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1. Основни подаци о органу јавне власти и информатору
Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду Основне 
школе ,,Младост" Књажевац: Дејан Радивојевић, директор, у складу са тачком 8. Упутства за израду 
и објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', број: 10/22).

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја (''Службени гласник РС'' бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за 
израду и објављивање информатора о раду државног органа (''Службени гласник РС'', број: 10/22).

Основни подаци о органу јавне власти

Основни подаци

Назив
Основна школа "Младост"

Адреса (улица и број)
Боре Станковића 60

Поштански број
19350

Седиште
Књажевац

Матични број (МБ)
17106759

Порески идентификациони број (ПИБ)
100633973

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа
osmladost@gmail.com

Интернет страница органа јавне власти
http://www.osmladost.edu.rs

Подаци о радном времену органа јавне власти
07-20

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи
Објекат има приступ особама са инвалидитетом у приземљу објеката 

Приступ информацијама од јавног значаја

Информатор

Датум израде и објављивања првог информатора
15.11.2022

Лице одређено за унос података у информатор
Име и презиме
Милан Павловић

Контакт телефон
019731620

Адреса електронске поште
osmladost@gmail.com
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Радно место, положај
Секретар школе

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја

Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;
Милан Павловић

Контакт телефон
019 731620

Адреса електронске поште
osmladost@gmail.com

Назад на Садржај
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2. Организациона структура (органиграм)
Послови у Школи систематизовани су по следећим групама:
1)послови руковођења - директор Школе и помоћник директора;
2) послови образовно-васпитног рада - наставно особље (наставници и стручни сарадници);
3) нормативно-правни послови - секретар Школе;
4) административно-финансијски послови – дипломирани економиста за 
финансијскорачуноводствене послове, референт за финансијско-рачуноводствене послове;
5) помоћно-техничко особље – чистачица, мајстор одржавања, сервирка.
Надлежност и врсте послова по групама радних места дати су у Правилнику о организацији и 
систематизацији послова у школи.

Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм)

Органиграм

Приказ организационих јединица органа, односи надређености и подређености који међу њима 
постоје
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Систематизација радних места

Линк ка акту

Систематизација радних места
https://www.osmladost.edu.rs/правилник-о-систематизацији/

Назад на Садржај
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3. Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица

Постоји само један руководилац

Pуководици органа јавне власти

Подаци о руководиоцима

Име и презиме
Дејан Радивојевић

Контакт телефон
019 735988

Адреса електронске поште
osmladost@gmail.com

Назив функције
директор

Руководиоци унутрашњих организационих јединица

Подаци о руководиоцима

Руководилац унутрашње организационе јединице
Име и презиме
Милан Павловић

Контакт телефон
019731620

Адреса електронске поште
osmladost@gmail.com

Назив функције
Секретар школе

Опис функције
Секретар образовне установе

Назад на Садржај
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4. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Основна овлашћења и делокруг рада Основне школе су утврђена Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и Законом о основнoм образовању и васпитању ("Службени гласник РС", 
бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон,10/2019 и 129/2021). 

Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама

Надлежности, овлашћења и обавезе

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Основна овлашћења и делокруг рада Основне школе су утврђена Законом о оосновнoм 
образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон,10/2019 и 
129/2021)

Опис овлашћења

Члан 1.Овим законом уређује се основно образовање и васпитање, као део јединственог система 
образовања и васпитања.
Члан 2.Oсновно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и 
остварује се као јавна служба.
Образовно-васпитни рад у смислу овог закона обухвата наставу и друге облике организованог рада 
са ученицима.
Члан 3.Делатност основног образовања и васпитања обавља основна школа (у даљем тексту: 
школа) и др.

Опис обавеза
Члан 9.
Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и 
ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, односно где се образовање и 
васпитање одвија.
Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће 
промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супротстављати свим врстама 
дискриминације и насиља.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о основама система образовања и васпитања "Службени гласник РС", бр. 88 од 29. 
септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 
129 од 28. децембра 2021.

