ИНФПРМАТПР П РАДУ
ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“ ИЗ БЕПГРАДА

1.

ИНФПРМАТПР П РАДУ ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“

Инфпрматпр п раду Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" је сашиоен у складу са шланпм 39. Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007 и
104/2009) и Упутствпм за пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг пргана („Службени гласник РС“
брпј 57/05).
Инфпрматпр је пбјављен 20.1.2011.гпдине, а ппследои пут ажуриран 6.10.2017. гпдине.
Инфпрматпр п раду дпступан је јавнпсти у електрпнскпм пблику на интернет адреси Пснпвне
щкпле "Ђура Данишић", www.osdjuradanicic.edu.rs. Штампана верзија инфпрматпра у виду брпщуре,
каталпга и сл. не ппстпји, али се заинтереспванпм лицу на захтев дпставља ппследоа верзија,
пдщтампани текст инфпрматпра уз накнаду нужних трпщкпва щтампаоа.
Пспба пдгпвпрна за ташнпст ппдатака је директпр Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" Бпривпј
Кнежевић.

2. ПВЛАШЋЕОА И ДЕЛПКРУГ ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“
Пснпвна щкпла "Ђура Данишић" делује сампсталнп у пквиру свпје аутпнпмије прпписане шланпм
41. Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа:
Ппд аутпнпмијпм устанпве ппдразумева се правп на:
1) дпнпщеое статута, прпграма пбразпваоа, oвлащћеоа и делпкруг Пснпвне щкпле "Ђура
Данишић" су утврђена Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“
брпј 72/09), Закпнпм п пснпвнпј щкпли и Статутпм щкпле.
У складу са пснпвним пдредбама Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, рад Пснпвне
щкпле "Ђура Данишић" ппдлеже надзпру градске и републишке прпсветне инспекције. Прекп управнпг
сппра судпви надзиру закпнитпст ппјединашних кпнашних аката Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" у
управним стварима.
За щтету кпју свпјим незакпнитим или неправилним радпм Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" щкпле
прпузрпкује физишким и правним лицима пдгпвара щкпла кап правнп лице.
Средства за рад Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" пбезбеђују се у бучету Републике Србије.
Пснпвна щкпла "Ђура Данишић" делује на нашин прпписан Закпнпм п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа и Закпнпм п пснпвнпј щкпли у складу са шланпм 7. Закпнпм п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа.
Делатнпст пбразпваоа и васпитаоа пбавља устанпва.
На псниваое и рад устанпве из става 1. пвпг шлана примеоују се прпписи п јавним службама.
Нашин пбављаоа делатнпсти пбразпваоа и васпитаоа прпписан је пвим закпнпм и ппсебним
закпнима у пбласти пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту: ппсебан закпн).
1) дпнпщеое Статута, прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана, гпдищоег
плана рада устанпве, правила ппнащаоа у устанпви и других ппщтих аката устанпве;
2) дпнпщеое плана струшнпг усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја наставника,
васпиташа и струшнпг сарадника;
3) сампвреднпваое рада устанпве;
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4) избпр заппслених и представника заппслених у прган управљаоа и струшне пргане;
5) уређиваое унутращое прганизације и рада струшних пргана;
6) нашин пствариваоа сарадое са устанпвама из пбласти пбразпваоа, здравства,
спцијалне и дешје защтите, јавним предузећима, привредним друщтвима и другим
прганизацијама, ради пствариваоа права деце, ушеника и заппслених.
Устанпва дпнпси ппщте и друге акте ппщтујући ппщте принципе и циљеве пбразпваоа и васпитаоа
и кпјима се на најцелисхпднији нашин пбезбеђује пствариваое ппщтих исхпда пбразпваоа.
Пснпвнa щкплa "Ђура Данишић" пбавља пбразпвнп васпитну делатнпст у складу са шланпм 27. став
1. ташка 3. Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и тп:
- Шкпла је пбразпвнп-васпитна устанпва у кпјпј се пстварује делатнпст јавне службе за
пснпвнп пбразпваое и васпитаое.
- У щкпли се стише пснпвнп пбразпваое за рад и даље щкплпваое у трајаоу пд 8 (псам)
гпдина.
Пснпвна щкпла "Ђура Данишић" је верификпвана за свпј рад актпм Министарства прпсвете у складу
са закпнпм и шланпм 6. Статута щкпле и тп:
- Псниваое Шкпле и оена верификација врщи се на нашин предвиђен Закпнпм.
- Нашин пбављаоа делатнпсти пбразпваоа и васпитаоа прпписан је Закпнпм и ппсебним
закпнима у пбласти пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту: ппсебан закпн).
- Шкпла је уписана у регистар пснпвних Шкпла кпд Министарства прпсвете, а према
(ПДЛУЦИ П БРПЈУ И ПРПСТПРНПМ РАСППРЕДУ ПСНПВНИХ ШКПЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Службени гласник РС, бр. 58/94, 49/95, 20/97, 58/97, 13/98, 23/98, 31/98, 40/99, 24/2000,
31/2000, 26/2001, 56/2001, 7/2002, 36/2002, 50/2002, 65/2002, 9/2003, 76/2003 и 121/2003,
ПДЛУЦИ П МРЕЖИ ПСНПВНИХ ШКПЛА У БЕПГРАДУ Службени лист града Бепграда, бр.
27/2009, 19/2010 и 28/2010,
- Шкпла има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима на пснпву
закпна и пвпг Статута.
- Шкпла је прганизпвана кап јединствена радна целина.
- Шкпла има правп да у правнпм прпмету закљушује угпвпре и предузима друге правне
ппслпве у пквиру свпје правне и ппслпвне сппспбнпсти.
- За свпје пбавезе у правнпм прпмету са трећим лицима Шкпла пдгпвара свим свпјим
средствима кпјима распплаже.
Пснпвна щкпла "Ђура Данишић" је регистрпвана кап правнп лице кпд Тргпвинскпг суда у Бепграду
у складу са шланпм 6. Статута щкпле:
- Шкпла је уписана у регистар Тргпвинскпг суда у Бепграду и впди се у регистарскпм улпщку
бр. 5-245-00.
- Матишни брпј Шкпле кпд надлежнпг пргана за статистику је: 07017308
- Ппрески индетификаципни брпј је: 101951965

2

3. ФУНКЦИЈE РУКПВПДИПЦА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“
I. Директпр Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" рукпвпди радпм устанпве схпднп шлану 62. Закпна п
пснпвама система пбразпваоа:
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) стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада;
3) стара се п пствариваоу 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, васпиташа и струшнпг сарадника;
7) планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа
наставника, васпиташа и струшнпг сарадника;
8) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 44. дп 46. пвпг закпна и
недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја на децу и ушенике;
9) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг
саветника, кап и других инспекцијских пргана;
10) стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака п
устанпви у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете;
11) стара се п благпвременпм пбјављиваоу и пбавещтаваоу заппслених, ушеника и
рпдитеља пднпснп старатеља, струшних пргана и пргана управљаоа п свим питаоима пд
интереса за рад устанпве и пвих пргана;
12) сазива и рукпвпди седницама васпитнп-пбразпвнпг, наставнишкпг, пднпснп
педагпщкпг већа, без права пдлушиваоа;
13) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у устанпви;
14) сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима деце и ушеника;
15) ппднпси извещтаје п свпм раду и раду устанпве пргану управљаоа, најмаое два пута
гпдищое;
16) дпнпси ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва;
17) пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са
пвим и ппсебним закпнпм.
У слушају привремене пдсутнпсти или спрешенпсти директпра да пбавља дужнпст, замеоује га
наставник, васпиташ и струшни сарадник у устанпви на пснпву пвлащћеоа директпра, пднпснп пргана
управљаоа, у складу са закпнпм.
Директпр щкпле 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 стави на сајт щкпле.
II. Секретар щкпле пбавља управне, нпрмативнп-правне и друге правне ппслпве у устанпви, у
складу са нпрмативпм кпјим се утврђују критеријуми и стандарди за финансираое устанпве, схпднп
шлану 68. Закпна п пснпвама система пбразпваоа.
III. Шеф рашунпвпдства пбавља финансиске ппслпве у щкпли и пдгпвпран је за свпј рад директпру
щкпле у складу са шланпм 21. Правилникпм п прганизацији и систематизацији радних места.
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БРПЈЕВИ ТЕЛЕФПНА и e - mail адресе:
1. Директпр шкпле – Ирена Иванпв Калишанин
тел/факс 2462284, e-mail djura_danicic@yahoo.com
2. Секретар шкпле - Ана Безбрадица
тел: 011/397-0140, e-mail: anabezbradica@yahoo.com
3. Шеф рачунпвпдства - Бранка Мијаилпвић
тел: 011/397-0140, e-mail: bmijailovic@yahoo.com

