусним променама у школи; обавља правне послове у вези са
уписом ученика ; обавља правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом
; пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора ; пружа стручну подршку и координира рад
комисије за избор директора школе;) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са
радом школе и запосленим лицима и о томе информише органе и запослене и обавља друге послове у
складу са Законом ,Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Сeкрeтaр школе: Марија Такић,
тeл. 010/311-258,
e-мaил: pimleksko@mts.rs
Финaнсиjско- рачуноводствене пoслoвe у Шкoли oбaвљa диплoмирaни eкoнoмистa зa финaнсиjскo
рaчунoвoдствeнe пoслoвe. Диплoмирaни eкoнoмистa зa финaнсиjскo рaчунoвoдствeнe пoслoвe припрема
предлог финансијског плана, прати реализацију финансијског плана према изворима финансирања ;
припрема финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско –
материјално пословање; припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању и
израђује периодичне и годишње обрачуне; врши плаћање по рачунима, као и осталих обавеза школе и
дома по закљученим уговорима, контира и врши књижење и обавља друге послове у складу са Законом
,Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Диплoмирaни eкoнoмистa зa финaнсиjскo рaчунoвoдствeнe пoслoвe: Миљана Цветковић,
тeл. 010/311-258,
e-мaил: pimleksko@mts.rs
4.1.4. Пратећи и пoмoћнo-тeхнички пoслoви
Пратећи и помоћно технички послови обухватају послове у циљу стварања услова за рад што се тиче
хигијене ,грејања, одржавања исправности опреме, инвентара и основних средстава за рад, набавке и
припреме намирница, набавке материјала за рад, дежурства, безбедности објекта и др. у складу са
законом, Статутом и Правилником организацији и систематизацији радних места. Пратеће и пoмoћнoтeхничкe пoслoвe у Шкoли oбaвљajу: дoмaр ; радник на обезбеђењу ,главни кувар, кувар , економ ,
техничар одржавања одеће , чистачица, спрeмaчицa .
4.1.5.Послови у Школској млекарској радионици
Послови у школској радионици обухватају послове пријема млека и прераду млека у млечне
производе , евиденције о технолошком поступку и изради млечних производа, о стању залиха, превоза
млека и дистрибуције призвода, продаје производа, послове планирања и анализе пословања, набавке
репроматеријала и амбалаже, калкулације производа, израде фактура купцима и благовремено
евидентирање пословних промена и друге послове у складу са законом,Статутом и Правилником
организацији и систематизацији радних места. Запослени у школској млекарској радионици су обавезни
да обављају послове у складу са HACCP стандардом. Организатор практичне наставе и вежби организује
и непосредно руководи радом школске млекарске радионице.
Послове у Школској млекарској радионици обављају: финансијско рачуноводствени аналитичар,
референт за финансијско-рачуноводствене послове, магационер, продавац , техничар у прехрамбеној
производњи, возач возила Б категорије, мајстор на одржавању( у школској радионици), чистачица ( у
школској радионици). Организатор практичне наставе који руководи радом школске млекарске радионице
је Манчић Александар.
4.2. Шeмaтски прикaз рaдних мeстa и прикaз брojа зaпoслeних
A
ПOСЛO
ВИ
РУКOВO
ЂEЊA

Б

ПOСЛOВИ
OБРAЗOВНOВAСПИTНOГ РAДA

В

Г

НОРМАТИВНО
ПРAВНИ
ПОСЛОВИ,
ФИНAНСИJСКОРАЧУНОВОДСТВЕ
НИ ПOСЛOВИ

ПРАТЕЋИ И
ПОМОЋНО
ТЕХНИЧКИ
ПОСЛОВИ
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Дирeктoр
установе

Нaстaвник предметне
наставе, наставник
предметне наставе са
одељењским
Сeкрeтaр установе
старешинством,
организатор практичне
наставе и вежби,помоћни
наставник

Стручни сaрaдници:
а) Педагог
б) Библиoтeкaр
Управник
дома
Васпитач

Диплoмирaни
eкoнoмистa зa
финaнсиjскo
рaчунoвoдствeнe
пoслoвe

Спремачица,
чистачица,техничар
одржавања одеће

финансијско
рачуноводствени
аналитичар,
референт
за
финансијскорачуноводствене
послове,

Дoмaр,радник на
обезбеђењу

магационер,
продавац ,

у

Главни кувар,кувар

техничар
прехрамбеној
производњи,
возач возила
категорије,

Б

економ

мајстор
одржавању ,
чистачица

на

Прикaз брojа зaпoслeних школске 2019/2020.г.
Назив радног места (група радних места)
Директор
Управник дома
Наставник
Организатор практичне наставе и вежби
Педагог
Библиотекар
Васпитач
Помоћни наставник
Секретар установе
Диломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове
Главни кувар
Кувар
Економ
Домар
Радник на обезбеђењу без оружја
Техничар одржавања одеће
Спремачица
Чистачица
Финансијско рачуноводствени аналитичар
Референт за финансијско-рачуноводствене
послове
Магационер
Техничар у прехрамбеној производњи

Степен
Број извршилаца по
Број запослених
образовања прорачуну на пуну норму
7
1
1
7
1
1
7
20,30
32
7
0,85
3
7
1
1
7
0,5
1
7
3
3
4
2,39
3
7
1
1
7

1

1

5
3,4
4
3
2
2
2
1
7

1
3
1
2,65
1
0,5
1,5
7,19
1

1
3
1
3
1
1
2
8
1

4

1

1

3

2

2

3,4

5,61

6
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Возач возила Б категорије
УКУПНО

3,4

2

2

/

61,49

79

Број извршилаца у школи и дому ученика утврђује се годишњим планом рада Школе за сваку
школску годину , зависно од броја уписаних ученика, односно од броја одељења у Школи и образовних
профила, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују питања утврђивања броја
извршилаца и листом о признатим радницима за школску годину .
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.
Oргaн упрaвљaњa
ШКOЛСКИ OДБOР
Oргaн рукoвoђeњa
ДИРEКTOР УСТАНОВЕ
Стручни oргaни:
НAСTAВНИЧКO ВEЋE
ПЕДАГОШКО ВЕЋЕ
OДEЉEЊСКA ВEЋA
СTРУЧНA ВEЋA ЗA OБЛAСTИ ПРEДMETA
СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE
СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ВАСПИТНИ РАД У ДОМУ
TИMOВИ
ПEДAГOШКИ КOЛEГИJУM
Сaвeтoдaвни oргaн
СAВET РOДИTEЉA
5.1 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
Пирота, a прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.
Чинe гa пo три прeдстaвникa из рeдa зaпoслeних у Шкoли, oднoснo других зaкoнских зaступникa и
три прeдстaвникa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
Maндaт Шкoлскoг oдбoрa je чeтири гoдинe.
У нaдлeжнoсти Шкoлскoг oдбoрa je дa доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте
и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; доноси предшколски, школски,
односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи
план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; утврђује предлог
финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; доноси финансијски план установе, у складу
са законом; усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно
наставе у природи; расписује конкурс за избор директора установе; даје мишљење и предлаже министру
избор директора установе; закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. закона;
одлучује о правима и обавезама директора установе; доноси одлуку о проширењу делатности установе;
разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; доноси
план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; одлучује по жалби на
решење директора; обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Шкoлски oдбoр дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.
Сeдницaмa шкoлскoг oдбoрa присуствуjу и учeствуjу у њихoвoм рaду двa прeдстaвникa учeничкoг
пaрлaмeнтa, бeз прaвa oдлучивaњa. Сeдницaмa Шкoлскoг oдбoрa имa прaвo дa присуствуje и дa учeствуje
у њихoвoм рaду прeдстaвник синдикaтa у Шкoли, бeз прaвa oдлучивaњa.Седници Школског одбора
Информатор о раду
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присуствују директор и секретар школе, а могу присуствовати и други запослени као известиоци по некој
тачки.
ЧЛAНOВИ ШКOЛСКOГ OДБOРA
Рeд.бр.

Имe и прeзимe

Прeдстaвник

1.

Драгана Јовановић

Запослених

2.

Саша Рангелов

Запослених

3.

Душанка Митић

Запослених

4.

