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Ниш, 2019.година 



1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ШКПЛИ 
 

НАЗИВ: Пснпвна шкпла''Бубаоски херпји''  
 

АДРЕСА: Нищ, Бубаоских херпја бр.1 
 

МАТИЧНИ БРПЈ:  07174357 
 

ПИБ: 100232744 
 

ЖИРП РАЧУН: 840-1749660-12 Управа за трезпр – бучет 
 

ЖИРП РАЧУН: 840-1749666-91 Управа за трезпр – сппствена прихпди 
 

ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ: 8520 –  пснпвнп пбразпваое 
 

ЕЛЕКТРПНСКА ППШТА: bheroji@gmail.com 
 

ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: https://sites.google.com/site/bubanjskiheroji  
 

Ппдаци п псниваоу: Скупщтине ппщтине Нищ, дпнела рещеое п псниваоу Пснпвне щкпле 
„Бубаоски херпји“  бр. 610-23/72 пд 20.9.1972. гпдине.   

Шкпла је 20.7.1973. гпдине регистрпвана у Привреднпм суду у Нищу кап државна устанпва 
рещеоем брпј 141/73.  

Шкпла је уписана у судски регистар кпд Привреднпг суда у Нищу и впди се у регистарскпм 
улпщку брпј: 1-151-00, Рещеоем брпј: Фи-1655/02 пд 25.11.2002. гпдине.  

   Делатнпст щкпле је пснпвнп  пбразпваое - щифра делатнпсти 8520. Пвлащћеоа Шкпле и 
делпкруг рада су утврђени Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл. гласник 
Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019.), Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 
("Службени гласник Републике Србије" бр. 55/2013 , 101/2017 и 27/2018) и Статутпм Шкпле. 
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Шкпла је регистрпвана за пбављаое делатнпсти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа. 

 
Р. 

БРПЈ РЕШЕОА ДАТУМ РЕШЕОЕ ДПНЕП ВЕРИФИКАЦИЈА 

бр.     

    

 

Пбављаое делатнпсти пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа у седищту и 

издвпјенпм пдељеоу у насељу ''Милка 
Прптић'' у Нищу 

 

1. 022-05-5/2013-07 09.10.2013. 

Министарствп прпсвете, 
науке и технплпщкпг 

развпја 

 Република Србија 

 

     

2. 

 

610-00-869/2014-
07/1 

27.7.2015. 

Министарствп 
Прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја 
Републике Србије 

Пствариваое припремнпг предщкплскпг 
прпграма у издвпјенпм пдељеоу у насељу 

''Милка Прптић'' у Нищу 

 

   Министарствп  

3. 610-00-00257/2012-07 22.10.2012. 

Прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја 

Републике Србије 

Сагласнпст за рад групе прпдуженпг 
бправка за ушенике првпг разреда 

   Министарствп  

4.    
Сагласнпст за рад групе прпдуженпг бправка 

за ушенике другпг разреда 

 610-00-00342/2013-07 01.08.2013. 

Министарствп Прпсвете, 

науке и технплпщкпг 

развпја Републике 

Србије 

 

     

     

     

     

 



2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА  
Шкпла има прган управљаоа, прган рукпвпђеоа, струшне и савeтпдавне пргане, шије су 

прганизпваое, састав и надлежнпсти прпписани Закпнпм. Прган управљаоа у Шкпли је Шкплски 
пдбпр, кпји има девет шланпва укљушујући и председника, кпји пбављају ппслпве из свпје 
надлежнпсти. Чланпве Шкплскпг пдбпра именује и разрещава скупщтина јединице лпкалне 
сампуправе, а председника бирају шланпви већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

 

Чланпви Шкплскпг пдбпра:  
- представници лпкалне сампуправе: 
Александар Илић, Драгана Басарић, Антпнип Велишкпвић  
- представници заппслених: 
Татјана Цекић, Зприца Врбић, Данијела Митић  
- представници рпдитеља: 
Бпбан Маншев, Ненад Јпвић, Драгана Станкпвић Ђпрђевић  

Предесдник Шкплскпг пдбпра је Александар Илић, заменик је Татјана Цекић. Чланпве Шкплскпг 
пдбпра шине и два пунплетна ушеника щкпле кпје је изабрап Ушенишки парламент.  

Директпр Шкпле рукпвпди радпм устанпве схпднп шлану 126. Закпна п пснпвама система 
пбразпваоа и васпитаоа. Директпр за свпј рад пдгпвара пргану управљаоа и министру. 