Опис овлашћења
Члан 13.
Делатност образовања и васпитања обавља установа.
На оснивање и рад установе из става 1. овог члана примењују се одредбе овог закона и прописа о 
јавним службама.
Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је овим законом и посебним 
законима.
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Опис обавеза
Члан 8.
Основни циљеви образовања и васпитања су:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 
одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост 
ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 
еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог 
на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и 
одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и 
стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем 
савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 
мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање позитивних људских вредности;
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 
неговање другарства и пријатељства;
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских 
слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе 
српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 
националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним 
напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о раду (”Сл. гласник РС“ бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентично тумачење)

Опис овлашћења
Доносе се одлуке у вези са остваривањем права из радног односа (осим када су посебна правила 
прописана Законом или Посебним колективним уговором за запослене у основној и средњим 
школама и домовима ученика  )
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Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања (,,Службени гласник РС, број 95/2018 
и 91/2019)

Опис овлашћења

Води регистар запослених и осигураних лица

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018-аутентично 
тумачење)

Опис овлашћења
Издаје одговарајућа уверења о чињеницама о којима води евиденцију
Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017-др.закон)

Опис овлашћења
Aкт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и утврђује начин и 
мере за њихово отклањање и спроводи обуку запослених из ове области

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (”Сл. гласник РС“ бр. 30/10)

Опис овлашћења
контролише забрану пушења у просторијама школе и одређује запослене који ће контролисати 
забрану пушења

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти

Закон о спречавању корупције (”Сл. гласник РС” бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 94/2021 и 14/2022)
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Опис обавеза
Доноси План интегритета у складу са смерницама Агенције и дужан је да на захтев Агенције 
достави извештај о спровођењу плана интегритета и одређује лице које је одговорно за израду и 
спровођење плана интегритета и организује обуку под називом ,,Етика и интегритет''

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

Опис обавеза

Доноси програм основне обуке о заштити од пожара, по прибављеној сагласности надлежног 
министарства и организује обуку запослених из области заштите од пожара и именује лица стручно 
оспособљених за спровођење мера заштите од пожара

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', број 91/2019)

Опис обавеза

Спроводи поступак јавне набавке добара, услуга и радова чија је процењена вредност једнака или 
већа од вредности наведених у члану 27. ЗЈН.

Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени
Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти
ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. 
годину („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 � др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. 
и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)

Опис овлашћења
Организовање делатности школе у складу са календаром за остваривање образовно-васпитног 
рада основне школе за школску 2022/2023. годину.

Опис обавеза
Организовање делатности школе у складу са календаром за остваривање образовно-васпитног 
рада основне школе за школску 2022/2023. годину.

Обавезе које проистичу по неком другом основу
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Обавезе органа јавне власти које не проистичу из прописа, већ по неком другом основу
Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године („Службени 
гласник РС“, број 63/2021)

Назад на Садржај
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5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Сажет опис поступања органа јавне власти

Поступања по обавезама односно актима

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Закон о основама система образовања и васпитања("Сл.гл.РС"бр.88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018,6/2020,129/2021)

Сажет опис поступања
Школа врши делатност за коју је основана.
Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и 
ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, односно где се образовање и 
васпитање одвија.
Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена у школи нарочито ће 
промовисати једнакост међу свим ученицима и активно се супротстављати свим врстама 
дискриминације и насиља.
Школа нема издвојено одељење ван седишта школе.