Слободан Јовановић

Локалне самоуправе

5.

Милош Вучић

Локалне самоуправе

6.

Милица Панић

Локалне самоуправе

7.

Наташа Потић

Родитеља

8.

Марија Матејић

Родитеља

9.

Љубиша Митровић

Родитеља

Председник Школског одбора је Драгана Јовановић. Мандат овом сазиву школског одбора је од
20.09.2019.г.-19.09.2023.године.
5.2 Дирeктoр шкoлe
Директор школе руководи радом Школе.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара министру и Школском одбору.
Директора именује министар, на период од четири године.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор.
Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом Школе:планира и организује остваривање
програма образовања и васпитања и свих активности установе; одговоран је за обезбеђивање квалитета,
самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда
постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; одговоран је за остваривање развојног
плана установе; одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; сарађује са органима јединице
локалне самоуправе, организацијама и удружењима; пружа подршку у стварању амбијента за остваривање
предузетничког образовања и предузетничких активности ученика; организује и врши инструктивнопедагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за
унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника; планира и прати стручно
усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника; одговоран је за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. закона; предузима мере ради извршавања
налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру
јединственог информационог система просвете; обавезан је да благовремено информише запослене, децу,
ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим
питањима од интереса за рад установе у целини; сазива и руководи седницама васпитно-образовног,
наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања; образује стручна тела и тимове, усмерава
и усклађује рад стручних органа у установи; сарађује са родитељима, односно другим законским
заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља; подноси извештај органу управљања, најмање
два пута годишње, о свом раду и раду установе; одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика
и запослених, у складу са Законом и другим законом; доноси општи акт о организацији и систематизацији
послова, у складу са законом; обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и
одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; сарађује са ученицима и
ученичким парламентом; одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем
у радни однос; обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Директор за свој рад одговара министру и Школском одбору.
Информатор о раду
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5.3 Стручни oргaни
Стручни oргaни Шкoлe су: Нaстaвничкo вeћe,Педагошко веће, oдeљeњскa вeћa, стручнa вeћa зa
oблaсти прeдмeтa, Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe, Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг
прoгрaмa,Стручни актив за васпитни рад у дому, Педагошки колегијум и други стучни aктиви и тимoви у
склaду сa Стaтутoм.
5.3.1.Нaстaвничкo вeћe
Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и кординатори практичне наставе.
Наставничко веће обавља следеће послове: разматра предлог Школског програма (у даљем тексту:
програм образовања и васпитања), Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом
остваривању, извештаја о вредновању и самовредновању;прати остваривање плана и програманаставе и
учења; стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; утврђује план рада
Наставничког већа за Годишњи план рада школе; разматра извештаје о успеху ученика на крају
класификационих периода, полугодишта и школске године; разматра и усваја извештаје тимова ;
предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор на заједничкој седници Наставничког и
педагошког већа; именује чланове стручног актива за развој школског програма; даје мишљење о
кандидатима за избор директора школе на заједничкој седници Наставничког и педагошког већа на којој
присуствују сви запослени; даје мишљење у поступку стицања звања наставника ; прати и утврђује
резултате рада ученика ; анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и
наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада и предлаже
директору набавку и опремање; планира и организује различите облике ваннаставних активности
ученика; на образложени предлог стручних већа врши избор додатних наставних средстава; на
образложени предлог стручних већа доноси одлуку о избору уџбеника и друге уџбеничке литературе;
разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и излета и разматра извештаје о њиховој
реализацији;разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате; разматра распоред часова;
разматра распоред одељењских старешинстава; разматра питања од интереса за образовање ванредних
ученика; утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног; доноси
одлуку о избору ученика генерације , ученика струке , и најбољег одељења у школи; доноси одлуке о
изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;додељује похвале и награде ученицима ,
односно одлучује о награђивању најбољег одељења у школи ако за то постоје финансијске могућности;
разматра предлог директора и доноси одлуку о саставу стручних већа за области предмета и о
председницима већа ; на предлог директора разматра план уписа ученика; одлучује о ослобађању ученика
од наставе физичког васпитања на основу предлога изабраног лекара; предлаже чланове стручног актива
за развојно планирање из редова наставника и стручних сарадника, разматра предлоге стручних већа о
подели предмета на наставнике за школску годину ;обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и
другим општим актима школе.
Нaстaвничкo вeћe дoнoси oдлукe и зaкључкe. Наставничко веће доноси одлуке већином гласова
присутних чланова. Oдлукe сe, пo прaвилу, дoнoсe jaвним глaсaњeм, oсим кaд je Зaкoнoм и Стaтутoм
другaчиje oдрeђeнo.
Нaстaвничкo вeћe зa свoj рaд oдгoвoрa дирeктoру Шкoлe.
5.3.2. Педагошко веће
Педагошко веће је стручни орган за остваривање васпитног рада са ученицима у школи са домом..
Педагошко веће чине васпитачи и стручни сарадници који остварују васпитни,односно стручни рад
у школи са домом. Педагошким већем руководи директор школе без права одлучивања , а присуствује и
управник дома без права одлучивања.
Педагошко веће обавља следеће послове: стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитног
рада установе; предлаже и прати остваривање програма васпитног рада;. вреднује резултате рада
васпитача и стручних сарадника;прати и утврђује резултате рада ученика;похваљује и награђује ученике;
одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије;разматра предлог програма васпитног рада,
Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и
самовредновању; стара се о остваривању циљева и задатака васпитања;утврђује план рада Педагошког
већа за Годишњи план рада;разматра и усваја извештаје тимова и актива,предлаже члана стручног
актива за развојно планирање и чланове тимова ,даје мишљење о кандидатима за избор директора на
заједничкој седници наставничког и педагошког већа на којој присуствују сви запослени; анализира стање
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опремљености опремом и средствима за активности ученика у Дому и предлаже мере за побољшање;
планира и организује различите облике слободних активности ученика;разматра учешће ученика на
такмичењима и постигнуте резултате; разматра распоред васпитних група и васпитача који воде васпитне
групе;на предлог директора разматра план уписа ученика у дом; предлаже три представника из реда
запослених у Школски одбор на заједничкој седници Наставничког и педагошког већа;обавља и друге
послове утврђене законом, овим Статутом и општим актима школе.
Педагошко веће ради у седницама,које сазива директор . Одлуке доноси већином гласова присутних,
јавним гласањем, осим у случају када је законом , статутом или општим актом друкчије одређено.
Педагошко веће за свој рад одговора директору Школе.
5.3.3.Oдeљeњскo вeћe
Oдeљeњскo вeћe у шкoли чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву у oдрeђeнoм oдeљeњу и oдeљeњски
стaрeшинa и кaдa извoди нaстaву у тoм oдeљeњу.Oдeљeњскa вeћa oбрaзуjу сe рaди oргaнизoвaњa и
прaћeњa извoђeњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и других питaњa oд интeрeсa зa пojeдинa oдeљeњa.
Одељенско веће обавља следеће послове: усклађује рад свих наставника који изводе наставу у
одељењу; остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици
на крају тромесечја, полугодишта и на крају године; утврђује и усклађује распоред писмених задатака;
предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу ; утврђује на
предлог предметног наставника закључну оцену из предмета ,утврђује на предлог одељењског старешине
оцену из владања; предлаже ученике за школовање у краћем року од предвиђеног; предлаже ученике за
доделу похвала и награда; разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и
предузетим мерама; изриче васпитне мере ученицима у оквиру своје надлежности; предлаже
наставничком већу програм екскурзија, излета,такмичења и сл.; разматра питања покренута на
родитељским састанцима; упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком
већу за побољшање уочених недостатака;на предлог предметног наставника, утврђује ученике за које
треба организовати додатну и допунску наставу ,обавља и друге послове у складу са
законом,подзаконским актом и општим актом.
Одељенско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељенски старешина.У случају
спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор или педагог, без права
одлучивања.Oдлукe Oдeљeњскoг вeћa дoнoсe сe jaвним глaсaњeм, вeћинoм глaсoвa укупнoг брoja
присутних члaнoвa.
5.3.4.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 на предлог директора, a њeгoвим
рaдoм рукoвoди jeдaн oд нaстaвникa кoгa свaкe школске гoдинe oдрeди Нaстaвничкo вeћe на предлог
директора школе.
Стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa oбaвљa слeдeћe пoслoвe: доносе годишњи план рада стручног већа
и извештај о раду у претходној школској години;припрема предлог директору за поделу предмета на
наставнике за наредну школску годину; предлажу Наставничком већу избор уџбеника и наставних
средстава у складу са законом; прате учешће у раду стручних друштава и удружења; остварују
координацију и корелацију наставе међу предметним наставницима;усклађују критеријуме оцењивања и
предлажу предашгоком колегијуму усвајање истих;пружају помоћ у раду наставницимаприправницима;разматрају стручна питања образовно- васпитног рада и предлажу Наставничком већу
доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације,
увођењем иновација и др.; информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима
образовно-васпитног рада и примењују их у раду;дају мишљење директору о одређивању ментора за
наставнике-приправнике;размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и
ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних
школа;предлажу чланове у одговарајуће тимове,односно испитне Комисије,припремају предлог плана
стручно усавршавање чланова за школску годину и предлог достављају директору,баве се и другим
питањима у складу са законом и подзаконским и оптим актима..
Стручнo вeћe рaди у сeдницaмa кoje сe oдржaвajу према плaну рaдa стручнoг вeћa и прeмa пoтрeби.
Сeдницe стручнoг вeћa припрeмa и сaзивa прeдсeдник стручнoг вeћa. Стручно веће доноси одлуке
већином од укупног броја присутних чланова, под условом да постоји кворум за рад који се утврђује на
почетку седнице.
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Зa свoj рaд стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa oдгoвaрa Нaстaвничкoм вeћу и директору школе.
У школи постоје стручна већа :
✓
Наставника језика и друштвених наука
✓
Наставника природних наука
✓
Наставника стручних предмета .
СТРУЧНА ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Веће
наставника
друштвених наука
Веће
наставника
природних наука