Псим ппслпва утврђених закпнпм и статутпм устанпве, директпр:  
1) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих активнпсти устанпве;  
2) је пдгпвпран за пбезбеђиваое квалитета, сампвреднпваое, ствараое услпва за спрпвпђеое 
сппљащоег вреднпваоа, пствариваое стандарда ппстигнућа и унапређиваое квалитета пбразпвнп-
васпитнпг рада; 
3) је пдгпвпран за пствариваое развпјнпг плана устанпве;  
4) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за пдпбраваое и 
наменскп кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм;  
5) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима;   
6) прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг рада и 
педагпщке праксе и предузима мере за унапређиваое и усаврщаваое рада наставника и струшних 
сарадника;  
7) планира и прати струшнп усаврщаваое заппслених и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа 
наставника, васпиташа и струшних сарадника;  
8) је пдгпвпран за регуларнпст спрпвпђеоа свих испита у устанпви у складу са прпписима; 
9) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 110 - 113. пвпг закпна;  
10) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и предлпга прпсветнпг саветника, 
кап и других инспекцијских пргана;  
11) је пдгпвпран за благпвремен и ташан унпс и пдржаваое ажурнпсти базе ппдатака п устанпви у 
пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете;  
12) је пбавезан да благпвременп инфпрмище заппслене, децу, ушенике и рпдитеље, пднпснп друге 
закпнске заступнике, струшне пргане и пргане управљаоа п свим питаоима пд интереса за рад устанпве 
у целини;  
13) сазива и рукпвпди седницама васпитнп-пбразпвнпг, наставнишкпг пднпснп педагпщкпг већа, без 
права пдлушиваоа;  
14) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у устанпви;  
15) сарађује са рпдитељима, пднпснп другим закпнским заступницима деце и ушеника устанпве и 
саветпм рпдитеља;  



16) ппднпси извещтај пргану управљаоа, најмаое два пута гпдищое п свпм раду и раду устанпве;  
17) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са пвим и другим 
закпнпм;  
18) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва, у складу са закпнпм;  
19) пбезбеђује услпве за пствариваое права деце и права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ушеника и 
заппслених, у складу са пвим и другим закпнпм;  
20) сарађује са ушеницима и ушенишким парламентпм; 
23) пдлушује пп жалби на рещеое кпнкурсне кпмисије и избпр кандидата за пријем у радни пднпс; 
24) пбавља и друге ппслпве у складу са пвим закпнпм и статутпм.  

У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, замеоује га 
наставник или струшни сарадник у устанпви на пснпву пвлащћеоа директпра, пднпснп пргана 
управљаоа, у складу са закпнпм.  

Шкпла има Савет рпдитеља кпји шине пп један представник рпдитеља ушеника свакпг пдељеоа. 
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује пргану управљаоа, директпру и струшним 
прганима устанпве.  

Струшни пргани щкпле јесу: наставнишкп веће, пдељеоскп веће, струшнп веће за пбласти 
предмета, струшни активи за развпјнп планираое и струшни актив за развпј щкплскпг прпграма и други 
активи и тимпви. Наставнишкп веће шине наставници и струшни сарадници. Пдељеоскп веће шине 
наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу. Струшнп веће за пбласти предмета шине 
наставници кпји извпде наставу из групе српдних предмета. Педагпщки кплегијум шине председници 
струшних већа и струшних актива, кппрдинатпри тимпва и струшни сарадници. 

Струшни актив за развпјнп планираое утврђује предлпг развпјнпг плана щкпле за перипд пд три 
дп пет гпдина и дпставља га щкплскпм пдбпру на усвајаое, и прати оегпвп пствариваое. Струшни актив 
за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних сарадника, јединица лпкалне 
сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља кпје именује щкплски пдбпр. Струшни актив за 
развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и струшних сарадника, кпје именује 
наставнишкп веће. Директпр пбразује тимпве за пствариваое пдређених задатака, прпграма или 
прпјеката. Тим мпгу да шине представници заппслених, рпдитеља, ушеници и јединице лпкалне 
сампуправе. 
 

3. ФУНКЦИЈE РУКПВПДИПЦА ШКПЛЕ  
Директпр шкпле пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпсти заппслених, кап и п даваоу на 

увид инфпрмација пд јавнпг знашаја у складу са закпнпм, сашиоава и дпнпси инфпрматпр и пбезбеђује 
да се исти ппстави на сајт щкпле. Директпр шкпле –Верица Раденкпвић, магистар защтите живптне 
средине  
Тел: 018/562919, e-mail bheroji@medianis.net  

Секретар шкпле пбавља управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у устанпви, у 
складу у складу са шланпм 132. и 133. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа.  

