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Стручни актив за развојно планирање 

 
 

Стручни актив за развојно планирање ОШ „Миша Стојковић“ у Гају за школску 
2019/20. чине: 

 
 

- Жаклина Петковић, члан 

- Весна Данилов, члан 

- Ружа Митић, члан 

- Живко Жарков, члан 

- Александра Резач, члан 

- Оливера Стефановић, координатор 

- Дејана Милосављевић, представник ученика 

- Дејан Андрејић, представник локалне заједнице 

- Ивана Ђан, представник родитеља 



Увод 
 

Основни подаци о школи 

 
 

ај је једно од десет насеља у Општини Ковин, које се налази у јужном Банату и 
броји око 3500 становника. Од Београда је удаљен око 50 км.  
Зграда школе се налази у центру села Гај, у склопу сеоског трга окружена 

великим уређеним сеоским парком и институцијама (Амбуланта, Дом културе, 
Библиотека, Месна заједница, сеоска Црква и Пошта).  

Слику прошлости школе градимо на основу података из летописа који се почео 
писати школске 1933/34.године када је школа носила назив 
Државна народна школа у Срезу ковинском Бановина дунавска.  

Први учитељ, Петар Грујић помиње се 1815.године, а 1820. 
учитељ Григорије Кољанић. Школа је била једноразредна. Друго 
одељење је отворено 1886.године, треће одељење 1895.године, а 
четврто одељење почело је са радом 1904.године. Учионице су 
биле у приватним зградама све до 1910.године када је општина 
подигла „здраву“ и удобну зграду са четири учионице. Пето 
одељење отворено  је 1914.године. Управитељ школе је био 
Никола Котарач. Од оснивања школа је била мешовита. До уједињења 1918. године носи 
назив Општинска основна школа, а од тада Државна основна школа. После уједињена 
задржано је шесторазредно школовање. Године 1920/21. дошао је  нови управитељ 
школе Петар Лекић. Те године радили су два учитеља и две учитељице са 279 ученика 
распоређених у пет одељења (154 дечака и 125 девојчица). Године 1930/31.отворено је 
шесто одељење. Месни школски одбор 1931/32. године доноси одлуку о отварању седмог 
и осмог одељења због повећања броја ученика. Наредне школске године  школа има 401 
ученика распоређених у осам одељења са шест разреда (четири основне и два Више 

народне школе). Два одељења су била мушка, два женска и 
четири мешовита. 

Школа се до почетка Другог светског рата развијала. 
Држава је бринула о статусу учитеља. Добијали су станове, а 
сиромашни ученици имали су бесплатну редовну 
исхрану.Предратна школа је званично прослављала Дан 
рођења Његовог Величанства Краља, Дан уједињења, 
Божић, Светог Саву, Ускрс, Спасовдан и Видовдан. У току 
поста организовано је причешћивање ученика. За време 
бербе кукуруза обустављана је настава.То је било одобрено 

одлуком Краљевске бановске управе. У школи је био активан подмладак Црвеног крста. 
Редовно су вршени прегледи школе од стране среског школског надзорника и инспекције 

Г 



верске наставе од стране Архијерејског намесника среза ковинског. На крају школске 
године организована је Видовданска прослава и фотографисање ученика.  

За време Другог светског рата школа је била под окупацијом.Рад је био 
нередован.По ослобођењу школа је добила име Миша Стојковић,које и данас носи. 
Милан Миша Стојковић рођен је 20.08.1921.године у Гају, од оца Саве и мајке Катарине, 
рођене Косовац. Завршио је Државну реалну гимназију у Белој Цркви.Још као младић 
постао је командант Првог јужнобанатског партизанског одреда, који је оформљен између 
8. и 9.03.1942.године у његовој кући.Убијен је из заседе 12.10.1943.године у 
Крушчици,селу код Беле Цркве. Тај дан се слави као Дан школе.   

 
Нова зграда школе је завршена 1985. године, а подигнута је на месту старе која 

постоји од 1910. године.  
 

Специфичности школе 

 
Већ на први поглед уочава се очуваност школског објекта и имовине. Школа негује 

традицију, обичаје и добре међуљудске односе вишенационалне средине. У школи се 
обележава пријем првака, Дечија недеља, Дан школе, Сајам књига,Нова година, Свети 
Сава, Дан жена, завршетак осмогодишњег школовања („Поздрав осмом разреду“ ) и 
завршетак школске године.  

 
 

  
Слика бр. 2 – Пријем првака Слика бр. 3 – Дечија недеља 

 
 

 
Програм наших свечаности праве ученици школе у сарадњи са својим наставицима  

кроз рад ваннаставних активности као што су драмска, рецитаторска,ликовна и ритмичка 
секција. Све то прати новинарска секција. Приредбе наше школе дају значајан допринос 
културном  животу села. 



 
 

Међу ученицима наше школе значајан је број ромске деце. Запослени се залажу у 
обезбеђивању што бољих услова за њихово школовање.  

 
Такође, школу похађа одређе нброј ученика припадника чешке националне 

заједнице. У школи се изучава чешки језик са елементима националне културе, а 
годинама се негује сарадња са Саветом чешке националне мањине у републици Србији. 
 