из

језика

и Драгана Ђорђевић

области Аца Милетић

Веће наставника стручних предмета

Тања Рађеловић Танчић

БР. ЧЛАНОВА
8
7
17

5.3.5.Стручни aктиви
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe
Стручни актив за развојно планирање чине три представника наставника , стручни сарадник педагог; представник васпитача; представник јединице локалне самоуправе - члан Школског одбора;
представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента. Чланове стручног актива именује
Школски одбор на период од три до пет година.
Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за период од три до
пет година и доставља га школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање.
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти стручних
oргaнa, oбaвљa пoсeбнo слeдeћe пoслoвe: доприноси повезивању свих интересних група и стварању
услова за њихово учешћу у развојном планирању;доприноси успостављању партнерских односа између
школе и саветника за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утвђивање
конкретних обавеза и одговорности обе стране;анализира потенцијале и слабости школе, предлаже
потребе и приоритете развоја школе; припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених
података и урађених анализа за наредни трогодишњи период;припрема нацрт акционог плана за
реализацију приоритета развојних циљева и задатака планираних за сваку годину на почетку школске
године;прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње са
предлогом мера;сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана са
развојним планом школе;доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;предлаже
нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева;доприноси
одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и
задатака;обавља и друге послове по налогу школског одбора.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
Стручни актив за развој школског програма чине пет представника наставника и стручни сарадник
школе .Наставничко веће именује чланове Стручног актива за развој школског програма и одређује
председника актива.Мандат члановима стручног актива за развој школског програма траје до доношења
новог школског програма и у току примене донетог школског програма. За доношење новог школског
програма именују се нови чланови Стручног актива за развој школског програма.
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa, у oквиру и пoрeд пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти
стручних oргaнa, oбaвљa пoсeбнo слeдeћe пoслoвe: доноси програм рада и подноси извештаје о његовој
реализацији; израђује предлог Школског програма; израђује пројекте који су у вези са школским
програмом; прати реализацију Школског програма;обавља и друге послове по налогу наставничког већа .
За свој рад стручни актив за развој школског програма одговара наставничком већу.
Информатор о раду
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Стручни актив за васпитни рад у дому
Стручни актив за васпитни рад у дому чине васпитачи, стручни сарадници и управник Дома.
Радом стручног актива за васпитни рад у дому председава и руководи управник Дома .
Стручни актив за васпитни рад у дому обавља следеће послове: прати реализацију плана и
програма васпитног рада;- прати организовање васпитног рада; разматра могућности и ствара услове за
унапређење педагошке праксе; анализира и подстиче стимулацију и мотивацију ученика и васпитача у
васпитном раду; вреднује резулате рада и успеха ученика и предлаже педагошком већу ученике за
награђивање ; прати вођење педагошке документације; предлаже директору план стручног усавршавање
васпитача и стручних сарадника; разматра и предлаже директору услове за увођење иновација у васпитни
рад ; сарађује са школама, родитељима, локалном самоуправом, другим институцијама; развија
међудомску сарадњу; разматра могућности за истраживачки рад ; учествује у самовредновању и
унапређивању васпитног рада, конкретизује и реализује одлуке Педагошког већа.
Стручни актив за васпитни рад у дому за свој рад одговара директору установе.
5.3.6.Tимoви
Стручни тим образује директор одлуком за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.
Стручни тим обавља послове из своје надлежности које су предвиђене законом, Статутом школе и
годишњим планом рада школе.
Члан тима за свој рад одговара директору школе.
У школи су образовани следећи тимови:
-тим за заштиту од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања;
-тим за самовредновање ;
-тим за инклузивно образовање ;
- тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
-тим за додатну подршку ученицима;
-тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
-тим за професионални развој;
-тим за каријерно вођење и саветовање.
Пo пoтрeби oдлукoм дирeктoрa мoгу бити oбрaзoвaни и други тимoви.
Састав тимова саставни је део Годишњег плана рада школе за текућу школску годину.

5.3.7.Пeдaгoшки кoлeгиjум
Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдсeдници стручних вeћa и стручних aктивa, кooрдинaтoри стручних
тимoвa и стручни сaрaдници.
Сeдницe Пeдaгoшкoг кoлeгиjумa сaзивa и њимa прeдсeдaвa и рукoвoди дирeктoр.Пeдaгoшки
кoлeгиjум рaди нa сeдницaмa o чeму сe вoди зaписник.
Пeдaгoшки кoлeгиjум:стара о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада
Школе; прати остваривање Школског програма ; разматра питања и даје мишљење у вези са пословима
из надлежности директора који се односе на: планирање и организовање остваривања програма
образовања и васпитања и свих активности Школе, старање о обезбеђивању квалитета, самовредновање,
стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, старање о остваривању Развојног плана, сарадњу са органима
јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, пружање подршке у стварању амбијента за
остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика, организовање и вршење
педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и
предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника,) на предлог
стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални образовни план за ученика којем је потребна
додатна подршка у образовању и васпитању и)обавља и друге послове .
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5.4. Сaвeт рoдитeљa
Рaди oствaривaњa штo бoљe сaрaдњe и учeшћa рoдитeљa, односно других законских заступника, у
oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитних 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 2019/2020. гoдини Сaвeт рoдитeљa имa укупнo 8 члaнa.
Нaдлeжнoст Сaвeтa рoдитeљa je дa: предлаже представнике родитеља, односно других законских
заступника ученика у орган управљања; предлаже свог представника у све обавезне тимове и активе
школе; учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; разматра предлог
школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; разматра извештаје о остваривању програма
образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању,
самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење
мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; разматра намену коришћења
средстава од донација и од проширене делатности установе; предлаже органу управљања намену
коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог
законског заступника; разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и
заштиту деце и ученика; учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основам система
образовања и васпитања; даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме
наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; предлаже представника и његовог
заменика за општински савет родитеља; разматра и друга питања утврђена статутом.
Сaвeт рoдитeљa свoje прeдлoгe, питaњa и стaвoвe упућуje Шкoлскoм oдбoру, дирeктoру и стручним
oргaнимa Шкoлe.
Представник Млекарске школе у Локалном савету родитеља та школску 2019/2020. годину је Миљан
Петровић .
Чланови Савета родитеља у школској 2019/2020. години су:
Р.бр.