УНУТРАШОЕ УРЕЂЕОЕ - ПРГАНИЗАЦИПНА ШЕМА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА
ДАНИЧИЋ“
Рукпвпдипци стручних већа
Срушнп веће за пбласт предмета шине наставници кпји извпде наставу из групе српдних предмета.
Струшнп веће ради у седницама.
Радпм струшнпг већа рукпвпди један пд наставника струшнпг већа кпга сваке щкплске гпдине
пдређује директпр Шкпле.
Струшнп веће утврђује свпј план рада за сваку щкплску гпдину на пснпву пбавеза кпје прпистишу из
Гпдищоег плана рада Шкпле у пствариваоу наставнпг плана и прпграма пбразпваоа.
Струшнп веће сашиоава извещтај п свпм раду кпји је саставни деп Гпдищоег извещтаја п раду
Шкпле.
Струшнп веће :
- дпнпсе гпдищои план рада струшнпг већа;
- предлажу ппделу предмета на наставнике најкасније дп 01.07. текуће гпдине;
- разматра ппјаву слпбпдних радних места наставника и сарадника у настави, утврђује
маоак и вищак шаспва кпје дпставља директпру Шкпле за наредну щкплску гпдину
најкасније дп 01.07. текуће гпдине,
- даје предлпг учбеника, прирушника и друге литературе Наставнишкпм већу да пдпбри
оихпву упптребу;
- планирају струшнп, педагпщкп-психплпщкп и метпдишкп усаврщаваое и пбразпваое
наставника и прате ушещће у раду струшних друщтава и удружеоа;
- пстварују кппрдинацију и кпрелацију наставе међу предметима;
- пперативнп разрађују критеријуме пцеоиваоа и раде на уједнашаваоу критеријума
пцеоиваоа и развијаоу разлишитих мпдела и техника пцеоиваоа;
- усклађује индивидуалне планпве рада наставника,
- пружају ппмпћ у раду наставницима-приправницима;
- разматрају струшна питаоа васпитнп-пбразпвнпг рада и предлажу Наставнишкпм већу
дпнпщеое пдгпварајућих пдлука ради предузимаоа мера унапређиваоа рада
ппбпљщаоем прганизације, увпђеоем инпвација и др;
- инфпрмищу свпје шланпве п савременим пблицима, метпдама и средствима пбразпвнпваспитнпг рада и примеоују их у раду;
- пстварују увид у реализацију пбразпвнп-васпитних задатака (нивп знаоа, умеоа, навика и
успеха ушеника, тещкпће у савладаваоу наставних прпграма и др.) и предузимају мере за
дпследније и успещније савладаваое наставнпг плана и прпграма;
- анализирају успех ушеника из ппјединих предмета и предузимају мере за пружаое ппмпћи
ушеницима кпји запстају у раду, кап и стимулисаое ушеника кпји брже напредују;
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-

-

утврђују тематске садржаје дппунскпг дпдатнпг, индивидуалнпг рада и слпбпдних
активнпсти и анализирају резултате тпг рада;
дају мищљеое директпру п пдређиваоу ментпра за наставнике-приправнике;
размеоују искуства п примени савремених метпда и пблика рада у наставним и
ваннаставним пблицима рада крпз птвпрене шаспве и активнпсти са наставницима из
других српдних щкпла;
развијају пблике активнпг ушеоа (ушеоа крпз праксу) и пблике кппперативнпг ушеоа щтп
пмпгућава ушеницима да скупа уше радећи на заједнишким прпјектима;
припрема наставне прпграме,
баве се и другим питаоима у складу са закпнпм.

За рад струшнпг већа и спрпвпђеое пдлука и задатака струшнпг већа пдгпвпран је рукпвпдилац
струшнпг већа.
Рукпвпдилац струшнпг већа или шлан струшнпг већа шини тежу ппвреду радне пбавезе укпликп
пдбије или не спрпведе пдлуке већа и задужеоа кпја су му дата у надлежнпст пд стране директпра
Шкпле.
П раду струшнпг већа рукпвпдилац струшнпг већа впди записник и дпставља га ппмпћнику
директпру Шкпле пднпснп педагпгу.
Рукпвпдипци стручних већа:
1. Струшнп веће за разредну наставу: ... Натаща Симунпвић
2. Струшнп веће за српски језик ................. Данијела Кпстић
3. Струшнп веће за математику .................. Весна Сандић
4. Струшнп веће за стране језике .................Таоа Чаревић
5. Струшнп веће за друщтвене науке ...........Снежана Бпјпвић Вујпвић
(истприја, гепграфија, грађанскп васпитаое, верска настава)
6. Струшнп веће за прирпдне науке ..............Вера Стпјисављевић
7. Струшнп веће за вещтине ....................... Драгана Филиппвић
(ликпвнп, музишкп, физишкп)
8. Струшнп веће за ТИП ...................................Нпвп Стпканић
(технишкп, инфпрматика и рашунарствп)
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Педагпшки кплегијум
Педагпщки кплегијум шине председници струшних већа и струшних актива и представник струшних
сарадника.
Педагпщки тим ради у седницама.
Педагпщки кплегијум разматра питаоа и заузима ставпве у вези са ппслпвима директпра из шлана
62.став 3. ташка 1) дo 3) и ташка 5) дп 7) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа.
Педагпщки кплегијум планира расппред пдсуства наставника и струшнпг сарадника ради струшнпг
усаврщаваоа.
У пквиру свпје надлежнпсти педагпщки кплегијум разматра питаоа и заузима ставпве у вези са
ппслпвима директпра Шкпле кпји су предвиђени Закпнпм и Статутпм, а тишу се:
- планираое и прганизпваое пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свим
активнпстима щкпле;
- стараое п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп - васпитнпг рада;
- стараое п пствариваоу развпјнпг плана устанпве;
- сарадоу са прганинима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима;
- прганизпваое и врщеое педагпщкп - инструктивнпг увида и праћеое квалитета пбразпвнп
- васпитнпг рада и педагпщке праксе и предузимаое мера за унарпеђиваое и
усаврщаваое рада наставника и струшних сарадника;
- планираое и струшнп усаврщаваое и спрпвпђеое ппступка за стицаое зваоа наставника и
струшнпг сарадника;
- дпнпси индивидуални пбразпвни план на предлпг струшнпг тима за прганизацију и
спрпвпђеое ппсебних прпграма и активнпсти за унапређиваое пбразпвнп - васпитнпг
рада у щкпли.
Нашин рад педагпщкпг кплегијума утврђује се Статутпм, а детаљнп разрађује Планпм рада.
Педагпщки кплегијум пдржаће састанке према Плану рада кплегијума кпји је саставни деп
Гпдищоег плана рада Шкпле.
План рада педагпщкпг кплегијума је пперативни план кпји садржи; теме, време реализације, и
нпсипце активнпсти.
Педагпщки кплегијум заузима ставпве п пдређеним темама дпнпщеоем закљушака.
П раду педагпщкпг кплегијума впди се записник.
Записнишар се бира из реда шланпва Педагпщкпг кплегијума.
П раду педагпщкпг кплегијума сашиоава се извещтај п раду кпји је саставни деп Гпдищоег
извещтаја п раду Шкпле.
Рукпвпдилац Педагпщкпг кплегијума је директпр Шкпле.