  
Слика бр.4 – Стоматолог у школи Слика бр.5 – Ученици на часу физике 

 
 

 
Школско двориште се разликује од дворишта већине школа у окружењу.  
Запослени и ученици воде бригу о травњаку, ружама, тујама, брезама, јелама, 

магнолијама и другом украсном зеленилу.  
 

  
Слика бр.6 – Околина школе Слика бр.7 – Школско двориште 



 

 
Слика бр.8 – Пано у холу школе Слика бр.9 – Позориште у школи 

 

Анализа стања у школи 

 

Снаге наше школе: 

 
- Амбијент школе, естетско-хигијенски изглед и екстеријер и ентеријер, доприносе 

добром расположењу и задовољству свих учесника образовно-васпитног процеса. 
Ученици се мотивишу да активно учествују у чувању и улепшавању школе, 
такмичењем у избору за најлепше уређену учионицу.  

 

 
Слика бр. 10 – Прослава дана школе 

 



- Школа је организована са високим степеном флексибилности и отворена је ка 
локалној средини. Негују се традиционално добри односи школе и средине. 

 
- Вредност наше школе је чување традиције и обичаја као и међунационално 

уважавање, толеранција, добри међуљудски односи и колегијална сарадња 
запослених. 

  
Слика бр.11 – Школска слава Слика бр.12 – Другање 

 
- Домаћини школске славе су увек ученици осмог разреда, њихови учитељи и 

одељењске старешине. Поред гостију, ту су и чланови Савета родитеља и Школског 
одбора који учествују у резању славског колача. 

-  
- Крај школовања се такође прославља у школи, а прославу организују и присуствују јој  

родитељи ученика. 
  

- Изузетна отвореност за комуникацију са другим школама, са Министарством просвете 
,науке и технолошког развоја и  спремност наставника за даље усавршавање и 
унапређивање образовно-васпитног процеса.  



 

Одговоран однос према раду ученика и запослених.  
- Укључивање школе у националне и међународне пројекте. 
- Добра сарадња запослених и ученика, као и запослених и родитеља. 
- Ваннаставне активности,допунска и додатна настава. 
 
- Награђивање за остварене успехе у раду ученика. Најбољи ученици у одељењима 

поводом школске славе се награђују књигама, као и сви одлични ученици на крају 
школске године. Најбоља одељења се награђују на крају првог и другог полугодишта. 

 

  
Слика бр.15 – Пано у холу школе Слика бр.16 – Пано у холу школе 

 
 
 
- Школа је центар културних дешавања у месту.   
-  Материјално – технички ресурси су знатно увећани.  
- Опремљене су учионице првог разреда новим намештајем (столице и столови). 

-   
Слика бр. 13 – Презентација за ученике и 

запослене о електронском насиљу 
- Слика бр. 14 – Награде на такмичењима 



 

  
Слика бр. 17 – Мултимедијална учионица Слика бр. 18 – Професионална орјентација-

реални сусрети 
 
 

- Постојећи рачунари су распоређени у учионицама и кабинетима. 
- Реконструкцијом простора у школи обезбеђена је мултимедијална учионица. 

Мултимедијална учионица опремљена је новим намештајем. 
- Окречена је фискултурна сала. 
- Замењена су врата учионица и кабинета на спрату школе и врата у фискултурној сали. 
- Инсталиран је видео надзор у школи. 
- Набављен је фрижидер за потребе школске кухиње. 
- Набављено је озвучење за потребе школе. 
- Набављене су електричне маказе за потребе уређења школског дворишта. 
- Делимично је реконструисан мокри чвор. 
- Укључивањем школе у пројекте обезбеђена је интерактивна табла, фотокопир апарат, 

машина за коричење, лап топ, веб камера, табла за слабовиде и стручна литература. 
 
- Запажени резултати у редовној настави (првенствено из српског језика и биологије, 

као и  енглеског језика, физике и математике) и у ваннаставним активностима ( 
ликовна, литерарна, саобраћајна и спортска секција).  

 



                                  
 

 
 

 
                                          

Слика бр19 до бр.22 – Продукти ваннаставних активности у школи 
 

Слабости наше школе: 

  
- Школа је у сиромашнијем делу Баната, у неразвијеној општини, те је сиромашан 

прилив буџетских средстава. 
- Дотрајали и застарели рачунари 
- Лош материјални положај ученика и запослених. 



- Образовни ниво родитеља је низак због чега су им амбиције и залагање везане за 
постигнућа деце често  неадекватне. 

- Великом броју ученика родитељи нису у могућности да пруже помоћ у учењу. 
- Нерешено питање одвода атмосферских вода и канализације 
- Дотрајао кровни покривач школе. 
- Школа нема медијатеку 
- Дотрајала столарија. 
- Дотрајала купатила. 
- Непостојање адекватних застора у одређеним просторијама. 
- У непосредној близини школе је прометни пут што угрожава безбедност деце и ствара 

буку.  
- Велики је број наставника путника који ради у две школе и значајан број ученика 

путника.  
 