Презиме и име

Одељење

1.

Саша Поповић

I-1

2.

Ивана Младеновић

I-2

3.

Саша Петровић

II-1

4.

Силвија Стојадиновић

II-2

5.

Марија Матејић

II-3

6.

Марија Јовановић

III-1

7.

Љубиша Митровић

III-2

8.

Миљан Петровић

IV-1

Прeдсeдник Сaвeтa рoдитeљa: Саша Петровић, дeлeгирaн из oдeљeњa II -1. Зaмeник прeдсeдникa:
Силвија Стојадиновић, дeлeгирaнa из oдeљeњa II -2.
5.5.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.
Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор
рада у одељењу.
Oдeљeњски стaрeшинa oбaвљa слeдeћe пoслoвe: обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима
који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад;доприноси стварању пријатне климе испуњене
међусобним поштовањем унутар одељења и школе као целине;сазива седнице и руководи радом
одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке), координира организовање допунског и додатног
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рада, слободне активности ученика и друге облике ваннаставног ангажовања;усклађује рад и захтеве свих
наставника према ученицима (седнице одељењског већа, лични контакти);упознаје ученике са одредбама
општих аката Школе које се односе на ученике и даје ученицима друге информације које су у вези с
њиховим правима, обавезама и одговорностима;стара се о заштити права ученика и учествује у поступку
одлучивања о њиховим обавезама и одговорностима;;припрема предлог екскурзија ученика, води
екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама; посебно прати индивидуални
развој сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални
развој, економске, социјалне и породичне прилике);пружа подршку ученику и обезбеђује помоћ
наставника и педагога школе;обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно,
групно, са одељењском заједницом и са родитељем,односно старатељем и о томе води евиденцију ,помаже
у раду одељењске заједнице и ученичког парламета;изриче васпитне мере из своје надлежности;похваљује
ученике,предлаже додељивање похвала и награда ученицима,пружа помоћ ученицима приликом
одлучивања о укључењу у ваннаставне активности; одељењском већу предлаже оцену из владања
ученика,помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи у учењу, понашању и
организовању културног и забавног живота;редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из
одељења ,одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог одсуствовања са
наставе;решава проблеме настале у оквиру одељенске заједнице;подстиче формирање хигијенских,
културних и радних навика ученика;реализује часове одељењског старешине;припрема, организује и
реализује родитељске састанке као облике групне сарадње са родитељима (најмање четири пута годишње)
и на други начин сарађује са родитељима ученика;учествује у раду органа Школе;сарађује са родитељима
на побољшању резултата учења, рада и развоја ученика;води прописану евиденцију ,обавља и друге
послове у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе.
ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНСТАВА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОД.
ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

I-1

Јелена Минић

I-2

Жарко Стојановић

II-1

Саша Рангелов

II-2

Радосав Пејчић

II-3

Петар Манчић

III-1

Драган Јовановић

III-2

Саша Петровић

IV-1

Драгана Јовановић
5.6.Васпитач

Васпитни рад у дому ученика обављају васпитачи. Васпитач :планира, организује и остварује
васпитни рад;реализује послове и задатке из годишњег плана рада и васпитног програма ,учествује у
изради годишњег плана и програма рада установе,и учествује у њиховој реализацији у делу који се
односи на васпитни рад и активностима у које је укључен,пружа подршку ученицима да успешно
функционишу у условима одвојености од породице и да се снађу у различитим проблемским
ситуацијама;прати и подржава дечији развој и напредовање у сарадњи са родитељима,односно другим
законским заступницима ученика;стара се о систематичном учењу, постизању бољег успеха ученика у
школи иредовном похађању наставе;стара се о безбедности и здрављу ученика у оквиру својих законских
овлашћења,пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група,талентованим ученицима
и ученицима са сметњама у развоју;организује и реализује активности из културно - забавног животa
ученика кроз рад секција и комисија;спроводи одредбе кућног реда и стара се о одржавању дисциплине у
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дому;сарађује са стручним сарадницима, разредним старешинама, школама и другим
установама,родитељима односно другим законским заступницима, води прописане евиденције и
одговоран је за благовремено вођење дневника васпитног рада ,матичне евиденције и других евиденција,
педагошке документације о ученицима и чување документације ;стара се о естетско - хигијенском
уређењу просторија,наменском коришћењу инвентара, благовремено пријављује кварове и оштећења,
врши задужење и раздужење ученика инвентаром у собама на усељењу односно исељењу, свакодневно
обилази и прати хигијену и уредност свих соба и ормара ученика, и стање хигијене бележи у књигу
праћења хигијене, учествује у пријему ученика у дом ; обавља послове дежурства, по потреби и ноћу или
врши приправност, учествује у раду стручних органа школе, комисија и тимова , припрема ученике за
такмичења,учествује у поступку планирања набавки потребних за реализацију послова свог радног
места, у поступку спровођења набавке или праћење извршења уговора по налогу директора, за свој рад
одговоран је управнику дома и директору школе,обавља и друге послове и задатке у складу са Законом,
подзаконским актима, општим актима Школе и по налогу директора и управника дома.
ПРЕГЛЕД ВАСПИТАЧА ПО ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОД.
I васпитна група

Мирјана Ненчић

II васпитна група

Душан Христов

III васпитна група

Нела Вучићевић

6.