Стручни актив за развпј шкплскпг прпграма
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине представници наставника и струшних сарадника,
кпје именује наставнишкп веће.
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма шине три шлана, пд кпјих се два именују из реда
наставника а један из реда струшних сарадника.
Чланпви струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма су:
Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма у пквиру свпје надлежнпсти:
- пбезбеђује сампсталнпст и флексибилнпст наставника у приступу наставнпм прпцесу и
дпнпщеоу прпфесипналних пдлука,

6

-

припрема нацрт щкплскпг прпграма на пснпву наставнпг плана и прпграма;
прпцеоује и вреднује ппстигнуте резултате у пднпсу на дефинисане циљеве и задатке, кап
и ппщтих и ппсебних стандарда знаоа,
- ушествује у унапређиваоу щкплскпг прпграма рукпвпдећи се резултатима прпцеса
евалуације и властите прпцене свпје пбразпвне праксе,
- утврђује ппсебне прпграме, садржаје и активнпсти (прпјекте Шкпле) кпјима Шкпла пружа
мпгућнпст да ушеници дпдатнп унапреде свпја зваоа, задпвпље интересе , интереспваоа и
пптребе,
- прати пптребе и мпгућнпсти лпкалне заједнице кап и кпнкретне услпве рада Шкпле,
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра и наставнишкпг већа.
Рукпвпдилац Струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма је Ивана Јанкпв

Стручни актив за развпјнп планираое
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних сарадника,
јединице лпкалне сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља, кпје именује Шкплски пдбпр.
Струшни актив за развпјнп планираое шине:
1. Снежана Матић, прпф. разредне наставе, председник струшнпг актива
2. Бпривпј Кнежевић, директпр
3. Дпра Миленкпвић, наст. гепграфије
4. Бранка Иванпвић, наст. разредне наставе
5. Светлана Миленпвић, наст. српскпг језика
6. Србислав Лукпвић, верпушитељ
7. Натаща Симунпвић, наст. разредне наставе
8. Миљана Симанпвић, наст. разредне наставе
9. Ивана Јанкпв, наст. биплпгије
10. Ирена Иванпв Калишанин, наст. физике
11. представник Савета рпдитеља
12. представник Ушенишкпг парламента
13. представник лпкалне заједнице
Шкплски пдбпр именује Струшни актив за развпјнп планираое на тај нашин щтп се пбезбеђује
заступљенпст представника.
Пдлукпм п именпваоу шланпва Струшнпг актива за развпјнп планираое, Шкплски пдбпр пдређује и
председника из реда именпваних шланпва.
Струшни актив за развпјнп планираое у пквиру свпје надлежнпсти:
- дппринпси ппвезиваоу свих интересних група и ствараоу услпва за оихпвп даље ушещће у
развпјнпм планираоу,
- дппринпси усппстављаоу партнерских пднпса између Шкпла и саветника за развпј Шкпле,
дпгпварају се п даљпј сарадои щтп ппдразумева утврђиваое кпнкретних пбавеза и
пдгпвпрнпсти пбе стране,
- анализира пптенцијале и слабпсти щкпле, предлаже пптребе и припритете развпја щкпле;
- припрема нацрт Развпјнпг плана щкпле на пснпву прикупљених ппдатака и урађених
анализа за наредни петпгпдищои перипд;
- припрема нацрт акципнпг плана за реализацију припритета развпјних циљева и задатака
планираних за сваку гпдину на ппшетку щкплске гпдине;
- прати реализацију развпјнпг плана и ппднпси извещтај щкплскпм пдбпру једанпут
гпдищое са предлпгпм мера;
- сарађује на изради Гпдищоег плана рада щкпле ради усклађиваоа гпдищоег плана са
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развпјним планпм щкпле;
дппринпси утврђиваоу стаоа у щкпли у ппјединим пбластима оенпг живпта и рада,
ппстиже кпнцензус п пбластима у кпјима треба увести прпмене и пдређује щта је тп на
шему треба радити,
- дппринпси пдлушиваоу п циљевима и припритетима развпја щкпле;
- предлаже нпве бпље и реалније критеријуме за вреднпваое и пставриваое ппстављених
циљева;
- дппринпси пдређиваоу нпсипца планираних активнпсти, критеријума успеха, нашину и
вреднпваоу прпцеса и задатака;
- ушествује у сампвреднпваоу квалитета рада устанпве;
- пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, прпсветнпг саветника и щкплскпг пдбпра.
Председник Струшнпг актива за развпјнп планираое је Снежана Матић.
-

Тимпви Шкпле
Тим за сампвреднпваое
Бпба Цветинпвић - кппрдинатпр Тима, председници СВ-а, струшни сарадник (библиптекар),
представник рпдитеља из СР, представник ушеника из УП и представник ШП.
Тим за заштиту ученика пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа
Весна Виријевић – кппрдинатпр Тима, Ирена Иванпв-Калишанин, Драгана Спаспјевић, Бпба
Цветинпвић, Бранисалава Иванпвић, Ивана Јанкпв, Суншица Ракпоац Никплпв, Саоа Вујкп,
представник рпдитеља из СР, представник ушеника из УП.
Тим за инклузивнп пбразпваое
Радмила Илић – кппрдинатпр Тима, Ирена Иванпв-Калишанин, Светлана Миленпвић, Даница
Килибарада
Тим за прпфесипналну пријентацију
Снежана Бпјпвић Вујпвић – кппрдинатпр Тима и пдељеоске старещине 7. и 8. разреда
Тим за културну и јавну делатнпст шкпле (приредбе и панпи)
Бранка Анђелкпвић – кппринатпр Тима, Ирена Иванпв-Калишанин, Ненад Михаилпвић, Драгана
Фииппвић, Данијел Беседић, Снежана Матић, Бпба Цветинпвић, Бранка Иванпвић, Даркп Маслар (за
приредбе) и шланпви СВ за српски језик
Тим за развпј међупредметне кпмпетенције и предузетништва
Драгана Спаспјевић-кппрдинатпр Тима, Радмила Илић, Нада Раденкпвић, Натаща Симунпвић,
председници СВ за пбласти предмета (пп два шлана), Снежана Бпјпвић-Вујпвић, представник лпкалне
заједнице
Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве
Ирена Иванпв-Калишанин, Драгана Спаспјевић, кппрдинатпри Тимпва, кпмисија, струшних већа, УП-а,
рпдитељ из СР и представник лпкалне заједнице
Стручни актив ШРП – пстаје исти у наредне три гпдине
Стручни актив за развпј шкплскпг прпграма
Ивана Јанкпв– председник струшнпг актива, Таоа Чаревић и председници СВ
Педагпшки кплегијум
Ирена Иванпв-Калишанин, Драгана Спаспјевић, председници СВ председници струшних актива (ШРП и
за развпј щкплскпг прпграма)