Конкретни примери о поступању
Школа органзује наставу у првом и другом циклусу образовања.
У првом циклусу образовања имамо једно комбиновано одељење.
У другом циклусу образовања имамо по јено одељења у сваком разреду.
У школи се такође спроводи Основно образовање одраслих по мофелу функционалног образовања 
кроз три циклуса. Први циклус (1-4), други циклус (5 и 6) и трећи циклус (7 и 8) разред

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Закон о основном образовању и 
васпитању("Сл.гл.РС"бр.55/2013,101/2017,10/2019,27/2018,129/2021)

Сажет опис поступања
Школа врши упис у основну школу. Школа организује проверу спремности деце за упис у школу.
Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, извођењем 
химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године.
Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта.
Ученици имају школски распуст.
Установа сачињава, усваја и остварује развојни план.
Развојни план установе је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању 
образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање 
планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.
Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о 
спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана установе.
Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање, за 
период од три до пет година.
Школа остварује школски програм и индивидуални образовни план за ученике и одрасле са 
сметњама у развоју.
Школа делатност за коју је основана - оновно образовање, остварује на основу школског програма.
Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од четири године.
Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања.
Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма 
образовања и васпитања.
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Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и 
предшколским, школским и васпитним програмом, до 15. септембра.
Уколико у току школске, односно радне године дође до промене неког дела годишњег плана рада, 
установа доноси измену годишњег плана рада у одговарајућем делу.
Установа , уз сагласност савета родитеља организује наставу у природи и екскурзију.мПрограм 
активности усаглашен је са плановима и програмима наставе и учења за основно и средње 
образовање и васпитање и саставни је део годишњег плана рада установе и друго.

Поступање
Акт из ког произлази обавеза органа јавне власти
Закона о просветној инспекцији

Сажет опис поступања

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над:
- применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установе, а 
нарочито у погледу:
1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и 
васпитања и општих аката;
2) остваривања права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно другог 
законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;
3) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно других законских 
заступника, као и заштите права запослених;
4) обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;
5) поступка уписа и поништавања уписа у школу;
6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;
7) вођења прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку 
поништавања јавне исправе коју издаје установа;
8) страначког организовања и деловања.
У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних планова и 
програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта 
установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења. 
Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену 
делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу 
са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу 
тог закона и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације 
установа.

План рада

План рада, извештај о раду или други документ сродне природе
Годишњи план рада школе за школску 2022/2023

Линк ка месту са кога се документи могу преузети
http://www.osmladost.edu.rs/годишњи-план-2019-2020

Назад на Садржај
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6. Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за 
чије доношење је надлежан

Прописи

Прописи којим је утврђена надлежност

Пропис којим је утврђена надлежност органа јавне власти, односно послова које обавља
Назив прописа
Закон о основама система образовања и васпитања("Сл.гл.РС"бр.88/2017,27/2018-
др.закон,10/2019,27/2018,6/2020,129/2021)

Линк
https://www.paragraf.rs/propisi/

Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду

Списак других прописа које орган јавне власти примењује у свом раду
-Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење)
-Закон о буџетском систему (”Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 
62/2013 63/2013 – испр.,108/2013,142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
- Законом о платама у државним органима и јавним службама (,,Службени гласник РС'', 
34/01,62/06,63/06 , 116/08-др.закони, 92/2011, 99/2011-и др.закон, 10/2013 , 55/2013 и 
99/2014,21/2016, 113/2017 и 95/2018),
-Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. гласник РС“ бр. 
87/18)
-Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
-Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017-др.закон)
-Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (”Сл. гласник РС“ бр. 30/10)
-Закон о раду (”Сл. гласник РС“ бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентично тумачење)
-Закон о спречавању злостављања на раду (”Сл. гласник РС“, бр. 36/10)
-Закон о пензијском и инвалидском осигурању (”Сл. гласник РС” бр. 34/03, 64/04 – одлука УС, 84/04 
– др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 одлука УС, 5/09, 107/09, 101/2010, 93/2012,62/2013, 
108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/19 и 62/21)
-Закон о спречавању корупције (”Сл. гласник РС” бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 94/2021 и 14/2022)
-Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (”Сл. гласник РС“ бр. 21/20 и 32/21).
 Закона о архивској грађи и архивској делстности ("Службени гласник РС" број 6-31/2020 )
-Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС, број 91/2019
-Посебни  колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика 
(,,Службени Гласник РС'', број 21/2015 ,92/2020 и 27/2022)
-Уредбa о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (,,Службени 
гласник РС'', број 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, 
106/2006, 10/2007, 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 , 25/2010 , 91/2010, 20/2011, 65/2011 , 100/2011, 11/2012, 124/2012 , 8/2013, 4/2014 , 58/2014 и 
113/2017 , 95/2018-др закони и 86/2020-др.закони 157/2020-др.закон и 19/2021 , 48/2021 и 123/2021)
-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 
22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022)
-ПРАВИЛНИКО СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, 
ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА("Сл. гласник РС", бр. 109/2021)
-ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 
бр. 14/2018)
-Закон о уџбеницима (”Сл. гласник РС“, бр. 27/2018)
-ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
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-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)
- Уредбе о буџетском рачуноводству (,,Службени гласник РС'' , број 125/03, 12/06 и 27/2020 ), 
-Правилникa о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. 
гласник РС", бр. 33/2015 и 101/2018)
-Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања (,,Службени гласник РС'', 
број:95/2018 и 91/2019)
-ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА 
ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 73/2016, 45/2018, 
106/2020 и 115/2020)