Утврђивање ресурса школе и средине 

Кадровска структура запослених: 

Наставни кадар 

РЕД. БР. РАДНИЦИ СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО IV V VI VII 
1. Наставници разредне наставе 0.50 0 2.00 4.00 6.50 
2. Наставници предметне наставе 0 0 2.18 9.80 11.98 
 УКУПНО: 0.50 0 4.18 13.80 18.48 

Ненаставни кадар 
 

РЕД. БР. РАДНИЦИ 
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

УКУПНО I - III IV VI VII 
1. Директор    1 1 
2. Библиотекар   0,5  0,5 
3. Психолог    1 1 
4. Секретар    0,5 0,5 
5. Шеф рачуноводства  0,5   0,5 
6. Сервирка 0,68    0,68 
7. Ложач 1    1 
8. Домар 1    1 
9. Помоћни радници 5,8    5 
 УКУПНО: 8,48 0,5 0,5 2,5 11.98 



Простор 

Настава се изводи у школској згради која има 8 класичних учионица, 6 кабинета, 
мултимедијалну учионицу, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, котларницу са 
централним грејањем, као и друге просторије за потребе рада школе: фотокопирницу, 
зборницу, три канцеларије, библиотеку , просторију за разговор са родитељима и друго. 

Површина школске зграде је 2610 квадратних метара. Функционалност објекта је 
задовољавајућа. Придаје се велики значај естетском и хигијенском изгледу објекта, као и 
зелених површина. Одржавање школског простора је редовно. 

Опремљеност наставним средствима 

Од општих наставних средстава школа располаже са следећим: 

1. Графоскоп 2комада 
2. Телевизора 4 комада 
3. Касетофона 12 комада 
4. Орфов инструментаријум 2 комплет 
5. Књиге у школској библиотеци 7246 комада 
6. Видео рикордер 1 комад 
7. Компјутера 20 комада 
8. Фотокопирни апарат 3 комада 
9. Синтисајзер 1 комад 
10. Географске карте 1 комплет 
11. ЦД- плејер 12 комада 
12. Музичка линија са ЦД-ом 2 комада 
13. ДВД плејер 3 комада 
14. Покретна табла 2 комад 
15. Диктафон 1 комад 
16. Видео пројектор 1 комад 
17. Пројекционо платно 1 комад 
18. Ласерски штампач 3 комада 
19. Дигитална камера 1 комад 
20. Дигитални фото апарат 1 комад 
21. Скенер 1 комад 
22. Интерактивна табла 2 комада 
23. Лаптоп  рачунар   3 комада 

Сва дидактичка средства се одржавају, чувају и редовно допуњавају новим, у складу са 
материјалним могућностима школе. Постоји објективан проблем да су нека дидактичка 
средства застарела и некомплетна и да су неуједначено распоређена по кабинетима, 



радним просторијама и учионицама. Рачунари су махом технолошки и употребно 
дотрајали и неопхдна је замена. 

Библиотека има више од 7000 књига. Својом укупном тематиком и садржајном 
структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља.  

Финансијска средства 

 
 Школа се финансира из буџета Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја општинског буџета. Рад школе повремено помаже месна заједница Гај, као и 
донатори из локалне заједнице.  

 

Локална средина 

 
Културне установе у селу:Библиотека и Центар за културу (сала за биоскоп и 

позоришне представе).  
 Невладине организације у локалној самоуправи су:Коњички клуб, Актив жена села, 
фудбалски клуб, карате  клуб, шах клуб, Црвени  крст, Чешка беседа и  КУД „Гај“ из Гаја 
 
Мисија школе 
 

Наша школа је носилац образовно-васпитних и културних активности села. 
Образује и васпитава генерације ученика за живот и рад и учешће у животу локалне 
заједнице. Подстиче креативност и позитивне људске вредности. 

 
Визија школе 
 

  Жeлимo дa пoстaнeмo шкoлa сaврeмeнo oпрeмљeнa у кojoj учeници, 
нaстaвници и рoдитeљи успешно сaрaђуjу уз aктивну и дифeрeнцирaну нaстaву зa сву 
дeцу, тaлeнтoвaну и дeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa уз нeгoвaњe лoкaлних, културних и 
трaдициoнaлних врeднoсти. 
 
  



Области промене 
 

Актив за развојно планирање, Тим за самовредовање и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе, у процесу самовредовања, применом Правилника о 
стандардима квалитета рада установе, су анализирали слабости школе као и потребе свих 
интересних група. На основу прикупљених података, у циљу развоја школе, утврђене су 
мере и планови који ће бити реализовани у наредне три године.  
 
Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе  
резултата ученика на завршном испиту 
 
Анализа: 
Резултати ученика на завршним испитима су испод републичког просека, међутим 
потребно је узети у обзир социодемографске варијабле и предзнања  деце утврђена у 
току испитивања деце уписане у школу. У поређењу са школама у општини, наша школа је 
према резултатима завршног испита међу успешнијим. Такође, не постоји задовољавајућа 
корелација између оцена ученика у школи и резултата на завршном испиту. 
 