8

Кпмисије Шкпле
Koмисија за извештај п раду шкпле
Директпр щкпле, педагпг щкпле, лпгппед щкпле, наставник инфпрматике, председници СВ,
председници струшних актива, рукпвпдипци дешјих прганизација, кппрдинатпри тимпва
Кпмисија за израду Гпдишоег плана рада шкпле
Драгана Спаспјевић – кппрдинатпр, Ирена Иванпв-Калишанин, Радмила Илиш, Данијел Беседић,
председници СВ, председници струшних актива, рукпвпдипци дешјих прганизација, кппрдинатпри
тимпва
Кпмисија за ИКТ
Таоа Чаревић – кппрдпнатпр Тима, Ивана Јанкпв, Ирена Иванпв-Калишанин, Маја Арбутина, Данијел
Беседић, СВ српскпг језика (збпг сајта щкпле)
Кпмисија за праћеое стручнпг усавршаваоа
Јелена Крстић, Суншица Ракпоац Никплпв
Клуб рпдитеља и наставника
Светлана Миленпвић, Снежана Матић, Александра Ђурић (рпдитељ у ШП)
Записник Наставничкпг већа и Летппис шкпле
Нада Раденкпвић
Записник Педагпшкпг кплегијума
Натаща Симунпвић

Секретаријат
Секретаријат шине: Секретар щкпле и административни референт.
Секретар щкпле: Ана Безбрадица
Административни референт: Маргита Живкпвић

Рачунпвпдствп
Рашунпвпдтвп шине Шеф рашунпвпдства и Благајник.
Шеф рашунпвпдства: Бранка Мијаилпвић
Благајник: Маргита Живкпвић

ПП служба
Психплпщкп-педагпщку службу шине:
- Педагпг: Драгана Спаспјевић
- Лпгппед: Радмила Илић

Наставничкп веће
Наставнишкп веће шине:
- Наставници разредне наставе - 15 заппслених
- Наставници предметне наставе - 29 заппслених,
- Струшни сарадници - 3 заппслена / педагпг, лпгппед, библиптекар /
Наставнишкп веће кап највищи и најпдгпвпрнији струшни прган Шкпле:
- разматра предлпг Шкплскпг прпграма, Развпјнпг плана, Гпдищоег плана рада, извещтаје п
оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу,
- прати и анализира пствариваое наставнпг плана и прпграма пбразпваоа и предузима
мере за оегпвп пствариваое,
- врщи избпр савремених пблика, метпда и средстава у настави, ради ппдизаоа квалитета и
и ефикаснпсти пбразпвнп-васпитнпг рада и утврђује прпграм инпвација у пбразпвнп-
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васпитнпм прпцесу,
стара се п пствариваоу циљева и задатака пбразпваоа и васпитаоа,
утврђује план рада Наставнишкпг већа,
разматра и усваја извещтаје п успеху ушеника на крају класификаципнпг перипда,
пплугпдищта и щкплске гпдине,
- разматра и усваја извещтај тима за ппјашан васпитни рад са ушеницима на крају
класификаципних перипда, пплугпдищта и щкплске гпдине;
- предлаже три представника из реда заппслених у Шкплски пдбпр;
- именује шланпве струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма;
- предлаже струшне сараднике и наставнике у струшни актив за развпјнп планираое,
- даје мищљеое п кандидатима за избпр директпра;
- даје мищљеое у ппступку стицаоа зваоа наставника и струшних сарадника;
- анализира стаое ппремљенпсти ппјединих наставних пбласти ппремпм и наставним
средствима и степен оихпве упптребе у прпцесу пбразпвнп-васпитнпг рада;
- планира и прганизује разлишите пблике ваннаставних активнпсти ушеника;
- на предлпг струшних већа врщи избпр наставних пблика метпда рада и наставних
средстава;
- дпнпси пдлуку п упптреби учбеника и прирушника у Шкпли, кпји су пдпбрени пд
надлежних пргана, у складу са Закпнпм;
- разматра и пдлушује п предлпгу плана и прпграма екскурзија и разматра извещтаје п
оихпвпј реализацији;
- разматра ушещће ушеника на такмишеоима и ппстигнуте резултате;
- разматра расппред шаспва;
- разматра расппред пдељеоских старещинстава;
- разматра питаоа пд интереса за пбразпваое ванредних ушеника;
- дпнпси пдлуку п пплагаоу дппунских испита за преквалификацију и дпквалификацију;
- утврђује испуоенпст услпва за заврщетак щкплпваоа у рпку краћем пд прпписанпг;
- дпдељује ппхвале и награде ушеницима,
- дпнпси пдлуку п избпру ушеника генерације;
- дпнпси пдлуке п изрицаоу васпитнп-дисциплинских мера из свпје надлежнпсти;
- разматра предлпг директпра п брпју и саставу струшних већа за пбласти предмета;
- на предлпг директпра разматра план уписа ушеника;
- разматра стаое физишкпг здравља ушеника и мере кпје се у тпм правцу предузимају и
пдлушује п пслпбађаоу ушеника пд наставе физишкпг васпитаоа на пснпву предлпга
лекара;
- на предлпг струшнпг већа за матурски испит утврђује задатке за практишан рад и време за
израду;
- на предлпг струшнпг већа за заврщни испит утврђује задатке за практишан рад за сваки
пбразпвни прпфил, нашин и местп израде кап и пптребнп време;
- разматра извещтај директпра Шкпле, пделеоских старещина и прганизатпра практишне
наставе,
- разматра предлпг плана сталнпг усаврщаваоа наставника и струшних сарадника,
- ппдстише и усмерава рад пдељеоских већа, струшних већа и пдељеоскпг старещине,
- утврђује календар такмишеоа ушеника и пбезбеђује услпве за оихпвп припремаое и
разматра извещтаје п ппстигнутим резултатима,
- даје мищљеое п предлпгу директпра Шкпле за избпр два стална шлана дисциплинске
кпмисије за сваку щкплску гпдину,
- пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм, пвим Статутпм и другим ппщтим актима щкпле.
Рукпвпдилац наставнишкпг већа је директпр Шкпле.
-
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Пдељеоскп веће
Ради прганизпваоа и пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада у свакпм пдељеоу Шкпле фпрмира
се пдељенскп веће.
Пдељенскп веће шине наставници кпји извпде наставу у пдређенпм пдељеоу.
Пдељеоскп веће:
- усклађује рад свих наставника и струшних сарадника кпји извпде наставу у пдељеоу;
- пстварује увид у резултате рада и владаоа ушеника, анализира резултате кпје ппстижу
ушеници на крају трпмесешја, пплугпдищта и на крају гпдине;
- утврђује и усклађује расппред писменпг прпвераваоа знаоа;
- предузима мере за усклађиваое рада ушеника у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа у
пдељеоу и разматра извещтај пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду;
- утврђује на предлпг предметнпг наставника закљушну пцену из предмета и пцену из
владаоа на предлпг пдељеоскпг старещине;
- предлаже ушенике за ванреднп напредпваое;
- предлаже ушенике за дпделу ппхвала и награда;
- разматра извещтај пдељеоскпг старещине п ппјашанпм васпитнпм раду и предузетим
мерама;
- изрише васпитне мере ушеницима у пквиру свпје надлежнпсти;
- предлаже наставнишкпм већу прпграм екскурзија, такмишеоа и сл.;
- разматра питаоа ппкренута на рпдитељским састанцима;
- уппзнаје се са услпвима живпта и рада ушеника и предлаже мере наставнишкпм већу за
ппбпљщаое упшених недпстатака;
- врщи избпр ушеника за такмишеое на предлпг предметнпг наставника,
- предлаже ушенике за кпје треба прганизпвати дппунски и дпдатни рад на предлпг
предметнпг наставника,
- пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и ппщтим актпм.
Рукпвпдилац Пдељеоскпг већа је пдељеоски старещина.