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Прописи које је орган јавне власти сам донео

Правилник о заштити података о личности
Правилник о раду
Правилник о систематизацији радних места
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
Правила понашања у основној школи " Младост"
Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује, спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и 
праћења извршења уговора о јавној набавци
Правилник о заштити и безбедности ученика основне школе "Младост"
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и 
документарног материјала
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о безбедности и здрављу на раду.
Правилник о етици и интегритету
Правилник о уџбеницима
Правилник о испитима
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи 
и свих активности које организује школе 
Правилник о исплати накнаде за превоз са рада на рад
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља.
Пословник о раду Наставничког већа.
Пословник о раду Ученичког парламента.

Назад на Садржај
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7. Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме

Основни стратешки, програмски и развојни документи које Школа доноси јесу:
·        Развојни план школе;
·        Школски програм;
·        Годишњи план рада школе који се доноси за сваку школску годину;
·        Извештаји о реализацији, остваривању, вредновању и самовредновању програмских и 
развојних докумената и Годишењг плана рада;

Стратегије програми планови извештаји

Списак

Назив стратегија, програма, планова и извештаја које је, у оквиру своје надлежности, орган јавне 
власти донео
Основни стратешки, програмски и развојни документи које Школа доноси јесу:
- Школски програм;
- Развојни план школе
- Годишњи план рада школе који се доноси за сваку школску годину 
- Извештаји о реализацији, остваривању, вредновању и самовредновању ових програмских и 
развојних докумената и Годишњег плана рада
-Статут школе, правилници и пословници
http://www.osmladost.edu.rs/

Стратегије програми планови извештаји у припреми

Списак

Назив прописа, стратегија, програма, планова и извештаја из делокруга органа јавне власти, а који 
су у поступку припреме
Извештај о попису имовине за 2022. годину;
Извештај о раду директора за и прво полугодиште 2022/2023. годину;
Извештај о завршном рачуну за 2022. годину;
Финансијски план за 2023;
План јавних набавки за 2023. годину;
План набавки на које се закон не примењује за 2023. годину;

Напомена

Стратегију развоја школе утврђују стручни органи, Наставничко веће школе, као и Стручна већа и 
Стручни активи.

Основни развојни, стратешки документ је:
Развојни план школе.
Развојни план доноси Школски одбор на предлог стручног актива за развојно планирање, за 
период од три до пет година.
Развојни план Школе садржи:
1) приоритете у остваривању образовно-васпитног рада;
2) план и носиоце активности;
3) критеријуме и мерила за самовредновање планираних активности;
4) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 
матурском и завршном испиту;
5) мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају образовни профили 
Школе;
6) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и 
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квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка;
7) план рада са талентованим и надареним ученицима;
8) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и јачање сарадње међу 
ученицима и родитељима, запосленима и ученицима, родитељима и запосленима;
9) мере превенције осипања броја ученика;
10) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај 
појединих наставних предмета;
11) план припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања (матурски, 
завршни испити и др.);
12) план стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у 
школи;
13) план напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и васпитача;
14) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад Школе;
15) план сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима и 
организацијама од значаја за рад школе;
16) друга питања од значаја за развој Школе.