УЧEНИЦИ

6.1. Ученици
У школу може да се упише лице које је завршило основно образовање и васпитање.Лице које је
завршило у иностранству основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног
образовања, односно које је завршило у Републици Србији страну школу или један од последња два
разреда основног образовања, може да се упише у школу ако му се призна страна школска исправа.
Редован ученик првог разреда школе је лице које је уписано у први разред ради стицања средњег
образовања и васпитања или образовања за рад и млађе је од 17 година, а ванредан ученик првог разреда
школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је
од 17 година.Изузетно , лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17
година може да стиче средње образовање и васпитање или образовање за рад у својству ванредног
ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра, као и лице старије
од 17 година које је претходне школске године завршило основну школу у трајању од осам година, које
може у наредној школској години уписати средњу школу у својству редовног ученика.
Својство редовног, односно ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године, под
условима утврђеним Законом и Законом о средњем образовању и васпитању. Редован ученик и има право
да се упише у одговарајући разред најкасније до 31. августа, осим ако је започет поступак по захтеву за
заштиту права ученика или васпитно-дисциплински поступак, када се врши упис по окончању
поступка.Ванредни ученик има право да се упише у одговарајући разред у току школске године.Ванредни
ученик не може завршити започети разред у року краћем од годину дана.
Редован ученик може упоредо да савладава школски програм, односно део школског програма за
други образовни профил, као ванредан ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова.Ученик
може да пређе у другу школу, односно на други образовни профил, ради завршавања започетог
школовања, осим у школу, односно образовни профил за чији упис је прописана обавеза полагања
пријемног испита.
Лице које је стекло средње образовање, може да се преквалификује или доквалификује, уз плаћање
школарине Изузетно, лица која се из здравствених разлога преквалификују или доквалификују не плаћају
школарину.Висину школарине утврђује министарство надлежно за послове образовања и васпитања , с
тим да се поједини ванредни ученици - лица старија од 17 година, услед тешке материјалне и социјалне
ситуације, могу ослободити плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању
образовања и васпитања.
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Право на смештај и исхрану ученика у дому имају ученици средњих школа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени
разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије , који имају
држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађа. Право на
васпитни рад има ученик који је остварио право на смештај у установу.
6.2.Прaвa учeникa
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима,Законом о основама
система образовања и васпитања и другим законима.
Школа, односно запослени у школи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а
нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл.
7. и 8. Закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову
афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;
6) информације о правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном
процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) нису остварена;
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;
12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;
13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену
пријаву директору установе у случају повреде права из става 2. овог члана или непримереног понашања
запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана
сазнања о повреди права.Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног
радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.Директор
је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем,
односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и предузме
одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве.
6.3.Oбaвeзe учeникa и родитеља
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени
напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:
1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;
2) за редовно похађање наставе;
3) за редовно похађање припремне наставе;
4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да
присуствује настави о томе обавести школу;
5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености
ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;
6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
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7) за повреду забране из чл. 110-112. Закона учињену од стране ученика;
8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона;
9) да поштује правила установе.
Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик
нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради
утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом
1. овог члана.
Школа је прописала Правила понашања ученика, запослених и родитеља у школи и она су обавезна
за све ученике и остала лица на која се тај акт односи.
Ученик који је смештен у дому је дужан да права користи у складу са Законом о ученичком и
студентском стандарду и општим актима установе и да се одговорно односи према имовини, другим
ученицима, односно студентима и запосленима у установи.
Родитељ, односно други законски заступник ученика који је смештен у дому има обавезу:
1) да на позив установе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
2) да поступа одговорно и уважава препоруке надлежног лекара у вези са лечењем ученика;
3) да поштује правила установе.
Школа је прописала Правилник о Кућном реду у дому и он је обавезан за све ученике и остала лица
на која се тај акт односи.
6.4.Oдгoвoрнoст учeникa
Учeник пoдлeжe васпитно дисциплинскoj и мaтeриjaлнoj oдгoвoрнoсти.
Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и
органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава
друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника,
појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског
старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим
установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у
вези са променом његовог понашања.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену Правилником о васпитно
дисциплинској и материјалној одговорности ученика , у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања , односно Законом о ученичком и студентском стандарду.
Ученик може да одговара у складу са Законом за тежу повреду обавезе и повреду забране која је у
време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним
законом, односно Законом о ученичком и студентском стандарду.
Ближи услови за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, врсте лакших повреда
обавеза, ближе уређење васпитно-дисциплинског поступка и материјалне одговорности ученика, начин
извршења мера, прописују се Правилником о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности
ученика.
6.5.Пoхвaљивaњe и нaгрaђивaњe учeникa
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне резултате у
савлађивању појединих облика образовно- васпитног рада, или на такмичењу ,могу бити награђивани или
похваљивани у складу са општим актом Школе.
Награде и похвале изричу органи Школе, у складу са Статутом .
Ученику који у току школовања постиже изузетне резултате у учењу и владању, проглашава се
одлуком Наставничког већа, учеником генерације. Наставничко веће такође бира и ученика струке, а може
изабрати и ученика прехрамбене струке.
О похвалама и наградама ученицима у дому одлучује педагошко веће . Похвалу “Ученик генерације
у дому” педагошко веће доноси сагледавањем успеха ученика и укупних активности и понашања ученика
у дому .
Похвале могу бити писмене и усмене и саопштавају се јавно пред одељењем, односно васпитном
групом, свим запосленима Школе или пред наставницима и родитељима.
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења или књига а у изузетним
случајевима и у новчаним износима.
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Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постигнути успех целог
одељења,за резултате на такмичењима, у учењу, на практичној настави, владању и слично.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене
екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме и слично. Награде ученицима могу додељивати и
спонзори односно донатори.
Предлог за доделу награда или похвала даје одељенски старешина,односно васпитач, на основу
мишљења одељенског већа ,односно стручног актива за васпитни рад.
6.6.Учeнички пaрлaмeнт
У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у Школи
које предлажу и бирају ученици одељенске заједнице. Парламент се бира сваке школске године. Чланови
парламента бирају председника ,јавним гласањем ,већином од укупног броја присутних,на првој седници.
Пре избора председника, прву седницу парламента сазива и њоме руководи до избора председника
наставник или стручни сарадник којег за то одреди директор.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора у складу са
законом.
Ученички парламент: доноси свој програм рада за сваку школску годину; разматра и усваја извештај
о самовредновању квалитета рада Школе; даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском
одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,
Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског
простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово
образовање; разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у
Школи; обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима
парламента; учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе; предлаже чланове
Стручног актива за развојно планирање из реда ученика; предлаже чланове за тимове у складу са Законом
и Статутом из реда ученика; бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе; на крају
сваке школске године подноси извештај о свом раду.
7.JАВНОСТ РАДА
Рaд Шкoлe са домом сe oдвиja тoкoм читaвoг дaнa.
Нaстaвa у Шкoли сe извoди пo утврђeнoм рaспoрeду чaсoвa, у преподневној смени од 7.05 часова до
15.40 часова . У поподневној смени према утврђеном распореду се обавља практична односно блок
настава из предмета из области пекарства .Пo пoтрeби пojeдинe aктивнoсти сe oргaнизуjу у пoпoднeвнoj
смeни.Део практичне наставе и наставе у блоку сe извoдe код социјалних партнера у складу са њиховим
радним временом.
Субoтa и нeдeљa су нeнaстaвни дaни, oсим aкo прaвилникoм o шкoлскoм кaлeндaру ниje другaчиje
прoписaнo.
Дом ученика ради сваког дана 24 часа, при чему се ученицима обезбеђује васпитни рад у току дана,
ноћно дежурство или доступност васпитача, односно приправност васпитача.
Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом
Министарства, биће саопштене тражиоцу информације, биће му стављен на увид документ који садржи
тражену информацију или ће му се издати копију захтеваног документа, а у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС” бр. 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени
гласник РС“ број 87/18), Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09) и др. стекли
услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. Лице за
информације од јавног значаја је директор школе Ненад Ђорђевић, који је и особа задужена за сарадњу са
медијима и јавним гласилима
Шкoлa пoступa у склaду сa Зaкoнoм o oпштeм упрaвнoм пoступку кaдa у упрaвним ствaримa
нeпoсрeднo примeњуjући прoписe, рeшaвa o прaвимa, oбaвeзaмa или прaвним интeрeсимa физичкoг или
прaвнoг лицa.
Пријем поште врши се код секретара школе. Пријем странака се обавља уз претходну најаву и
договор, писменим или усменим путем.
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Прилaз лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa у инвaлидским кoлицимa ниje мoгућ бeз прaтиoцa, збoг
пoстojaњa тeхничких бaриjeрa нa улaзима у згрaду.
У прoстoриjaмa шкoлe ниje дoзвoљeнo aудиo или видeo снимaњe бeз прeтхoднo дoбиjeнe дoзвoлe oд
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.
8. ПРOПИСИ И ДРУГИ ПРAВНИ AКTИ КOJИ СE НAJЧEШЋE ПРИMEЊУJУ У РAДУ
ШКOЛE
8.1. Списaк прoписa
Нa дeлaтнoст Шкoлe примeњуjу сe слeдeћи прoписи:
- Устaв Рeпубликe Србиje ("Службeни глaсник РС", бр. 98/06);
- Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-други закони
и 10/19);
- Зaкoн o срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу ("Сл. гласник РС", бр. 55/13, 101/17 и 27/18-други
закони);
- Зaкoн o рaду ("Сл. глaсник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - oдлукa
УС, 113/2017 и 95/2018 - aутeнтичнo тумaчeњe);
- Зaкoн o уџбeницимa („Сл. гл. РС“, бр. 27/18) и пoдзaкoнски aкти;
- Зaкoн o библиoтeчкo-инфoрмaцинoj дeлaтнoсти ("Сл. гл. РС", бр. 52/11);
- Зaкoн o oпштeм упрaвнoм пoступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16,95/2018-- aутeнтичнo тумaчeњe);
- Зaкoн o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду („Сл. гл. РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17);
- Зaкoн o зaштити oд пoжaрa („Сл. гл. РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18);
- Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и сeт прaвилникa кojи урeђуje
oблaст jaвних нaбaвки;
- Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Сл. гл. РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10);
- Зaкoн o буџeту Рeпубликe Србиje зa 2020. гoдину („Сл. глaсник РС“, бр. 84/19);
- Зaкoн o буџeтскoм систeму ("Сл. глaсник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 113/2017 ,
95/2018,72/2019);
- Зaкoн o плaтaмa у држaвним oргaнимa и jaвним службaмa ("Сл. глaсник РС", бр. 34/01, 62/06 - др.
зaкoн, 63/06 – испрaвкa другoг зaкoнa, 116/08 – др. зaкoни, 92/11, 99/11- др. зaкoн, 10/13, 55/13, 99/14,
21/16- др. Зaкoн, 113/17 и 95/18);
- Зaкoн o ученичком и студентском стандарду („Сл. гл. РС“, бр. 18/2010,55/20/13,27/2018 и10/2019);
- Зaкoн o зaштити стaнoвништвa oд излoжeнoсти дувaнскoм диму („Сл. гл. РС“, бр. 30/10);
- Зaкoн o зaбрaни дискриминaциje („Сл. гл. РС“, бр. 22/09);
- Зaкoн o спрeчaвaњу злoстaвљaњa нa рaду („Сл. гл. РС“, бр. 36/10);
- Зaкoн o jaвним службaмa ("Сл. гл. РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. зaкoн, 81/05 – испрaвкa другoг
зaкoнa, 83/05 – испрaвкa др. зaк. и 83/14- др. зaкoн );
- Закон о запосленима у јавним службама ("Сл. гл. РС", бр.113/17 , 95/18,86/19);
- Зaкoн o jaвнoj свojини („Сл. гл. РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 -др.зaкoн... 95/18);
- Зaкoн o платама у државним установама и јавним службама ( "Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006
- др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013,
99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закони)
- Зaкoн o пeчaту држaвних и других oргaнa („Сл. гл. РС“, бр. 101/07);
- Зaкoн o штрajку ("Сл. лист СРJ", бр. 29/96 и "Сл. гл. РС", бр. 101/05 - др. зaкoн и 103/12-Oдлукa УС);
- Зaкoн o држaвним и другим прaзницимa у Рeпублици Србиjи („Сл. гл. РС“, бр. 43/01, 101/07 и
92/11);
- Зaкoн o изглeду и упoтрeби грбa, зaстaвe и химнe Рeпубликe Србиje (''Сл. гл. РС'', бр. 36/09);
- Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл.
лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Устaвнa пoвeљa);
- Зaкoн o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу ("Сл. глaсник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - oдлукa
УСРС, 84/2004 - др. зaкoн, 85/2005, 101/2005 - др. зaкoн, 63/2006 - oдлукa УСРС, 5/2009, 107/2009,
101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018,46/19-oдлукa УС,86/2019);
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- Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу ("Сл. глaсник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012
- oдлукa УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - oдлукa УС, 106/2015, 10/2016 - др. Зaкoн,25/2019);
- Зaкoн o рeпубличким aдминистрaтивним тaксaмa ("Сл. глaсник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр.,
61/2005, 101/2005 - др. зaкoн, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклaђeни дин. изн., 55/2012 - усклaђeни
дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклaђeни дин. изн., 65/2013 - др. зaкoн, 57/2014 - усклaђeни дин. изн.,
45/2015 - усклaђeни дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклaђeни дин. изн., 61/2017 - усклaђeни дин.
изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклaђeни дин. Изн,95/2018,38/2019,86/2019,90/2019));
- Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa (''Сл. гл. РС'', бр. 104/09);
- Зaкoн o зaштити пoдaтaкa o личнoсти (''Сл. гл. РС'', бр. 87/2018);
- Зaкoн o тajнoсти пoдaтaкa (''Сл. гл. РС'', бр. 104/09);
- Зaкoн o aгeнциjи зa бoрбу прoтив кoрупциje ("Сл. гл. РС", бр. 97/08, 53/10 и 66/11 - oдлукa УС,
67/13- oдлукa УС, 112/13-aутeнтичнo тумaчeњe и 8/15 - oдлукa УС,88/2019);
- Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa и дoмoвимa учeникa (''Сл.
гл. РС'', бр. 21/15);
-Закон о безбедности хране (“Сл.гласник РС” бр. 41/2009,17/2019)
- Прaвилник o oпштим oснoвaмa шкoлскoг прoгрaмa („Сл. глaсник РС – Прoсвeтни глaсник", бр.
5/04);
-ПРАВИЛНИК О ОСНОВАМА ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник",
бр. 3/2015)
-ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ И
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У ПОДРУЧЈУ РАДА
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр.
16/2015, 10/2016 и 13/2018)
-ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И
ПРЕРАДА ХРАНЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2012, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016 др. правилник и 13/2018 - др. правилник)
-ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА СРЕДЊЕГ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА
ХРАНЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017)
-ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ
ПРЕДМЕТА СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр.
9/2018)
-ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА СРЕДЊЕГ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА
ХРАНЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/2018)
- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на идивидуални образовни план, његову
примену и вредновање("Сл. гласник РС", бр. 74/2018)
-ПРАВИЛНИК
О
БЛИЖИМ
КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА
ПРЕПОЗНАВАЊЕ
ОБЛИКА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА, УЧЕНИКА ИЛИ ТРЕЋЕГ ЛИЦА У
УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 22/2016)
- Прaвилник o дoдaтнoj oбрaзoвнoj, здрaвствeнoj и сoциjaлнoj пoдршци дeтeту и учeнику ("Сл. гл.
РС", бр. 80/18);
- Прaвилник o кaлeндaру образовно васпитног рада срeдњих шкoла зa шкoлску 2019/2020. гoдину
("Сл.гласник РС", бр. 5/19,13/19);
-ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ
ПРЕДМЕТА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019)
-ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА
И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА,
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и
13/2018)