Секретар шкпле – Марија Лазаревић, дипл.правник 
Тел: 018/562-919, e-mail bheroji@medianis.net  

Шеф рачунпвпдства пбавља финансијске ппслпве у щкпли и пдгпвпран је за свпј рад директпру 
щкпле.  

Шеф рачунпвпдства – Споа Милпсављевић, мастер екпнпмиста Тел/фах 018/562-919 
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4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНПШЋУ РАДА 
 

СПИСАК ПРППИСА КПЈЕ ШКПЛА  ПРИМЕОУЈЕ У ВРШЕОУ ППСЛПВА 
  
 

Закпни у пбласти средоег пбразпваоа и васпитаоа 

1. 
Закoн o oснoвама систeма oбразoваоа и васпитаоа (*Сл. гласник РС*, бр.88/2017,  
27/2018 - и др. закпни) 

3. Закпн п учбеницима (*Службени гласник РС*, бр. 68/15) 

4. 
Ппсебан кплективни угпвпр за заппслене у пснпвним и средоим щкплама и 
дпмпвима ушеника (*Сл. гласник РС*, бр.21/15) 

5. 

Правилник п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве 

кпја пбавља делатнпст пснпвнпг пбразпваља и васпитаоа (*Службени 

гласник РС*, бр.73/16 и 45/18) 

6. 
Правилник п календару пбразпвнп – васпитнпг рада средоих щкпла за щкплску 
2019/20. 

7. 
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи (*Службени гласник РС*,  бр. 66 од29. августа 2018, 82 од 28. 

октобра 2018, 37 од 29. маја 2019, 56 од 7. августа 2019.) 

9. Правилник п струшнп педагпщкпм надзпру (*Службени гласник РС*, бр. 87/19) 

11. 
Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу 

(*Службени гласник РС*, бр.34 пд 17. маја 2019.)  

12. 
Правилник п прпграму свих пблика рада струшних сарадника (*Службени гласник 
РС-Прпсветни гласник*, бр. 5/12) 

13. 

Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника, струшних сарадника и 
ппмпћних наставника у гимназији (*Службени гласник РС – Прпсветни гласник*, 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19 ) 

14. 
Правилник п Прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, 
злпстављаое и занемариваое (*Службени гласник РС*, бр. 30/10) 

15. 
Кап и пстала важећа закпнска и ппдзакпнска акта РС 
 

 
 
 

ППШТИ АКТИ ШКПЛЕ: 
1. Статут,  
2. Правилник п раду, 
3. Правила ппнащаоа,  
4. Правилник п васпитнп-дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника,  
5. Правилник п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у щкпли,  
6. Правилник п пплагаоу испита,  
7. Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва, 
8. Правилник п ппхваљиваоу и награђиваоу ушеника, 
9. Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра, 
10. Ппслпвник п раду Савета рпдитеља,  
11. Ппслпвник п раду Наставнишкпг већа, 



12. Ппслпвник п раду Ушенишкпг парламента,  
13. Шкплски развпјни план,  
14. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду,  
15. Правилник п канцеларијскпм и архивскпм ппслпваоу, 
16. Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених и др. 
 

Пстала дпкумента Шкпле: 
- Финансијски план Шкпле за 2019. гпдину 
- План јавних набавки за 2019. гпдину  
- Заврщни рашун за 2018. гпдину 
- Извещтај п финансијскпм ппслпваоу Шкпле за перипд 01.01.2018 – 31.12.2018. гпдине  
 

5. НАЧИН И МЕСТП ЧУВАОА НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА  
Дпкументација щкпле завпди се у секретаријату щкпле. Нпсаши инфпрмација кпјима распплаже 

щкпле, настали у раду и у вези са радпм щкпле шувају се уз примену пдгпварајућих мера защтите, а у 
складу са Уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу, и тп у: - делпвпдницима у секретаријату щкпле, - 
архиви щкпле, - електрпнска база ппдатака:у секретаријату, кпд ПП службе, у рашунпвпдственпј служби 
и у канцеларији директпра щкпле, - финансијска дпкументација, дпкументација п набавци ппреме и 
других средстава за рад, дпкументација јавних набавки мале вреднпсти: у евиденцији Шефа 
рашунпвпдства, - дпсијеи заппслених: у металнпм прману у секретаријату щкпле, - дпкументација п 
регистрацији пргана, птвараоу ПИБ-а, Ппступак избпра ппнуђаћа за екскурзије и Ппщта акта щкпле: у 
секретаријату щкпле, - на интернет презентацији щкпле пбјављују се инфпрмације кпје су настале у раду 
или у вези са радпм щкпле, а шија садржина има или би мпгла имати знашај за јавни интерес. 
Инфпрмације на сајту пстају дпк траје оихпва примена (или актуелнпст пп другпм пснпву), а пп пптреби 
се недељнп или месешнп ажурирају. 
 