 
Мере: 
 

- Анализирати постигнућа ученика уз употребу донетих стандарда постигнућа 
- Извршити анализе након примене иницијалних тестова 
- Уградити анализе у планове стручних и одељенских већа  
- Резултате анализа користити у планирању редовне, допунске, додатне и 

припремне наставе  
- Упознати са стандардима родитеље и ученике 

- Процене остварености стандарда постигнућа узети као полазиште за развојно 
планирање 

- Систематски и континуирано прикупљати информације у процесу 
самовредновања  

- Прикупљене информације користити у изради Анекса развојног плана (уколико 
је потребно) и развојног плана за наредни период 

 
  



Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика 
подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и 
васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка 
 
Анализа: 
Тим за инклузивно образовање постоји од 2010. године. Инклузивно образовање у школи 
унапређено је укључивањем школе у пројекте надлежног министарства и оствареном 
сарадњом са стручњацима. У току школске 2019/2020.  године један ученик је завршио 
основну школу образујући се по ИОП – у 2. У току текуће школске године за 13 ученика 
реализован је индивидуални образовни план и то ИОП - 1 за 8 ученика и ИОП - 2 за 5 
ученика.  
 
Мере: 
 
Препознавање ученика којима је потребна додатна подршка  
Израда програма сарадње са потребним стручњацима из одговарајућих  институција 
 
Упознавање родитеља са видовима помоћи које нуди Школа и  друге стручне институције 
ради пружања додатне подршке ученику 
Појачати  рад са идентификованим ученицима којима је потребна додатна подршка 
(индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2) у оквиру редовне наставе, допунске наставе и 
вршњачког учења 
Праћење напредовања ученика којима је потребна додатна подршка 
Анализа остварених резултата ученика 
 
Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, 
наставницима и родитељима  
 
Анализа: 
 
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања систематично и 
детаљно планира, прати и анализира стање у школи. У поступку самовредновања добијен 
је податак да 70%  анонимно анкетираних родитеља (испитано је 175 родитеља укупно) 
слаже се са тврдњом да је у школи видљиво и јасно изражен негативан став према 
насиљу, док 19% родитеља изражава делимично слагање. Такође, 64% родитеља се слаже 
да је школа безбедна средина и 25% родитеља се слаже делимично. Ученици процењују 
да запослени реагују на  сваки случај насиља у школи. 
И родитељи и ученици као добру страну школе истичу однос запослених према деци и 
добру сарадњу између запослених и ученика и запослених и родитеља. 
 
Мере:  
 



- Благовремено упознати  и укључити Савет родитеља школе у  сва значајна  
дешавања у школи (изложбе, турнири, професионална оријентација, уписне 
активности,... 

- Информисање родитеља на родитељским састанцима о Дану отворених врата 
- Успостављање ефикасног система писане комуникације - огласна табла, кутија за 

сугестије родитеља и постављање информација на сајту школе 
- Испитивање потреба и очекивања родитеља кроз упитнике, анкете. 
- Анализа анкете и објављивање резултата. 
- Непосредно учешће родитеља у културним и спортским манифестацијама 
- Родитељи едукатори деце као експерти у својим занимањима у оквиру програма 

професионалне оријентације ученика 
 
 
Мере превенције осипања ученика 
 
Анализа:  
Максимално осипање у генерацији ученика је око 3%. 
 
Осипање ученика у нашој школи појављује се из два разлога:  

1. услед промене места становања и то углавном због преласка породице у град  и 
одласка у иностранство ради обезбеђивања егзистенције и  

2. непохађање наставе (ученици ромске националности и ученици из 
дисфункционалне породице).  

 
Током  претходних година успели смо да смањимо осипање ученика због поменутог 
другог разлога. 

 
Мере: 
 
 

- Реализација радионица и садржаја на тему толеранције  и прихватања 
различитости 

- Организовање акција у циљу прикупљања средстава за социјално угрожене 
ученике 

- Осмислити акције у   којима   ће активно учешће узети  ученици из 
маргинализованих група 

- Промоција успеха ученика и бивших ученика из маргинализованих група 
- Континуирано праћење и анализирање сарадње са родитељима ученика из 

маргинализованих група, у циљу унапређивања сарадње 
 



Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и 
васпитања који превазилазе садржај појединих наставних 
предмета 
 
Анализа: 
Ваннаставне активности,допунска и додатна настава издвојене су као веома значајне, 
према подацима прикупљеним у процесу самовредновања. Изражена је потреба да се 
организују излети, посете позоришту и још спортских активности. 
 
Мере: 
 
Израда плана и организовање посета културним, научних и образовним институцијама 
 
План припреме за завршни испит 
 
Задаци Активности Носиоци активности Време реализације 
1. Повећање броја 
часова припремне 
наставе из свих 
предмета који се 
полажу на завршном 
испиту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- планирати број 
часова  
- Израда плана 
припремне наставе  
- Израда распореда 
(оквирног) часова 
припремне наставе у 
циљу усклађивања 
рада наставника 
- Информисати 
родитеље и ученике 
о распореду часова 
припремне наставе 
- Реализација часова 
припремне наставе 
- Праћење 
припремне наставе 
- Извештавање о 
реализацији 

Директор, 
одељењске 
старешине, стручни 
сарадник и 
предметни 
наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 



2.Интензивирати 
сарадњу са 
родитељима у циљу 
повећања личне 
одгворности ученика 

Организовати 
родитељске 
састанке 
Индивидуални 
разговори са 
родитељима у циљу 
праћења рада и 
напретка ученика 

Директор, 
одељењске 
старешине, стручни 
сарадник и 
предметни 
наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