Назад на Садржај
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8. Подаци колегијалних органа о одржаним седницама и начину 
доношења одлука

Орган јавне власти не припада групи колегијалних органа

Назад на Садржај
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9. Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга

Списак услуга

Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима

Подаци о услугама које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа 
заинтересованим физичким и правним лицима
Назив услуге
Школа је јавна установа које обавља делатност основног образовања и васпитања.

Опис пружања услуге
На основу података унетих у евиденцију школа издаје јавне исправе.
Јавне исправе, у смислу Закона о основном образовању и васпитању , јесу:
1) ђачка књижица;
2) преводница;
3) сведочанство о завршеном разреду првог циклуса за ученике који одлазе у иностранство и за 
одрасле;
4) сведочанство о сваком завршеном разреду другог циклуса;
5) уверење о положеном испиту из страног језика;
6) сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
7) уверење о обављеном завршном испиту.
Школа уписаном ученику, на почетку школске године, издаје ђачку књижицу, а приликом 
исписивања - преводницу.

Школа издаје на захтев ученика, родитеља или другог законског заступника потврду/уверење ради 
остваривања права на дечији додатак, здравствено осигурање и др.

Назад на Садржај

Основна школа „Младост“ Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 20 од 44



10. Преглед података о пруженим услугама

Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години

Статистички преглед

Број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока)
Назив услуге  Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку

издавање сведочанства 2 0 да

решавање по жалби 
запосленог

0 0

решавање по приговору 
ученика

0 0

решавање по приговору 
родитеља

0 0

Додатни подаци о пруженим услугама

Предузете мере

Праћење тока поступка

Назад на Садржај
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11. Подаци о извршеним инспекцијама и ревизијама пословања 
органа јавне власти

Извршене инспекције

Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години

Инспекција
Година (текућа, претходна)
26.11.2021

Врста инспекцијског надзора
Инспекција заштите животне средине

Основ за покретање
Редован надзор над радом котларнице и мерења емисије загађења

Резултат извршеног надзора
Нема наложених мера

Инспекција
Година (текућа, претходна)
20.04.2022

Врста инспекцијског надзора
Санитарна инспекција

Основ за покретање
Редован надзор

Резултат извршеног надзора

Нема наложених мера

Инспекција
Година (текућа, претходна)
07.06.2022

Врста инспекцијског надзора
Просветна инспекција

Основ за покретање
Ванредни надзор на основу пријаве

Резултат извршеног надзора

Нема наложених мера
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Извршене ревизије

Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години

Ревизија

Назад на Садржај
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12. Подаци о средствима рада и објектима које орган поседује, 
односно користи

Непокретност

Непокретности

Подаци о непокретностима

Непокретност
Опис непокретности
Објекат (зграда) изграђена 1978. године.

Покретности

Покретности веће вредности

Списак покретности веће вредности
Не постоје покретности веће вредности у власништву школе.

Назад на Садржај
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13. Опис правила у вези са јавношћу рада

Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти

Прописи

Пропис којим се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти, као и 
искључење и ограничавање јавности рада тог органа.
Назив прописа
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 
54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

Година доношења
2004

Место објављивања
Београд

Линк ка месту где се текст документа може преузети
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html

Јавност рада

Подаци о јавности рада

Име и презиме лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
Дејан Радивојевић, директор

Контакт телефон
0600360363

Адреса електронске поште
osmladost@gmail.com

Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа
не постоје идентификациона обележја

Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по 
природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети
не постоје идентификациона обележја

Могућност присуства седницама органа јавне власти и непосредног увида у рад органа јавне 
власти
Рад органа школе је, по правилу, јаван, уколико орган друкчије не одлучи. У посебним случајевима, 
када се разматрају питања која су Статутом или општим актом утврђени као пословна или 
професионална тајна, орган може искључити јавност рада.
Лице, које има оправдани интерес да присуствује седници органа требало би да се непосредно 
обрати директору школе и руководиоцу који председава седницом органа ради добијања одобрења 
за присуство седници. Лице коме је одобрено да присуствује седници органа школе не сме ометати 
рад на седници.

Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган јавне власти и активности органа 
јавне власти
Само уз одобрење директора
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14. Врсте информација у поседу, укључујући садржај база података и 
регистара којима рукује орган јавне власти

Врсте информација у поседу

Списак информација

Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом 
поседу

Описни назив 
информације

Врста информације Омогућени приступ Напомена

Папирна 
документација

Оснивање и 
организација рада

Папирна 
документација

Радни односи

Папирна 
документација

Заштита на раду

Папирна 
документација

Правна и друга општа 
акта

Папирна 
документација

Финансијско и 
материјално 
пословање

Папирна 
документација

Образовање

Папирна 
документација

Јавне набавке

Базе података и регистри

Списак база и успостављених регистра

Регистар односно евиденција из надлежности органа у електронском облику
Назив
Записник односно евиденција из надлежности органа у електронском облику

Основ успостављања
Закон о архивској грађи и архивској делатности

Врста података који се прикупљају

Школа поседује информације до којих долази применом закона, правилника и других правних 
аката наведених у Информатору о раду. Наведене информације се односе на документа која су 
настала применом прописа из делокруга рада школе, и поступању по захтевима правних и 
физичких лица у облику предмета, који се чувају у архиви.
Све информације којима Установа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, 
Установа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену 
информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 
и 105/2021 ), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење 
слободног присту

Извора података, односно да ли је извор из надлежности органа или се користе подаци чија је 
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изворна надлежност другог органа
Прикупљају се унутрашњи подаци из установе

Начин и могућност приступа подацима
Из надлежности органа
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15. Чување носача информација

Врсте носача информација које орган јавне власти поседује

Носачи информација

Носач информација
Врста носача информација
Документација школе чува се и заводи у складу са Правилником о канцеларијском и аривском 
пословању Установе.
Носачи информација којима располаже школа, настали у раду и у вези са радом установе чувају се 
уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Правилником о канцеларијском и архивском 
пословању, и то у:
-Архиви Установе (документација, односно предмети којима није истекао рок чувања и
документација/, предмети који се чувају трајно)
-Електронска база података
-Остала документација: досијеи запослених, документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-
а,документација о набавци опреме и других средстава за рад установе, чувају се у просторијама 
седишта установе. 

Начин чувања
Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском 
пословању. Персонална досијеа запослених чувају под кључем у металној противпожарној каси од 
неовлашћеног физичког приступа

Место чувања

Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код секретара ,дипломираног 
економисте за финансијско рачуноводствене послове и референта задужених за те предмете. 
Завршени предмети чувају се у архиви школе у ул.Боре Станковића бр.60, у Књажевцу до истека 
рока чувања .
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16. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Списак најчешће тражених информација

Информације које су тражене више пута

Тренутно без података о учесталости тражења одређених информација.

Проактивно објављивање

Одговори на често постављана или очекивана питања
/

Судска пракса, службена мишљењима и објашњењима о примени прописа
/

Инфо-сервис
/
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17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од 
јавног значаја

Начин подношења захтева

Видови подношења захтева и контакт подаци

Видови подношења захтева који се могу користити
Телефонским, писаним путем или електронским путем преко електронске поште.

Поштанска адреса
19350

Број факса
019735988

Адреса за пријем електронске поште
osmladost@gmail.com

Тачно место
Књажевац, Боре Станковића 60
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18. Финансијски подаци
Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој годинису преузети из последњег поднетог ПФИ-Периодичног финансијског извештаја, 
односно Извештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 30.09.2022. године. Подаци су дати на четвртом нивоу економске класификације и у 000 
динара.Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години су преузети из Извештаја о извршењу буџета за 2021. годину.

су приказани у хиљадама динара.