6. ИНФПРМАЦИЈЕ ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА  
Врсте инфпрмација кпје щкпла ппседује и ставља на увид: Шкпла ппседује инфпрмације дп кпјих 

дплази применпм закпна, правилника и других правних аката наведених у пвпм Инфпрматпру п раду. 
Наведене инфпрмације се пднпсе на дпнпщеое ппщтих и ппјединашних аката кпје щкпла дпнпси и пп 
ппступаоу пп захтевима правних и физишких лица у пблику предмета, издаваое јавних дпкумената и 
впђеое евиденције п издатим јавним дпкументима крпз матишне коиге, дневнике рада и псталпм 
дпкументацијпм у вези пбразпвнп-васпитнпг прпцеса у щкпли кпји се шувају у архиви.  

Инфпрмације кпје щкпла ппседује, а везане за надлежнпсти и прганизацију щкпле, финансијски 
план, заврщни рашун, п заппсленима и другп представљене су у пвпм Инфпрматпру п раду. Све 
инфпрмације кпјима щкпле распплаже, а кпје су настале у раду или у вези са радпм, щкпла ће 
саппщтити тражипцу инфпрмације, ставити на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију или му 
издати кппију дпкумента, а у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја, псим када су се, према пвпм закпну, стекли услпви за искљушеое или пгранишеое слпбпднпг 
приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (у 
даљем тексту: захтев) щкпли ппднпси се у складу са шланпм 15. Закпна п слпбпднпм приступу 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја писменп. Захтев мпра да садржати: назив и адресу щкпле, ппдатке п 
тражипцу инфпрмације (име, презиме, адреса, телефпн или други ппдаци за кпнтакт), щтп прецизнији 
ппис инфпрмације кпја се тражи (јаснп наведена инфпрмација кпја се тражи, пднпснп на щта се 
кпнкретнп пна пднпси) и нашин дпстављаоа инфпрмације. Захтев мпже, али не мпра, да садржи разлпге 
кап и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације.  



Акп захтев не садржи гпре наведене ппдатке, пднпснп акп захтев није уредан, пвлащћенп лице 
щкпле дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп да дпстави 
тражипцу упутствп п дппуни. Акп тражилац не птклпни недпстатке у пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 
15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступити, 
щкпла ће дпнети закљушак п пдбациваоу захтева кап неуреднпг.  

Шкпла је дужна да пмпгући приступ инфпрмацијама и на пснпву усменпг захтева тражипца кпји 
се саппщтава у записник, при шему се такав захтев унпси у ппсебну евиденцију и примеоују се рпкпви 
кап да је захтев ппднет писменп. У складу са шланпм 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама 
пд јавнпг знашаја, щкпла је дужна да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 8 дана пд дана пријема 
захтева, тражипца пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи 
тражену инфпрмацију, пднпснп изда му или упути кппију тпг дпкумента. Акп щкпла није у мпгућнпсти, 
из пправданих разлпга, да у рпку пд 8 дана пд дана пријема захтева ппступи пп истпм, дужнп је да п 
тпме пдмах пбавести тражипца и пдреди накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 30 дана пд дана 
пријема захтева, у кпме ће тражипца пбавестити п ппседпваоу инфпрмације, ставити му на увид 
дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, изда му, пднпснп упути кппију тпг дпкумента. 

Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним прпстпријама щкпле. 
 

7. ПСТАЛИ ППДАЦИ ПД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНПСТ РАДА ШКПЛЕ  

Пријем ппщте врщи се у канцеларији секретара щкпле у Секретаријату щкпле. Раднп време 
щкпле је, у преппдневнпј смени, пд 07:00-15:00 шаспва, а у ппслеппдневнпј смени пд 12:00-20:00 шаспва. 
Субпта и недеља су нерадни дани. Шкпла ппступа у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 i 95/2018) када у управним стварима непосредно примењујући 
прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или 
друге странке, уколико посебним законом није другачије прописано. 

 

Директпр шкпле, 
Мр Верица Раденкпвић  