3.Припремну 
наставу подржати 
материјално 
техничким 
ресурсима ван 
школе 

- Праћење употребе 
подељених дискова 
са решењима 
задатака (шу 
Зрењанин) 
- Праћење израде 
обавезних домаћих 
задатака по 
стандардима из 
збирки задатака 
- Интернет ресурси 

- Наставници 
- Стручни сарадник 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

 
 
План укључивања школе у националне и међународне развојне 
пројекте 
 
Задаци Активности Носиоци активности Време реализације 
1.Укључивање 
школе у националне 
и међународне 
развојне пројекте 
 
 

Редовно праћење 
информација 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Претраживање 
обајвљених конкурса 
на интернету 
Испитивање 
могућности за 
учешће у пројекту 
Пријављивање и 
реализација 
пројеката 
Сарадња са 

Директор и стручни 
актив за развојно 
планирање 
Наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 



удружењима 
грађана у локалној 
средини 

 
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 
директора 
 
Задаци Активности Носиоци активности Време реализације 
1.Планирати 
стручно 
усавршавање 
у складу са 
потребама 
школе 
 

Планирати у складу са 
законском 
регулативом 
Израда личних 
планова стручног 
усавршавања 
Праћење стручног 
усавршавања на нивоу 
школе 
Извештавање 
 

Директор, Тим за 
стручно усавршавање 
и наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

2.Стечена 
знања и 
вештине 
потребно је 
примењивати 
у 
свакодневном 
раду 
 

Израда извештаја о 
стручном усавршавању 
Праћење угледних 
часова 
Праћење часова  

Директор, Тим за 
стручно усавршавање 
и наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

3.Размена 
искуства  

Презентације и 
анализе  на 
састанцима стручних 
већа, одељењских 
већа и наставничком 
већу 

Директор, Тим за 
стручно усавршавање 
и наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

 
 
 
  



Мере за увођење иновативних метода наставе и учења  
 
Анализа: 
 
У складу са Акционим планом који је израђен након екстерног вредновања, већина 
наставника реализовала је угледни час у школској 2013/2014. години. Такође се 
инсистирало на увећању примене разноврсних метода у редовној настави и примени 
расположивих средстава. Реализовани су и часови који су успешно указали на корелацију 
у настави  и које су заједно реализовале колеге, што је новина за ученике наше школе. 
Управо мултимедијалне часове су ученици издвојили као добру страну школе, као и 
залагање наставника да на различите начине омогуће учење. 
 
 
Мере:  
 

- Одржавање угледних часова по плану актива, уз евиденцију присутних 
- Организовати стручна усавршавања  

 
План напредовања и стицања звања наставника и стручних 
сарадника 
 
 
Задаци Активности Носиоци активности Време реализације 
1.Сагледати број 
сати као и преостале 
услове за стицање 
звања  
 
 

Информисање 
Прикупљање 
документације 
Праћење стручног 
усавршавања 

Директор, психолог 
и наставници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

2.Реализација 
потребних услова 

Планирање 
Организација 
планираних 
активности 
Обезбеђивање 
финансијских 
ресурса 

Директор, 
наставници и 
стручни сарадници 

Школска 2020/2021. 
Школска 2021/2022. 
Школска 2022/2023. 

 
 
  



План укључивања родитеља, односно другог законског заступника 
у рад школе 
 
 

Задаци Активности Носиоци активности Време 
реализације 

родитељски 
састанци  

Упознавање са условима 
рада и програм рада 

Одељењске 
старешине, директор, 
стручни сарадник 

Септембар 

родитељски 
састанци Актуелности Одељењске 

старешине Према потреби 

Индивидуални 
контакти са 
родитељима 

На иницијативу родитеља, 
на иницијативу школе 

Стручна служба и 
одељењске старешине Током године 

Отворена врата  Размена информација о 
детету 

Предметни 
наставници 

Према 
распореду, 
једном 
недељно један 
час 

Родитељска 
посета часу 

Посета часу према 
процедури на иницијативу 
родитеља 

Предметни натавници 
Према 
распореду 
посета 

Анкетирање 
родитеља  

праћење и уознавање 
родитељских потреба, 
иницијатива и сугестија 

Тим за 
самовредновање Према потреби 

Пано за 
родитеље, 
флајери, сајт 
школе 

Информисање родитеља 

Одељењске 
старешине, стручни 
сарадници и 
информатичари 

Током године 

 
 
План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 
 
 

Задаци Активности Носиоци активности Време 
реализације 

1.Сарадња са 
основним 
школама у 
локалној средини 

Планирање 
Организација 
Учествовање у 
заједничким спортским 
и културним 
активностима 

Актив директора, 
Директор,наставници 

Школска 
2020/2021. 
Школска 
2021/2022. 
Школска 
2022/2023. 



2.Сарадња са 
средњим 
школама у 
окружењу 

Планирање,организација 
и учествовање у 
активностима 
професионалне 
оријентације 
Реализација активности 
у циљу уписа у средњу 
школу(информисање и 
афирмисање даљег 
школовања) 

Тим за 
професионалну 
оријентацију 
Актив директора 

Школска 
2020/2021. 
Школска 
2021/2022. 
Школска 
2022/2023. 

3.Сарадња са 
установама у 
локалној средини 

Планирање 
Организација 
Реализација едукативних 
и превентивних садржаја 

Директор, стручна 
служба и наставници 

Школска 
2020/2021. 
Школска 
2021/2022. 
Школска 
2022/2023. 