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

01 912 2002-0001 411100 411100 Плате, 
додаци и 
накнаде 
запослених

15968

01 912 2002-0001 412100 412100 Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

1,756

01 912 2002-0001 412200 412200 Допринос за 
здравствено 
осигурање

822

01 912 2002-0001 414300 414300 Отпремнине 
и помоћи

327

01 912 2002-0001 414400 414400 Помоћ у 
медицинском
 лечењу 
запосленог 
или чланова 
уже 

274
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

породице и 
друге 
помоћи 
запосленом

07 912 2002-0001 414400 414400 Помоћ у 
медицинском
 лечењу 
запосленог 
или чланова 
уже 
породице и 
друге 
помоћи 
запосленом

152 104

07 912 2002-0001 415100 415100 Накнаде 
трошкова за 
запослене

190 96

07 912 2002-0001 416100 416100 Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи

159 158

07 912 2002-0001 421100 421100 Трошкови 
платног 
промета и 
банкарских 
услуга

60 17

07 912 2002-0001 421200 421200 Енергетске 
услуге

2000 122

07 912 2002-0001 421300 421300 Комуналне 
услуге

65 27

07 912 2002-0001 421400 421400 Услуге 95 45
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

комуникациј
а

07 912 2002-0001 421500 421500 Трошкови 
осигурања

205 204

07 912 2002-0001 422100 422100 Трошкови 
службених 
путовања у 
земљи

90 22

07 912 2002-0001 422400 422400 Трошкови 
путовања 
ученика

20 0

07 912 2002-0001 423200 423200 Компјутерске
 услуге

50 40

07 912 2002-0001 423300 423300 Услуге 
образовања 
и 
усавршавања
 запослених

150 71

07 912 2002-0001 423400 423400 Услуге 
информисањ
а

30 0

07 912 2002-0001 423500 423500 Стручне 
услуге

410 236

07 912 2002-0001 423600 423600 Услуге за 
домаћинство
 и 
угоститељст
во

176 140

07 912 2002-0001 423900 423900 Остале 
опште услуге

20 0

07 912 2002-0001 424900 424900 Остале 30 29
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

специјализов
ане услуге

07 912 2002-0001 425100 425100 Текуће 
поправке и 
одржавање 
зграда и 
објеката

522 48

07 912 2002-0001 425200 425200 Текуће 
поправке и 
одржавање 
опреме

55 29

07 912 2002-0001 426100 426100 Администрат
ивни 
материјал

160 74

07 912 2002-0001 426300 426300 Материјали 
за 
образовање 
и 
усавршавање
 запослених

85 41

07 912 2002-0001 426400 426400 Материјали 
за саобраћај

20 5

07 912 2002-0001 426800 426800 Материјали 
за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељст
во

160 68

07 912 2002-0001 426900 426900 Материјали 
за посебне 
намене

20 0

07 912 2002-0001 512600 512600 Опрема за 150 83
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

образовање, 
науку,  
културу и 
спорт

07 912 2002-0001 515100 515100 Нематеријал
на имовина

86 39

07 912 2002-0001 791100 791100 Приходи из 
буџета

5150 1696

Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години

Приходи и расходи приказани укупно и по ставкама

Табеларни приказа прихода и расхода буџетског раздела из закона, одлуке о буџету, финансијског плана или другог документа
Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

01 912 2002-0001 411100 411100 Плате, 
додаци и 
накнаде 
запослених

19748

01 912 2002-0001 412100 412100 Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

2182

01 912 2002-0001 412200 412200 Допринос за 
здравствено 
осигурање

1109

01 912 2002-0001 414300 414300 Отпремнине 
и помоћи

310

07 912 2002-0001 414400 414400 Помоћ у 
медицинском

83 82
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

 лечењу 
запосленог 
или чланова 
уже 
породице и 
друге 
помоћи 
запосленом

07 912 2002-0001 415100 415100 Накнаде 
трошкова за 
запослене

140 125

07 912 2002-0001 416100 416100 Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи

275 275

07 912 2002-0001 421100 421100 Трошкови 
платног 
промета и 
банкарских 
услуга

50 33

07 912 2002-0001 421200 421200 Енергетске 
услуге

1320 1107

07 912 2002-0001 421300 421300 Комуналне 
услуге

95 56

07 912 2002-0001 421400 421400 Услуге 
комуникациј
а

95 67

07 912 2002-0001 421500 421500 Трошкови 
осигурања

205 202

07 912 2002-0001 422100 422100 Трошкови 
службених 

80 74

Основна школа „Младост“ Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 37 од 44



Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

путовања у 
земљи

07 912 2002-0001 422400 422400 Трошкови 
путовања 
ученика

20 0

07 912 2002-0001 423200 423200 Компјутерске
 услуге

42 42

07 912 2002-0001 423300 423300 Услуге 
образовања 
и 
усавршавања
 запослених

150 137

07 912 2002-0001 423400 423400 Услуге 
информисањ
а

30 5

07 912 2002-0001 423500 423500 Стручне 
услуге

270 251

07 912 2002-0001 423600 423600 Услуге за 
домаћинство
 и 
угоститељст
во

40 21

07 912 2002-0001 423900 423900 Остале 
опште услуге

10 5

07 912 2002-0001 424900 424900 Остале 
специјализов
ане услуге

0 0

07 912 2002-0001 425100 425100 Текуће 
поправке и 
одржавање 
зграда и 

665 645
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

објеката

07 912 2002-0001 425200 425200 Текуће 
поправке и 
одржавање 
опреме

20 19

07 912 2002-0001 426100 426100 Администрат
ивни 
материјал

180 171

07 912 2002-0001 426300 426300 Материјали 
за 
образовање 
и 
усавршавање
 запослених

110 90

07 912 2002-0001 426400 426400 Материјали 
за саобраћај

20 8

07 912 2002-0001 426800 426800 Материјали 
за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељст
во

240 206

07 912 2002-0001 426900 426900 Материјали 
за посебне 
намене

30 18

07 912 2002-0001 512600 512600 Опрема за 
образовање, 
науку,  
културу и 
спорт

270 261

07 912 2002-0001 515100 515100 Нематеријал
на имовина

60 12
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Извор 
финан.

Функ. Прог. Прој. Ек. Класиф. Конто Опис Одобрено Реализовано %

07 912 2002-0001 791100 791100 Приходи из 
буџета

4500 3912

Други подаци о буџету

Информације о приступу документима

Назад на Садржај
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19. Подаци о јавним набавкама

План и реализација јавних набавки за текућу годину

План јавних набавки

План јавних набавки за текућу годину и његове евентуалне измене и допуне током године
Врста 
предмета

Предмет 
набавке

Вредност Врста 
поступка

Оквирно 
време 
покретања

ЦПВ НСТЈ 
извршења/
испоруке

Техника Спроводи 
други 
наручилац

Напомена

Добра Набавка уља 
за ложење, 
специјално 
НГС

1400000 отворени 
поступак

4 квартал 091350000-
уља за 
ложење

РС-
зајечарска 
област

Верзија плана
1

Датум усвајања
21.10.2022

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години

Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања

Врста поступка Предмет јавне 
набавке

Процењенo Уговоренo Реализованo Назив понуђача Датум

Назад на Садржај
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20. Подаци о државној помоћи

Орган јавне власти не додељује државну помоћ

Назад на Садржај
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21. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Плате, зараде и друга примања

Подаци о висини плата

Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих 
јединица, појединачно, без додатака и одбитака

Функција/Радно место Име и презиме Плата без додатака и 
одбитака

Директор Дејан Радивојевић 99.664,35

Укупан износ исплаћених плата

Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања 
руководилаца и запослених, по категоријама

Категорија/Конто Укупан износ

Запослени 1,160,230.27

Назад на Садржај

Назад на Садржај

Основна школа „Младост“ Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 43 од 44



Основна школа „Младост“ Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју

Информатор о раду Aжуриран 16. новембар 2022. Страна: 44 од 44