Пдељеоски старешина
Пдељеоски старещина је неппсредни педагпщки, прганизаципни и административни прганизатпр
рада у пдељеоу.
Пдељеоски старещина:
- Пбезбеђује неппсредну сарадоу са наставницима и струшним сарадницима кпји пстварују
наставу у пдељеоу и усклађује оихпв рад,
- Пстварује сталан увид у рад и владаое ушеника пдељеоа у щкпли и ван ое,
- Разматра прпблеме ушеника кпд савлађиваоа наставних садржаја из ппјединих предмета
и изналази мпгућнпсти за ппбпљщаое успеха ушеника,
- Пстварује увид у спцијалне и ппрпдишне прилике ушеника и пбезбеђује сталну сарадоу са
рпдитељима,
- Сазива рпдитељске састанке и оима рукпвпди,
- Прганизује рад пдељенске заједнице,
- Прати пствариваое наставнпг плана и прпграма у пдељеоу и ппсебнп прати пцеоиваое
ушеника,
- Прати ппхађаое наставе пд стране ушеника и правда изпстанке дп 3 дана,
- Изрише ппхвале и награде ушеника из свпје надлежнпсти,
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-

-

Впди щкплску евиденцију,
Пбавещтава рпдитеље и ушенике п оихпвим пбавезама, правима и пдгпвпрнпстима, у
складу са закпнпм и ппщтим актима.
Пбавещтава ушенике п правилима ппнащаоа у щкпли,
Пптписује и издаје ђашке коижице, диплпме и сведпшанства,
Рукпвпди радпм пдељеоскпг већа, пптписује оегпве пдлуке и впди записник,
Пптписује пптврде ушеницима на пснпву писменпг пвлащшеоа директпра Шкпле,
Предлаже пдељеоскпм већу пцене из владаоа,
Изнпси предлпге и жалбе ушеника пред пргане Шкпле,
Стара се п пствариваоу ваннаставних активнпсти,
Пбезбеђује услпве за припрему ушеника за такмишеоа,
Припрема предлпг екскурзија ушеника, впди екскурзије и стара се п безбеднпсти и
дисциплини ушеника на екскурзијама,
Изрише васпитне мере: пппмену и укпр пдељеоскпг старещине,
Стара се п спрпвпђеоу плана мера безбеднпсти ушеника и ппнащаоу ушеника,
Ппзива рпдитеље и ушенике на расправу у вези васпитнпг и васпитнп-дисциплинскпг
ппступка, впди записник п спрпведенпј расправи и припрема материјал надлежним
струшним прганима за изрицаое васпитнп-дисциплинске мере, и дпставља пдлуке и
рещеоа рпдитељу , пднпснп старатељу ушеника,
Председник је васпитнп-дисциплинске кпмисије,
Сашиоава план рада и извещтај п свпм раду кпји је саставни деп Гпдищоег плана рада
Шкпле и Гпдищоег извещтаја п раду Шкпле.
Пбавља и друге ппслпве кпји су му Закпнпм, ппщтим актпм и пдлукпм директпра Шкпле
стављени у надлежнпст.

Ученички парламент
У щкпли се прганизује ушенишки парламент (у даљем тексту: парламент) ради:
- даваоа мищљеоа и предлпга струшним прганима, Шкплскпм пдбпру, савету рпдитеља и
директпру п: правилима ппнащаоа у щкпли, мерама безбеднпсти ушеника, гпдищоем
плану рада, щкплскпм развпјнпм плану, щкплскпм прпграму, нашину уређиваоа щкплскпг
прпстпра, избпру учбеника, слпбпдним и ваннаставним активнпстима, ушещћу на
сппртским и другим такмишеоима и прганизацији свих манифестација ушеника у щкпли и
ван ое и другим питаоима пд знашаја за оихпвп пбразпваое;
- разматраоа пднпса и сарадое ушеника и наставника, васпиташа или струшнпг сарадника и
атмпсфере у щкпли;
- пбавещтаваоа ушеника п питаоима пд ппсебнпг знашаја за оихпвп щкплпваое и п
активнпстима ушенишкпг парламента;
- активнпг ушещћа у прпцесу планираоа развпја Шкпле и у сампвреднпваоу Шкпле;
- предлагаоа шланпва струшнпг актива за развпјнп планираое из реда ушеника.
Парламент шине пп два представника свакпг пдељеоа у щкпли.
Чланпве парламента бирају ушеници пдељеоске заједнице сваке щкплске гпдине. Чланпви
парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ушеника кпји ушествују у раду Шкплскпг пдбпра, пднпснп
прпщиренпг сазива Шкплскпг пдбпра, у складу са Закпнпм.
Прпграм рада парламента саставни је деп гпдищоег плана рада Шкпле.
Ушенишки парламенти Шкпла мпгу да се удруже у заједницу ушенишких парламената.
Рукпвпдилац Ушенишкпг парламента је председник Ушенишкпг парламента кпји је изабран на нашин
прпписан Ппслпвникпм п раду Ушенишкпг патламента.
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Шкплски пдбпр
Шкплски пдбпр је прган управљаоа устанпве, тј. щкпле и има права, пбавезе и пдгпвпрнпст
прпписана шланпм 55. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа.
Шкплски пдбпр шине 9 шланпва и тп 3 представника заппслених, 3 представника рпдитеља и 3
представника лпкалне сампуправе. Шкплски пдбпр именује Скупщтина града Бепграда на перипд пд 4
гпдине.
Чланпви Шкплскпг пдбпра су:
1. Марија Спаспјевић - представник лпкалне сампуправе -заменик преседника.
2. Милпщ Секулић - представник лпкалне сампуправе,
3. Mарта Рајић - представник лпкалне сампуправе,
4. Александра Ищмирагић Ђурић - представник рпдитеља ушеника,
5. Саща Каравелић - представник рпдитеља ушеника,
6. Велибпр Симикић - представник рпдитеља ушеника,
7. Даница Килибарда - преставник заппслених,
8. Суншица Ракпоац Никплпв - представник заппслених, - председник
9. Таоа Чаревић - представник заппслених
Председник Шкплскпг пдбпра кпга бирају шланпви на првпј кпнститутивнпј седници Шкплскпг
пдбпра је Суншица Ракпоац Никплпв.

Савет рпдитеља
Шкпла има савет рпдитеља.
У Савет рпдитеља щкпле бира се пп један представник рпдитеља ушеника свакпг пдељеоа за сваку
щкплску гпдину.
Савет рпдитеља:
- предлаже представнике рпдитеља деце, пднпснп ушеника у Шкплски пдбпр;
- предлаже свпг представника у струшни актив за развпјнп планираое и у друге тимпве
Шкпле;
- предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада;
- ушествује у ппступку предлагаоа избпрних предмета и у ппступку избпра учбеника;
- разматра предлпг прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана, гпдищоег плана
рада, извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и п сампвреднпваоу;
- разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене делатнпсти Шкпле;
- предлаже Шкплскпм пдбпру намену кприщћеоа средстава пстварених радпм ушенишке
задруге и прикупљених пд рпдитеља;
- разматра и прати услпве за рад Шкпле, услпве за пдрастаое и ушеое, безбеднпст и
защтиту ушеника;
- ушествује у ппступку прпписиваоа мера защтите и безбеднпсти ушеника;
- даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије и разматра извещтај п оихпвпм
пствариваоу;
- предлаже рпдитеље у струшни актив за развијнп планираое;
- врщи неппсреднп, или прекп свпјих шланпва, ппслпве везане за прганизпваое и
спрпвпђеое екскурзије кпје су јпј закпнпм или ппщтим актпм стављени у надлежнпст;
- разматра и друга питаоа утврђена Статутпм.
Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује Шкплскпм пдбпру, директпру и струшним
прганима устанпве.
Савет рпдитеља има 27 шланпва.
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ЧЛАНПВИ САВЕТА РПДИТЕЉА ШКПЛЕ 2018/2019. ГПД.
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ПД
11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
33
34
41
42
43
51
52
53
54
61
62
63
71
72
73
81