 
 
Друга питања од значаја за развој школе 
 
 

Превентивне и едукативне активности запослених, у циљу очувања здравља, 
издвајамо као значајне узимајући у обзир социо-економске прилике и образовну 
структуру родитеља. Квалитет школе је афирмисање здравих стилова живљења и 
позитивних вредности.  

У наредном периоду интензивирањем сарадње са релевантним установама и 
појединцима развијаћемо здраве животне стилове, развој свести о важности сопственог 
здравља, безбедности, потребе неговања и развоја свих способности. 



КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити наставни процес увођењем различитих метода, облика рада 
и  савремених наставних средстава  
1. ЗАДАТАК: Организовати интерна стручна усавршавања за све наставнике  о методама и облицима 
рада и   мотивацији  ученика 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Организовање 
интерних обука о 
примени 
различитих 
метода и облика 
рада у настави и 
мотивацији 
ученка 

Стручна служба и 
Тим за 
професионални 
развој 

Током школске 
године 

Сви наставници су 
упознати са 
применом 
различитих 
метода и облика 
рада у настави 
 

Извештај Тима за 
професионални 
развој о 
реализованим 
интерним 
обукама 

Тим за 
професионални 
развој 

Крај школске 
године 

Размена 
искустава из 
наставе у оквиру 
стручних већа 

Координатори 
стручних већа 

Током школске 
године 
2020-2023 

80% наставника је 
учествовало у 
размени искустава 
из наставе, у 
оквиру стручних 
већа 

Записници са 
састанака 
стручних већа и 
Извештаји о раду 
стручних већа  

Координатори 
стручних већа 

Почев од краја 
школске 
2020/2021. 
године, 
континуирано 
на крају сваке 
школске 
године 

Набавка стручне 
литературе - 

Директор школе 
Стручна служба 

Током школске 
године 

Стручна 
литературе је 

Анкетирање 
наставника 

Библиотекар Почев од краја 
школске 



штампане и 
електронске у 
складу са 
одобреним 
финансијским 
средствима и 
планом  

набављена у 
складу са 
одобреним 
материјалним 
средствима и 
планом 

План литературе 
Списак набављене 
литературе и 
примерци истих 

2020/2021. 
године, 
континуирано 
на крају сваке 
школске 
године 

2. ЗАДАТАК: Наставници реализују најмање један угледни час током важења РПШ-а применом 
савремених  метода и техника рада  
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Израда 
распореда 
часова на 
стручним већима  
 

Координатори 
стручних већа за 
област предмета 

Август сваке 
школске године 

Израђен  
распоред  

Израђен распоред 
је део ГПРШ-а Координатори 

стручних већа 
Стручна служба 

До 15.9. сваке 
школске 
године 

Реализација 
угледних часова  

Наставници према 
усвојеном плану  

Почев  од 
школске 
2020/2021. год. 
Континуирано 

Сви  наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 
реализовали су 
угледне часове у 
току школске 
године, 
примењујући 
различите методе 

Евиденција у 
дневнику в-о рада  
-педагошка 
документација 
-протоколи за 
анализу часа 
-извештај Стручне 
службе о 
реализацији 
часова 

Стручна служба 
Током 
школске 
године 



и облике рада 
према плану 

Прикупљање 
сценарија 
реализованих 
угледних часова 
и прављење      
збирке сценарија 
– примера 
успешне праксе 

Стручна служба и 
координатор 
система за 
електронско 
учење 

Након 
реализованих 
угледних 
часова почев  
од школске 
2020/2021. год. 
континуирано 

Сви наставници су 
предали 
сценарије 
угледних часова 
од којих је 
направљена 
Збирка примера 
добре праксе 

Збирка сценарија 
часова на 
дељеном диску 
 

Стручна служба и 
координатор 
система за 
електронско 
учење 

Током 
школске 
године 

3. ЗАДАТАК:  Упознавање ученика и родитеља са разним техникама оцењивања, односно развој праксе 
самовредновања 
АКТИВНОСТ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Инструменти 
Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Упознавање 
ученика и 
родитеља са 
правилником о 
оцењивању 

Одељењски 
старешина 

Почетак 
школске године 

Сви актери 
упознати са 
актуелним 
правилником 

Записник са 
родитељског 
састанка и ЧОС-а ОС Октобар 

Примена 
разноврсних 
техника 
оцењивања 
 
 

Наставници Током важења 
РПШ 
континуирано 

Најмање 2 оцене 
су дате 
различитим 
техникама 
оцењивања 

Педагошка 
документација 
наставника Тим за 

самовредновање 
Крај школске 
године 

Упознавање Наставници Септембар Родитељи су Аникета ОС ОС Завршетак 



ученика и 
родитеља са 
исходима и 
стандардима 
постигнућа 
 

сваке школске 
године 

упознати са 
исходима и 
стандрдима 

полугодишта 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење дисциплине ученика 

1. ЗАДАТАК: Усвајање јасних процедура као одговор на појаву насиља и њихова примена 

АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Инструменти, 
технике 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Транспарентно 
истакнута 
договорена 
правила 
понашања 