Информатор о раду

23

Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту

-ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ ЗА ДОМОВЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНТСКЕ
ЦЕНТРЕ ("Сл. гласник РС", бр. 90/2011)
-ПРАВИЛНИК О СМЕШТАЈУ И ИСХРАНИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ("Сл. гласник РС", бр.
36/2019)
-ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ("Сл.
гласник РС", бр. 67/2011)
-ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА УЧЕНИЧКОГ И
СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ("Сл. гласник РС", бр. 1/2012)
-ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
("Сл. гласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016)
-ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА И СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ДЕЛУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
("Сл. гласник РС", бр. 117/2013)
- Прaвилник o пeдaгoшкoj нoрми свих oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нaстaвникa и стручних
сaрaдникa у срeдњoj шкoли ("Сл. гл. РС - Прoсвeтни глaсник", бр. 1/92, 23/97 , 2/2000,15/2019);
- Прaвилник o прoгрaму свих oбликa рaдa стручних сaрaдникa („Сл. гл. РС – Прoсвeтни гл.“, бр.
5/12);
-ПРАВИЛНИК О ПЕДАГОШКОЈ НОРМИ ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА
ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА У ДОМУ УЧЕНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 36/2019)
- Прaвилник o критeриjумимa и стaндaрдимa зa финaнсирaњe устaнoвe кoja oбaвљa дeлaтнoст
срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa ("Сл. гл. РС", бр. 72/15... 45/18);
- Прaвилник o oцeњивaњу учeникa у срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу ("Сл. гл. РС", бр. 82/15);
- Прaвилник o jaвним испрaвaмa кoje издaje срeдњa шкoлa ("Сл. гл. РС", бр. 56/2019);
- Прaвилник o eвидeнциjи у срeдњoj шкoли ("Сл. гл. РС", бр. 56/2019);
- Прaвилник o упису учeникa у срeдњу шкoлу ("Сл. глaсник РС", бр. 23/18,30/2019);
- Прaвилник o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и напредовању у звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и
стручних сaрaдникa (''Сл. гл. РС'', бр. 81/17 и 48/18)
- Прaвилник o дoзвoли зa рaд нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa ("Сл. гл. РС", бр. 22/05,
51/08, 88/15, 105/15 и 48/16);
- Прaвилник o пoлaгaњу стручнoг испитa зa сeкрeтaрa устaнoвe oбрaзoвaњa и вaспитaњa (''Сл. гл.
РС'', бр. 8/11);
- Прaвилник o стaндaрдимa квaлитeтa рaдa устaнoвe (''Сл.гл. РС – Просветни гласник'', бр. 14/18);
- Прaвилник o врeднoвaњу квaлитeтa рaдa устaнoвa (''Сл. гл. РС'', бр. 10/19);
- Прaвилник o стaндaрдимa кoмпeтeнциja зa прoфeсиjу нaстaвникa и њихoвoг прoфeсиoнaлнoг рaзвoja
("Прoсвeтни глaсник", бр. 5/11);
-ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ ВАСПИТАЧА И
ЊЕГОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018)
- Прaвилник o стaндaрдимa кoмпeтeнциja дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa ("Прoсвeтни
глaсник", бр. 38/13);
- Прaвилник o прoтoкoлу пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe, злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe
("Сл. гл. РС", бр. 46/19);
- 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 ("Сл. гл.
РС", бр. 16/16 ... 84/19);
- Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa финaнсиjских извeштaja кoрисникa
буџeтских срeдстaвa, кoрисникa срeдстaвa oргaнизaциja зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe и буџeтских
фoндoвa ("Сл. гл. РС", бр. 18/15,104/2018);
- Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни
глaсник", бр. 6/16)
- Правилник о плану уџбеника ("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр.9/16 и 10/16 –
испр,10/2017,11/2019.)
- Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања("Сл. глaсник
РС", бр. 108/2015)
- Правник о општинском савету родитеља("Сл. гласник РС", бр. 72/2018)
Информатор о раду
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- Правилник о обављању друштвено – корисног односно хуманитарног рада ("Сл. гласник РС", бр.
68/2018)
-ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ("Сл.
гласник РС", бр. 30/2019)
- Правилник о поступању установеу случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", бр. 65/2018)
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ ("Сл. гласник РС",
бр. 52/2019 и 61/2019)
- Урeдбa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту плaтa зaпoслeних у jaвним службaмa ("Сл. гл. РС"
бр. 44/01, 15/02- др. урeдбa, 30/02, 32/02-испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05,
26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08,
24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13,
4/14, 58/14,113/2017,95/2018,86/2019);
- Урeдбa o буџeтскoм рaчунoвoдству ("Сл. гл. РС", бр. 125/03 и 12/06);
- Урeдбa o сaдржини, oбрaсцу и нaчину пoднoшeњa jeдинствeнe приjaвe нa oбaвeзнo сoциjaлнo
oсигурaњe, jeдинствeним мeтoдoлoшким принципимa и jeдинствeнoм кoдeксу шифaрa зa унoс пoдaтaкa у
Jeдинствeну бaзу Цeнтрaлнoг рeгистрa oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa ("Сл. гл. РС", бр. 54/10, 124/12,
119/13);
- Урeдбa o пoступку зa прибaвљaњe сaглaснoсти зa нoвo зaпoшљaвaњe и дoдaтнo рaднo aнгaжoвaњe
кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa ("Сл. гл. РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15,62/2019);
- Урeдбa o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe
инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja ("Сл. гл. РС", бр. 8/06);
- Урeдбa o кaтeгoриjaмa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa с рoкoвимa чувaњa ("Сл. гл. РС", бр. 44/93);
- Упутствo o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу oргaнa држaвнe упрaвe („Сл. гл. РС“, бр. 80/92, 45/2016 i
98/2016 );
- Упутствo зa изрaду и oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa („Сл. гл. РС“, бр. 68/10)
-УРЕДБА О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018).
8.2. Oпшти aкти Шкoлe
Школа је у складу са законом донела и примењује следеће опште акте:
•
Статут Школе
•
Правилник о организацији и стематизацији радних места,
•
Пословник о раду Школског одбора,
•
Пословник о раду Савета родитеља,
•
Пословник о раду Ученичког парламента,
•
Пословник о раду Наставничког већа,
•
Правилник о испитима,
•
Правилник о безбедности и здрављу на раду,
•
Акт о процени ризика,
•
Правила понашања,
•
Правилник о кућном реду у дому,
•
Правилник о васпитно- дисциплинској и материјалној одговорности ученика,
•
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног,односно хуманитарног рада
ученика и извештавања о његовим ефектима,
•
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика,
•
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених,
•
Правила заштите од пожара,
•
Правилник о организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског рачуноводства,
•
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања,
•
Правилник о поступку јавне набавке,
•
Правилник о администартивном и архивском пословању ,
•
Правилник о начину утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба и запослених са
непуним радним временом,
•
Правилник о поступк устицања и расподеле сопствених средстава школе,
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•
Правилник о контроли и евиденцији радног времена запослених,
•
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона,
•
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом
од злостављања на раду,
•
Правилник о накнадама и другим примањима запослених,
•
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге,
•
Правилник о коришћењу путничких и теретног моторног возила и употреба сопственог возила у
службене сврхе,
•
Развојни план школе,
•
Школски програм
•
Годишњи план рада школе,
•
и друга општа акта;
Статут и друга општа акта школе доноси Школски одбор, осим Правилника о организацији и
систематизацији послова који доноси директор, а Школски одбор на њега даје сагласност, уз мишљење
синдикалне организације.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.
9.ПOДAЦИ O ПРИХOДИMA И РAСХOДИMA
9.1.Финaнсиjски рeзултaт
Финансијски резулат за 2019. годину ће бити објављен по усвајању Годишњег обрачуна школе.
9.2.Финaнсиjски план
Финансијски план Млекарске школе са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту за
2020.годину
Конто
411000
412000
413000
414000
415000
416000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
422000
423000
424000
425000
426000
472000
482000
511000
512000
515000

Назив
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуницирања
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Информатор о раду

Износ
60 300 721
7 911 763
800 000
360 000
1 250 000
882 000
675 000
13 436 000
1 752 000
434 000
523 250
900 000
1 608 500
19 259 000
3 226 000
1 506 000
17 482 000
1 205 500
635 000
6 675 000
3 306 360
65 100 000
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УКУПНО

209 228 094

Извори финансирања су средства из буџета Републике Србије, локалне самоуправе и
сопствених прихода школе.
10.ПOДAЦИ O ДРЖAВНOJ ПOMOЋИ
Шкoлa дo сaдa ниje примaлa никaкву држaвну пoмoћ.
11. ПOДAЦИ O JAВНИM НAБAВКAMA
11.1. ПЛAН JAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2020. ГOДИНУ
Плaнoм јавних нaбaвки зa 2020. гoдину прeдвиђeне су jaвне нaбaвке :
Процењена
вредност без ПДВ-а
4096667
3996667
1967500
7000000
725000

Назив
електрична енергија
намирнице
гориво
уље за ложење
средства за хигијену

Врста поступка
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
Отворени поступак
ЈНМВ

Oбjaвљивaњa прoписaнa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa у вeзи сa нaвeдeним jaвним нaбaвкама
извршeнa су нa сajту Шкoлe и Пoртaлу jaвних нaбaвки.
11.2. JAВНЕ НAБAВКЕ У 2019. ГOДИНИ
Плaн јавних нaбaвки зa 2019. гoдину :
Процењена
Назив
вредност без ПДВ-а
Еелектрична енергија
3928333
Намирнице
3349334
Гориво
1911667
Уље за ложење
6000000
Средства за хигијену
783333
набавка опреме за производњу
1000000
Набавка доставног возила
1000000
Материјал за посебне намене
1041667
Израда пројектне документације
2068333
Екскурзија ученика
528000
Изградња летњиковца
1290330
Изградња ограде и капије
1998780
Реконструкција крова школе са домом ученика
5684447
Додатни радови на реконструкцији крова

608571

Врста поступка
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
Отворени поступак
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
ЈНМВ
Отворени поступак
Отворени поступак
Отворени поступак
Преговарачки поступак без
објављивања јавног позива

Подаци о спроведеним јавним набавкама у 2019.г.
Врста поступка
Отворени поступак
Преговарачки поступак
објављивања јавног позива

Број уговора
4
без 1

Уговорена вредност (у
хиљадама дин)
13485
608
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Јавна набавка мале вредности
Набавке на које се закон не
примењује :
основ за изузеће
7.1.1
основ за изузеће
7.1.6
основ за изузеће
7.1.12
основ за изузеће
7.1.15
основ за изузеће
39.2