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РПДИТЕЉА
Бранка Младенпвић
Гпран Кнежевић
Љиљана Ђурпвић Јпванпвић
Невена Прпданпвић Чулић
Јелена Милащинпвић
Наталија Анђелић
Емина Бекпвић
Рада Гплубпвић
Алена Алексић
Зприца Радпвић
Бисера Гущавац
Габријела Риђић Павлпвић
Андрија Впјинпвић
Бпрка Панајптпвић
Александра Ђурић Имщирагић
Вујпвић Маја
Јелена Радивпјевић
Драгана Кузманпвић
Саоа Јпсески
Сузана Дабпращ
Катарина Милпванпвић
Владимир Савкпвић
Саща Брзић
Јелена Царић
Биљана Циганпвић
Светлана Вујанић

ПДЕЉЕОСКИ СТАРЕШИНА
Даница Килибарда
Нада Лазић
Милица Милпванпвић
Гпрдана Ђпрђевић Јаоић
Даркп Маслар
Маја Арбутина
Саоа Вушић
Натаща Симунпвић
Натаща Красић
Јелана Крстић
Бранка Анђелкпвић
Миљана Симанпвић
Бпба Цветинпвић
Бранислава Иванпвић
Снежана Матић
Снежана Бпјпвић Вујпвић
Таоа Цветкпвић
Зприца Мићевић
Саоа Вујкп
Светлана Миленпвић
Таоа Чаревић
Весна Петрпвић
Дпра Миленкпвић
Ивана Јанкпв
Виплета Аппстплпвски Дуппр
Нпвп Стпканић

27.

82

Хелена Скадрић

Суншица Ракпоац Никплпв

28.

83

Мирјана Кпраћ

Данијела Кпстић

Рукпвпдилац Савета рпдитеља је Предедник Савета рпдитеља кпјег бирају шланпви између себе за
сваку щкплску гпдину.
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4. СПИСАК ПРППИСА КПЈЕ ПСНПВНА ШКПЛА „ЂУРА ДАНИЧИЋ“ ПРИМЕОУЈЕ
У ВРШЕОУ ППСЛПВА

Прпписи у пбласти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа:
Прпписи кпји се примеоују на делатнпст шкпле:
Закпни у пбласти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
1.Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гласник РС“ бр.55/13, 68/15, 62/16, 88/17)
2.Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Сл.гласник РС“ бр.88/17)
3. Закпн п раду ("Сл. гласник РС" бр. 32/13)
4. Закпн п библиптешкпј делатнпсти ("Сл. гласник РС" бр. 101/05)
5. Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ брпј 101/05);
6. Закпн п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 124/12);
7. Закпн п ппщтем управнпм ппступку („Службени лист СРЈ“,бр. 33/97);
8. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени
гласник РС“брпј120/2004, 54/2007 и 104/2009)
9. Закпн п бучету РС за 2010. гпдину („Службени гласник Републике Србије“брпј
107/2009)
10. Закпн п учбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ брпј 72/09)
11. Закпн п пешату државних и других пргана („Службени гласник РС“ брпј 101/07)
12. Закпн п службенпј упптреби језика и писма („Службени гласник РС“ брпј
45/91,53/93,67/93,48/94 и 101/05)

Прпписи у пбласти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
1. Правилник п мерилима за утврђиваое цене услуга у пснпвнпј щкпли (''Сл.гл. РС'' бр. 42/93 и 37/09)
2. Правилник п врсти струшне спреме наставника и струшних сарадника у пснпвнпј щкпли („Сл.гл.РС – Прпсветни гласник", бр.
6/96, 3/99, 10/2002,4/2003,20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008,
2/2009 , 4/2009и 3/2010)
3. Правилник п врсти струшне спреме наставника кпји извпде пбразпвнп васпитни рад из избпрних прпграма у пснпвнпј щкпли
("Службени гласник СРС-Прпсветни гласник", бр. 27/87, 1/89, 4/03 , 10/04, 3/05 , 9/05 и 3/2010);
4. Правилник п садржају и нашину впђеоа евиденције и издаваоу јавних исправа у пснпвнпј щкпли („Сл.гл.РС – Прпсветни
гласник", бр.55/2006, 51/2007 и 67/2008)
5. Правилник п диплпмама за изузетан успех ушеника у пснпвнпј щкпли ("Службени гласник РС", бр. 37/93 и 42/93);
6. Правилник п прпграму рада струшних сарадника у пснпвнпј щкпли ("Службени гласник РС –Прпсветни гласник", брпј 1/94);
7. Правилник п наставнпм плану и прпграму за први и други разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник
РС-Прпсветни гласник", брпј10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06 и2/08);
8. Правилник п наставнпм плану за први, други, трећи и шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и наставнпм
прпграму за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ( „Прпсветни гласник“, брпј 1/05,15/06 и 2/08);
9. Правилник п ближим услпвима у ппгледу прпстпра, ппреме и наставних средстава за пствариваое избпрних прпграма
пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвним щкплама ("Службени гласник СРС-Прпсветни гласник", брпј 27/87);
10. Правилник п услпвима и ппступку напредпваоа ушеника пснпвне щкпле ("Службени гласник РС", брпј 47/94);
11. Правилник п ппщтим пснпвама щкплскпг прпграма („Сл.гл.РС – Прпсветни гласник", бр. 5/2004)
12. Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника („Службени
гласник РС“ брпј 14/04, 56/05)
13. Правилник п дпзвпли за рад наставника васпиташа и струшних сарадника(„Службени гласник РС“брпј 22/2005 и 51/2008)
14. Правилник п наставнпм прпграму за шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ( „Службени гласник РС“ бр.
3/06,15/06 и 2/08)
15. Екскурзије за ушенике пснпвних щкпла - Правилник п измени Правилника п наставнпм плану и прпграму пснпвнпг
пбразпваоа и васпитаоа („Сл.гл.РС“бр.1/09)
16. Правилник п прпграму за пстваривцаое екскурзије у првпм и другпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
(„Службени гланик.РС – Прпсветни гласник", бр. 7/2010)
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17. Правилник п нпрми шаспва неппсреднпг рада са ушеницима наставника, струшних сарадника и васпиташа у пснпвнпј щкпли
(„Сл.гл.РС – Прпсветни гласник", бр. 2/92 и 2/2000)
18. Правилник п нпрмативима щкплскпг прпстпра, ппреме и наставних средстава за пснпвну щкплу („Сл.гл.РС – Прпсветни
гласник", бр 4/90)
19. Правилник п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле („Сл.гл.РС – Прпсветни гласник", бр. 93/2004 и 92/2005)
20. Правилник п пплагаоу струшнпг испита за секретаре устанпва („Службени гласник РС“ брпј 74/03,106/03,20/04 и 50/08)
21. Правилник п наставнпм плану и прпграму за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ( „Службени гласник РС“
брпј 6/09)
22. Правилник п изменама и дппунбама Правилника п наставнпм плану и прпграму пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (
„Службени гласник РС“- Прпсветни гласник брпј 2/2010).
Други прпписи кпји се примеоују у пбласти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
1. Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним службама ("Сл. гласник РС"
бпј: 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005,
81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006 и 106/200610/2007,40/2007, 60/2007, 91/2007,106/2007 ,
44/2008 и 79/09)
2. Ппсебан кплективни угпвпр за заппслене у пснпвним и средоим щкплама и дпмпвима ушеника (''Сл.гласник РС'' бр.
12/2009)
3. Упутствп п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе („Сл.гл. РС“бр. 10/93);
Ппшти акти шкпле:
1. Статут ПШ „Ђура Данишић“, бр.783/1 дпнесен 23.11.2011. гпдине.
2. Правилник п систематизацији радних места, бр.787/1, дпнесен 23.11.2011. гпдине.
3. Правилник п защтити пд ппжара, бр.431, дпнесен 3.7.2009. гпдине
4. Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених, бр.784/1, дпнесен 23.11.2011. гпдине.
5. Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника, бр.785/1, дпнесен 23.11..2011. гпдине.
6. Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра, бр. 122, дпнесен 4.3.2010. гпдине.
7. Ппслпвник п раду Савета рпдитеља, бр.117, дпнесен 4.3.2010. гпдине.
8. Ппслпвник п раду Наставнишкпг већа, бр. 118, дпнесен 4.3.2010. гпдине.
9. Ппслпвник п раду ушенишкпг парламента, бр.121, дпнесен 4.3.2010. гпдине.
10. Правилник п ппслпвнпј и другпј тајни, бр. 166, дпнесен 18.3.2010. гпдине.
11. Правилник п дпдељиваоу диплпма и других признаоа ушеницима, бр.437, дпнесен 25.6.2010.гпдине.
12. Правила п ппнащаоу ушеника, заппслених и рпдитеља ушеника, бр.394, дпнесен 3.12.2000. гпдине.
13. Правилник п защтити и безбеднпсти ушеника, бр.734, дпнесен 18.11.2010. гпдине.
14. Правилник п раду, бр.786/1, дпнесен 23.11.2011. гпдине.
15. Акт п прпцени ризика на радним местима и у раднпј пкплини, бр.840-1, дпнесен 25.12.2009. гпдине.
16. Правилник п прпцени ризика за сва радна места у щкпли, бр.840-1, дпнесен 25.12.2009. гпдине.
17. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду, бр.152, дпнесен 28.11.2007.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“ ЗА 2018. ГПДИНУ
Финансијски план урађен је на пснпву Предлпга Финансијскпг плана дпстављенпг у припреми
бучета Републике Србије за 2018. гпдину и представља прпцену пбима расхпда и прихпда Шкпле.
Финансијски план садржи следеће ПРИХПДЕ:
1. Прихпди из бучета Републике __________
2. Прихпди пд псталих нивпа власти __________
3. Сппствени прихпди __________
Укупнп: __________
Финансијски план садржи следеће расхпде пп екпнпмскпј класификацији и извприма
финансираоа:
(припрема у тпку)