Сви запослени 
 

Током школске 
године 

Смањење броја 
ученика 
евидентираних у 
протоколу 
Смањење броја 
ученика 
евидентираних у 
протоколу 
 

Увид у протоколе 

Tим зa зaштиту oд 
дискриминације, 
нaсиљa, 
злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa 

Крајем 
школске 
године 

Реализација 
радионица са 
ученицима у 
циљу 
успоставњана и 
одржавања 
дисциплине 

Стручни сарадник Током школске 
године 

Анализа стања 
дисциплине у 
школи 

Наставници 
Тим за заштиту 
ученика од 

Полугодиште Смањење броја 
ученика 
евидентираних у 

Увид у протоколе 
Извештај Tима зa 
зaштиту oд 

Tим зa зaштиту oд 
дискриминације, 
нaсиљa, 

Крајем 
школске 
године 



насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

протоколу 
 

дискриминације, 
нaсиљa, 
злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa 

злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa 

 

2. ЗАДАТАК: Упознавање и укључивање  родитеља у  активности  школе у циљу  превенције  насиља 

АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха 

Инструменти, 
технике 
евалуације 

Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Трибине и 
радионице 

Тим за заштиту 
ученика од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Током школске 
године 

Смањење броја 
ученика 
евидентираних у 
протоколу 
 

Извештај о 
одржаној трибини 
План ЧОС 
Евиденција часа у 
дневнику в/о рада 
 

Tим зa зaштиту oд 
дискриминације, 
нaсиљa, 
злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa 

Крајем 
школске 
године 

ЧОС „Родитељ се 
пита“ 

Одељењске 
старешине 

Током школске 
године 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Омогућити надареним ученицима продубљивање и развијање 
способности, вештина и интересовања   
1. ЗАДАТАК: Препознавање и пружање додатне подршке надареним ученицима 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 
 Носиоци ДИНАМИКА Критеријум успеха Интрументи Носиоци Време 



Опис активности активности Време 
реализације 
активности 

евалуације евалуације 

Препознавање 
надарених ученика и 
израда ИОП-3 

Стручна 
служба, 
родитељи, 
учитељи и 
наставници 

Континуирано 
током сваке 
школске године 

Постоје ученици 
који се образују по 
ИОП-3 

Педагошка 
документација 
наставника 

Стручна 
служба 

 
 

Крај 
полугодишта 
Крај школске 
године 

2. ЗАДАТАК: Праћење надарених ученика 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 
Праћење напредовања 
надарених ученика 

Стручна 
служба, 
родитељи, 
учитељи  
наставници 

Континуирано 
током сваке 
школске године 

Успешна 
реализација ИОП-3 

Педагошка 
документација 

Стручна 
служба 

Током школске 
године 

Анализа остварених 
резултата ученика 

Стручна 
служба 

Јун сваке школске 
године 

Крај школске 
године 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Учешће ученика у обелажавању значајних датума 
1. ЗАДАТАК:  Одредити значајне датуме 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Инструменти Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Стручна већа одређују 
значајне датуме који ће 
се обележити током 
школске године 

Наставници На почетку сваке 
школске године 

Списак датума који 
ће се обележавати 
је саставни део 
ГПРШ 

Увид у ГПРШ  

Задужени 
наставници 

На крају сваке 
школске 
године Обележавање 

значајних датума 
 
Наставници 

Континуирано 
током школске 
године 

Сви значајни 
датуми су 
обележени 

Извештаји, сајт 
школе 

 



КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постигнућа 
мотивисати ученике и наставнике  
1. ЗАДАТАК: Направљена је база података школских постигнућа и на основу које се континуирано 
пратити напредак школе  
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис 
активности 

Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха Инструменти Носиоци евалуације Време 

евалуације 

Праћење 
остварених 
резултата на 
завршним 
испитима 
ученика 
8.разреда 

Наставници 
предметне 
наставе, 
одељењске 
старешине, 
Стручна служба 

Јун сваке 
школске 
године 

Ученици су на 
завршном испиту 
остварили 
резултате у 
складу са 
оценама из 
предмета, 
односно увећање 
корелације 
постигнућа на 
завршном испиту 
и оцена из школе  

Табела са бројем 
бодова на 
завршном испиту 

Стручна служба 
Управа школе 

Јун сваке 
школске 
године 

Анализа 
постигнућа  на 
завршном 
испиту и израда 
пропратне 
документације 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Јун сваке 
школске 
године 

Годишњи 
извештај школе 
садржи анализу 
постигнућа 
ученика 
8.разреда на 
завршном испиту 

Извештај  
Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе 

Континуирано  
на крају сваке 
наставне 
године 

Праћење 
резултата 
ученика на 

Сви наставници, 
Тим за 
самовредновање 

Почев од 
фебруара у 
току сваке 

Постоји 
систематизовано 
евидентиорање 

Пријаве ученика 
такмичара, ранг 
листе са 

Стручна служба 
Управа школе 

Континуирано  
након 
одржаних 



такмичењима у 
организацији 
Министарства 
просвете 

школске 
године, 
континуирано 

на нивоу школе такмичења, 
дипломе, пехари, 
медаље, 

такичења 

Анализа 
постигнућа на 
такмичењима и 
израда 
пропратне 
документације 

Управа школе, 
Стручна служба 

Јун сваке 
школске 
године 

Годишњи 
извештај школе 
садржи анализу 
постигнућа 
ученика на 
такмичењима и 
записници са 
састанака Савета 
родитеља и 
Школског одбора 