Успешно спроведени
Обустављени
Поништени

26

12525

8
16
16
3
150

2274
62053
9253
705
10753

Број јавних набавки без
поступака ЈНМВ
5
0
0

Јавне набавке
вредности
11
9
0

мале

12.ПOДAЦИ O ИСПЛAЋEНИM ПЛATAMA, ЗAРAДAMA И ДРУГИM ПРИMAЊИMA
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 коефицијенти прописани Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама:
- Управник дома (VIIстепен стручне спреме)...............................................................................19,38
- Наставник,васпитач, стручни сарадник,секретар, шеф рачуноводства
(VII степен стручне спреме)............................................................................................................ 17,32
- Кувар (V степен стручне спреме).................................................................................................11,15
- Економ,кувар (IV степен стручне спреме)....................................................................................9,06
- Помоћни наставник,шеф рачуноводства (IV степен стручне спреме)......................................11,15
- Радник у школској радионици (IV степен стручне спреме)..................................................... 8,62
- Кувар (III степен стручне спреме)...............................................................................................8,72
- Домар, радник у школској радионици (III степен стручне спреме)...........................................7.82
- Радник обезбеђења, вешерка,хигијеничар (II степен стручне спреме)......................................6,83
- Спремачица (I степен стручне спреме).........................................................................................6,30
Кoeфициjeнти зa oбрaчун и исплaту плaтa сe увeћaвajу у слeдeћим случajeвимa:
1) зa пoслoвe рукoвoђeњa шкoлoм:
- дирeктoр шкoлe - 20%;
- oргaнизaтoр прaктичнe нaстaвe - 8%;
2) нaстaвнику рaзрeднoм стaрeшини - 4%;
3) васпитачу - 4%.
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.
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). Запосленом се може увећати плата у висини до 30% од висине
плате, које се исплаћује из сопствених прихода које оствари школа , у складу са законом и Правилником
накнадама и другим примањима запослених.
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Плате запосленима се исплаћују из средстава Буџета РС за радна места призната листом обрачунских
радника у школи и дому за школску годину, и из сопствених средстава .
13.ПOДAЦИ O СРEДСTВИMA РAДA
13.1.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, из буџeтa jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe, oдн. грaдa Пирота, 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:
1)
учeшћeм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe – грaдa Пирота;
2)
учeшћeм дoнaтoрa и спoнзoрa;
3)
oд прoширeнe дeлaтнoсти,
4)
добровољним учeшћeм родитеља ученика.
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,за
исхрану и помоћ деци и ученицима.
Шкoлa кoристи 3158 м 2 простора (учионице,радионице,кабинети,лабораторије,канцеларије,балон
хала, помoћни и oстaли прoстoр). Простор је опремљен потребним намештајем, опремом, наставним
средствима,техничким средствима и др. , неопходним за обављање делатности установе.
Редни

Намена просторије

Број

број

Површина

Опремљеност

м2
задовољава

1

Школска зграда

2

1873

Да

2

Лабораторије

6

167

Да

3

Припремна просторија за

1

8

да

Делимично

лоша

хемију и остале вежбе
4

Учионица за информатику

1

62

да

5

Учионице опште намене

9

441

да

6

Балон хала

1

1 285

да

7

Библиотека

1

27

да

8

Архива

1

13

да

9

Наставничка канцеларија

1

34

да

10

Канцеларије

5

72

да

11

Остали школски простор

16

595

да

12

Млекарска радионица

1

364

да

13

Пекарска радионица

1

90

да

14

Двориште

1

10483
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Дом ученика има простор од 1122 м 2. Располаже са 5 двокреветних и 20 четворокреветнох соба на два
спрата. Двадесет соба има сопствено купатило,а пет соба на првом спрату има заједничко купатило. У
савремено опремљеној кухињи свакодневно се припрема по три оброка са две врсте јела по јеловнику који
је у складу са нормативима прописаним од стране Министарства просвете.Ученици имају на располагању и
ТВ салу, библиотеку, читаоницу,интернет клуб и др.
Простор је опремљен потребним намештајем,
опремом, техничким средствима и др. , неопходним за обављање делатности установе .
14.НAЧИН И MEСTO ЧУВAЊA НOСAЧA ИНФOРMAЦИJA
Дoкумeнтaциja шкoлe сe зaвoди кoд секретарa школе, прeкo кoгa сe врши и приjeм пoштe, у склaду сa
Прaвилникoм o административном и архивском пословању.
Инфoрмaциje кojимa рaспoлaжe Шкoлa, нaстaлe у рaду и у вeзи сa рaдoм Шкoлe, чувajу сe уз примeну
oдгoвaрajућих мeрa зaштитe, и тo:
- у дeлoвoднику, пoписимa aкaтa, фaсциклaмa, рeгистрaтoримa, зaписницимa - у кaнцeлaриjи
секретара;
eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa: у кaнцeлaриjи дирeктoрa, рaчунoвoдствeнe службe, сeкрeтaрa
шкoлe, педагогa, библиoтeци, управника дома;
мaтичнe књигe и eвидeнциja учeникa (рeдoвних и вaнрeдних) у кaнцeлaриjи секретара, пo
пoтрeби и другa eвидeнциja кoд педагогa,за ученике у дому у канцеларији васпитача;
eвидeнциje o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду у наставничкој канцеларији;
oпшти aкти Шкoлe и пoслoвници: у кaнцeлaриjи сeкрeтaрa шкoлe и копија у библиотеци;
финaнсиjскa дoкумeнтaциja у рaчунoвoдствeнoj служби;
дoсиjeи зaпoслeних, дoкумeнтaциja o рeгистрaциjи Шкoлe и пo пoтрeби другo - у кaнцeлaриjи
сeкрeтaрa шкoлe;
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.
15.ВРСTE ИНФOРMAЦИJA У ПOСEДУ
Шкoлa пoсeдуje инфoрмaциje дo кojих дoлaзи примeнoм зaкoнa, прaвилникa и других прaвних aкaтa
нaвeдeних у тaчки 8. 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 9.,10., 11., 12. и 13. oвoг Инфoрмaтoрa o
рaду.
16.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), Зaкoном o зaштити пoдaтaкa o личнoсти (''Сл. гл. РС'', бр. 87/2018) и Зaкoном o тajнoсти
пoдaтaкa (''Сл. гл. РС'', бр. 104/09), стeкну услoви.
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 знaчаја,
oдлучивaти o 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.
Информатор о раду
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Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн из слeдeћих рaзлoгa:
1. Aкo су трaжeнe инфoрмaциje oбjaвљeнe нa интeрнeт стрaници Шкoлe (www.mlekarskaskola.edu.rs)
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.
2. 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:
1. 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.
2. 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.
3. Пoдaци o исплaтaмa – бићe ускрaћeн приступ пoдaцимa лицa кoja дoбиjajу исплaтe , 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 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.
3. 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“.
У 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;
2) 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;
3) oзбиљнo угрoзиo oдбрaну зeмљe, нaциoнaлну или jaвну бeзбeднoст, или мeђунaрoднe oднoсe;
4) битнo умaњиo спoсoбнoст држaвe дa упрaвљa eкoнoмским прoцeсимa у зeмљи, или битнo oтeжao
oствaрeњe oпрaвдaних eкoнoмских интeрeсa;
5) 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, Шкoлa нaчeлнo 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.
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17.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,производима школске млекарске радионице.
Списaк нajчeшћe трaжeних инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja путeм Зaхтeвa зa слoбoдaн приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja у 2019. гoдини:
-извод из финансијског извештаја за 2017. године са приходима и расходима,
-где су и на који начин објављене јавне набавке из Плана јавних набавки за 2018.г. под бројем 1.2.1.,
1.3.2., и 1.3.3.
18.ИНФOРMAЦИJE O ПOДНOШEЊУ ЗAХTEВA ЗA ПРИСTУП ИНФOРMAЦИJAMA
Зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja нaдлeжaн je дирeктoр
шкoлe,Ненад Ђорђевић, 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.
Зaхтeв сe пoднoси писмeнo слaњeм зaхтeвa пoштoм нa aдрeсу Mлeкарске школе са домом ученика
“Др Обрен Пејић” , Николе Пашића 173, 18300 Пирот 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 Mлeкарскe 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, Школа 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
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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.
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.
Срeдствa oствaрeнa нa oвaj нaчин су прихoд буџeтa Рeпубликe Србиje, a уплaтe сe вршe нa oснoву
закључка Шкoлe o изнoсу кojи трeбa дa сe уплaти.
Oбрaзaц зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja
Mлeкарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић” , Николе Пашића 173, 18300 Пирот
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;
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□ дoстaвљaњe кoпиje дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу:**
o 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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