ТЕКУЋИ РАСХПДИ
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(припрема у тпку)

7. ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018. ГПДИНУ
(припрема у тпку)
ИЗВЕШТАЈ П ФИНАНСИЈСКПМ ППСЛПВАОУ ЗА ПЕРИПД 01.01.2018. гпдину - 31.12.2018.
гпдину
Финансијскп ппслпваое Пснпвне щкпле „Ђура Данишић“ за перипд 01.1 - 31.12.2010.гпд.
представљенп је у табеларнпм прегледу структуре пстварених прихпда и расхпда пп ппзицијама
исказаним на пбрасцима заврщнпг рашуна за 2016.гпдину.

(припрема у тпку)
СТРУКТУРА ПРИХПДА И РАСХПДА
пп завршнпм рачуну за 2016. гпдину
(припрема у тпку)

8. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ ЂУРА ДАНИЧИЋ
1. Рачунари кпји су власништвп шкпле:
- 10 + 30 рашунара у настави
- 10 рашунара за канцеларије
2.Штампачи:
- 4 у настави
- 5 у канцеларијама
3.Фптпкппир апарати:
3 кппир апарата:
Гпре наведена средства за рад су у власнищтву Пснпвне щкпле "Ђура Данишић".

9. НАЧИН И МЕСТП ЧУВАОА НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА
Дпкументација Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" завпди се у складу са Правилникпм п
административнпм ппслпваоу у секретаријату щкпле.
Нпсаши инфпрмација кпјима распплаже Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" , 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 и ппмпћника директпра щкпле,
- Финансијска дпкументација, дпкументација п набавци ппреме и других средстава за рад,
дпкументација јавних набавки мале вреднпсти: у делпвпдницима Шефа рашунпвпдства и
Благајника щкпле,
- 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 Пснпвне щкпле“Ђура Данишић“из Бепграда 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.
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10. ИНФПРМАЦИЈЕ ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА
Врсте инфпрмација кпје Пснпвна щкпла "Ђура Данишић" ппседује и ставља на увид:
Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" ппседује инфпрмације дп кпјих дплази применпм закпна,
правилника и других правних аката наведених у ташки 5. пвпг Инфпрматпра 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 Пснпвна щкпла "Ђура Данишић" ппседује, а везане за надлежнпсти и
прганизацију щкпле, финансијски план, заврщни рашун, п заппсленима и другп представљене су
ташкама 2., 3., 4. и 6. пвпг Инфпрматпра п раду.
Све инфпрмације кпјима Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" 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 („Службени гласник РС“ брпј 120/04), псим када су се, према пвпм
закпну, стекли услпви за искљушеое или пгранишеое слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја.
Ппднпшеое Захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг значаја:
Све инфпрмације кпјима щкпла распплаже, а кпје су настале у раду или у вези са радпм щкпле, су
дпступне јавнпсти у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл.
гласник РС“ брпј 120/04), псим када су се, према пвпм закпна, стекли услпви за искљушеое или
пгранишеое пд слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (у даљем тексту: захтев) Пснпвнпј щкпли "Ђура
Данишић" ппднпси се у складу са шланпм 15. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја писменп.
Захтев мпра да садржати: назив и адресу Пснпвне щкпле "Ђура Данишић", 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.
Ппстпји пбразац за ппднпщеое захтева, али ће щкпла размптрити и захтев кпји није сашиоен на
тпм пбрасцу.
У складу са шланпм 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, щкпла је
дужна да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 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. Кппија дпкумента је упућена тражипцу данпм напущтаоа
писарнице щкпле.
Акп щкпла није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева

18

ппступи пп истпм, дужнп је да п тпме пдмах пбавести тражипца и пдреди накнадни рпк, кпји не мпже
бити дужи пд 40 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.
Акп щкпла на захтев не пдгпвпри у рпку, тражилац мпже улпжити жалбу Ппверенику у складу са
шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Шкпла ће заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће тражипцу ставити на увид дпкумент кпји садржи
тражену инфпрмацију, пднпснп издати му кппију тпг дпкумета, саппщтити тражипцу време, местп и
нашин на кпји ће му инфпрмација бити стављена на увид, изнпс нужних трпщкпва израде кппије
дпкумента, а у слушају да не распплаже технишким средствима за израду кппије, уппзнаће тражипца са
мпгућнпщћу да упптребпм свпје ппреме изради кппију.
Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним прпстпријама щкпле.
Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију изврщи у другп време пд времена кпје му је пдредила щкпла.
Лице кпје није у стаоу да без пратипца изврщи увид у дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију, пмпгућиће се да тп ушини уз ппмпћ пратипца.
Акп удпвпљи захтеву, щкпла неће издати ппсебнп рещеое, негп ће п тпме сашинити службену
белещку.
Акп щкпла пдбије да у целини или делимишнп пбавести тражипца п ппседпваоу инфпрмације, да
му стави на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, да му изда, пднпснп упути кппију тпг
дпкумента, дужна је да дпнесе рещеое п пдбијаоу захтева и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и
да у рещеоу упути тражипца на правна средства кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа.
У складу са шланпм 17. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, увид у
дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију је бесплатан.
Кппија дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију издаје се уз пбавезу тражипца да плати
накнаду нужних трпщкпва израде те кппије, а у слушају упућиваоа и трпщкпве упућиваоа.
Када щкпла не ппседује дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, прпследиће захтев
Ппверенику и пбавестиће Ппвереника и тражипца п тпме у шијем се ппседу, пп оегпвпм знаоу,
дпкумент налази.
Тражилац мпже изјавити жалбу Ппверенику у рпку пд 15 дана пд дпстављаоа рещеоа щкпле, у
складу са шаланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
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Пбразац Захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг значаја:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВП ПРПСВЕТЕ
Пснпвна щкпла "Ђура Данишић"
БЕПГРАД, Мещтрпвићева19а
ЗАХТЕВ
за приступ инфпрмацији и пд јавнпг значаја

o
o
o
o
o
o
o
o

На пснпву шлана 15. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмациј ама пд јавнпг знашаја („Службени гласник
РС", брпј 120/04, 54/07 и 104/09), пд гпре наведенпг пргана захтевам*:
пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију;
увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију;
кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију;
дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију:**
ппщтпм
електрпнскпм ппщтпм
факспм
на други нашин:***
Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације:

(навести штп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји плакшавају прпналажеое
тражене инфпрмације)
___________________________________
Тражилац инфпрмације / Име и презиме
У _______________,
адреса
___________________________________
дана ________ 20__ гпдине
___________________________________
пптпис

__________________________________

други ппдаци за кпнтакт

* У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите.
** У кућици пзнашити нашин дпстављаоа кппије дпкумената.
*** Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа захтевате.

А. Питаое/захтев:
Захтев за дпстављаоем кппије извещтаја Психплпга щкпле, а пп пријави (име и презиме ппднпсипца
пријаве).
Пдгпвпр: Брпј _____________________ пд _______________. гпдине
Ппступајући пп захтеву пд _______________. гпдине кпји је __________________________ щкпли ппднела
(име, презиме и адреса ппднпсипца захтева), на пснпву шлана 5. и у рпку утврђенпм шланпм 16. став 3. Закпна п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04), у прилпгу Вам
дпстављамп фптпкппију траженпг дпкумента, и тп:
1.Пдгпвпр Психплпга щкпле, брпј: ________________________ пд гпдине.
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Пример решеоа п пдбијаоу захтева:

Ппступајући пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја пд __________2010. гпдине
кпји је ______________________________ щкпли ппднела (име, презиме и адреса ппднпсипца захтева), на пснпву
шлана 16. став 10., шлана 38. став. 2. ташка 1. и у рпку утврђенпм шланпм 16. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“ брпј 120/04), прган јавне власти дпнпси:
РЕШЕОЕ
Пдбија се деп захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпји је дана
__________________________. гпдине __________________________ ппднела (име, презиме и адреса
ппднпсипца захтева), и тп ташке 3. и 4. кпјим је захтеван пдгпвпр на следећа питаоа:
1. _
2. _
Образложење
(Име, презиме и адреса ппднпсипца захтева) ппднела је дана ___________. гпдине захтев за слпбпдан
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја Пснпвне щкпле“Ђура Данишић“из Бепграда.
Ппступајући пп захтеву кпнстатпванп је да инфпрмације тражене у ташки 3. и 4. захтева нису инфпрмација пд
јавнпг знашаја у смислу шлана 2., ташка 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, кпјим је
прпписанп да је инфпрмација пд јавнпг знашаја, у смислу пвпг закпна, инфпрмација кпјпм распплаже прган јавне
власти, настала у раду или у вези са радпм пргана јавне власти, садржана у пдређенпм дпкументу, а пднпси се на
све пнп п шему јавнпст има пправдан интерес да зна.
Наиме, инфпрмације захтеване пд стране (име, презиме и адреса ппднпсипца захтева), нису инфпрмаcије
кпјима распплаже Пснпвна щкпла “Ђура Данишић“ из Бепграда, настала у раду и у вези са радпм щкпле, нити су
садржане у пдређенпм дпкументу кпји щкпла ппседује. Тражене инфпрмације захтевају тумашеое правнпг акта,
пднпснп Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник Републике Србије“, брпј:
62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и Струшнпг упутства п прганизацији рада дппунске наставе на српскпм
језику у инпстранству и ппднпсилац захтева их мпже дпбити укпликп се пбрати Министарству прпсвете
Републике Србије у складу са шланпм 80. Закпна п државнпј управи („Службени гласник Републике Србије“, брпј:
79/05, 101/07) захтевпм за даваое мищљеоа п примени прпписа из пбласти пбразпваоа.
Имајући у виду наведенп, прган јавне власти је утврдип да су наступили услпви за примену шлана 16. став 10.
и шлана 38. став. 2. ташка 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, те је пдлушенп кап у
дисппзитиву пвпг рещеоа.
Упутствп п правнпм средству: прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Ппверенику за инфпрмације пд
јавнпг знашаја у складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.

Радое и мере предузете на примени Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја пд стане Пснпвне щкпле“Ђура Данишић“из Бепграда у 2010. гпдини
Табеларни приказ радои и мера предузетих на примени Закпна п слпбпднпм приступу
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја пд стане Пснпвне щкпле“Ђура Данишић“из Бепграда у 2009. гпдини је
сашиоен у складу са шланпм 43. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
(„Службени гласник РС“, брпј 120/04).
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1) Захтеви: 0
2) Жалбе: 0
3) Трпщкпви ппступка: 0
4) Инфпрматпр п раду пргана: 1
5) Пдржаваое пбуке заппслених:
6) Пдржаваое нпсаша инфпрмација

10. ПСТАЛИ ППДАЦИ ПД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНПСТ РАДА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ „ЂУРА
ДАНИЧИЋ“
Пснпвна шкпла "Ђура Даничић"
Адреса: Бепград, Мештрпвићева 19а.
Шкпла је регистрпвана на адреси: Бепград, Мещтрпвићева 19а, ппщтина Впждпвац, щтп је уједнп и
седищте щкпле кпд Тргпвинскпг суда у Бепграду.
Детаљније инфпрмације п адресама и кпнтакт телефпнима су наведене у ташки 4. пвпг
Инфпрматпра п раду.
Пријем ппщте врщи се у канцеларији секретара щкпле у Секретаријату щкпле у Бепграду, ул.
Мещтрпвићева 19а.
Раднп време за рад са странкама је пд 11-14 шаспва, а рад заппслених у канцеларијама пд 7,30 дп
15,30 шаспва. Субпта и недеља су нерадни дани.
Пријем странака се пбавља уз претхпдну најаву и дпгпвпр, писменим или усменим путем. Пснпвна
щкпла "Ђура Данишић" ппступа у складу са Закпнпм п ппщтем управнпм ппступку („Службени лист СРЈ“,
бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима неппсреднп примеоујући прпписе, рещава п правима,
пбавезама или правним интересима физишкпг лица, правнпг лица или друге странке, укпликп
ппсебним закпнпм није другашије прпписанп.
Електрпнска адреса щкпле: djura_danicic@yahoo.com
Вебсајт: www.osdjuradanicic.edu.rs
Прилаз лицима са ппсебним пптребама у инвалидским кплицима није мпгућ без пратипца, збпг
ппстпјаоа технишких баријера на улазу у зграду.
У прпстпријама и у двприщту Пснпвне щкпле "Ђура Данишић" дпзвпљенп је аудип и видеп
снимаое, уз претхпдну сагласнпст Директпра щкпле.
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