Извештај о 
резултатима 
ученика на 
такмичењима 

Стручна служба  На крају сваке 
школске 
године 

2. ЗАДАТАК: Израђен је систем јавне промоције ученика који постижу резултате у настави и 
ваннаставним активностима 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис 
активности 

Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха Инструменти Носиоци 

евалуације 
Време 
евалуације 

Сачинити 
кратке 
биографије 
најуспешнијих  
ученика и 
поставити их на 
сајт Школе 
(републичка 
такмичења)  

Успешни 
ученици, 
одељењске 
старешине, 
наставник 
информатике и 
Стручна служба 

Мај, јун сваке 
школске 
године 

Биографије 
најуспешнијих 
ученика налазе се  
на сајту Школе Сачињене биографије 

најуспешнијих ученика, могу 
се прочитати на сајту школе 

Стручна 
служба 

Крај августа 
сваке школске 
године 

Уређење 
огласне табле у 
холу школе 

Библиотекар  Континуирано 
у току 
школске 
гогине 

Огласна табла је 
уређена и 
редовно 
ажурирана 

Огласна табла Библиотекар 

Крај сваког 
полугодишта 
и школске 
године 



Презентација 
резултата 
ученика 
такмичара на 
сајту школе, у 
медијима, на 
састанцима  
Школског 
одбора и 
Савета 
родитеља 

Управа школе, 
наставник 
информатике, 
Стручна служба 

Континуирано 
у току 
школске 
године 

Резултати ученика  
такмичара 
презентовани су 
на  сајту школе, у 
медијима, на 
састанцима  
Школског одбора 
и Савета 
родитеља 

Сајт школе, записници са 
Савета родитеља и 
Школског одбора 

Стручна 
служба 

Крај сваког 
полугодишта 
и школске 
године 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Континуирано праћење резултата ученика на завршном испиту  
1. ЗАДАТАК: Сачињен је систем мера за унапређивање резултата ученика на завршном испиту 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис 
активности 

Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум 
успеха Инструменти Носиоци евалуације Време 

евалуације 

Извршити 
корелацију  
оцена  из 
наставних 
предмета са 
резултатом 
пробног 
завршног 
испита према 
методологији 
Тима за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Предметни 
наставници 
Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Након 
реализованог 
пробног 
завршног 
испита 

50 % ученика на 
пробном 
завршном испиту 
остварило је 
резултате у 
складу са 
оценама из 
српског језика, 
математике, 
историје, 
географије, 
биологије, физике 
и хемије  у 
8.разреду 

Табела са бројем  
бодова на пробном 
завршном испиту 

Стручна служба 
Управа школе 

Након 
реализованог 
пробног 
завршног 
испита 

За ученике 8.  Мај сваке Сви ученици су Писано упутсво за Директор, Мај сваке 



разреда 2. 
пробни 
завршни тест 
организовати 
у истим 
условима у 
којима ће 
полагати 
завршни 
испит 

Директор 
 

школске 
године 

упознати са 
условима и 
правилима  
којих морају да 
се придржавају 
током 
спровођења 
завршног испита 

спровођење 
завршног испита 
идентификационе 
листе ученика 

помоћник 
директора, 
Стручна служба 
 

школске 
године 

На основу 
резултата 
наставници 
сачињавају 
корекцију 
плана рада са 
ученицима за 
области по 
предметима  у 
којима су 
постигнути 
најслабији 
резултати 

предметни 
наставници 

Након 
реализованог 
пробног 
завршног 
испита 

Сачињен план 
рада са 
ученицима за 
области по 
предметима  у 
којима су 
постигнути 
најслабији 
резултати 

Извештај Наставници 

Након 
реализованог 
пробног 
завршног 
испита 

Извршити 
корелацију  
резулатата 
пробних   
завршних 
испита  и 
завршног 
испита 

Тим за 
обезбеђивање 
квалитета и 
развој установе 

Након 
реализованог 
завршног 
испита 

50% ученика на 
завршном испиту 
остварило је 
сличне или боље 
резултате него на 
пробном 
завршном испиту 

Табела са бројем  
бодова на пробним 
и  завршном испиту 

Председници  
стручних већа за 
области предмета, 
управа школе и  
Стручна служба 

Август сваке 
школске 
године 

 



КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ 
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе 
1. ЗАДАТАК: Подстицање професионалног развоја запослених у функцији квалитета рада школе 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Инструменти 
Носиоци 
евалуације 

Време евалуације 

Обезбеђивање услова 
за професионални 
развој запослених  

Директор 
Током године 

Наставници су одабрали 
жењени облик стручног 
усавршавања 

Сертификат Стручни 
сарадник 

континуирано 

Запослени примењују 
новостечена знања у 
којима су се 
усавршавали 

наставници 

Током године 

Посета часу или 
Извештај 

Увид у 
извештај 

Стручни 
сарадник 

Континуирано 

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Школа развија међународну сарадњу и пројекте 
1. ЗАДАТАК: Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних 
компетенција за целоживотно учење ученика и наставника 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности 
Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Инструменти 
Носиоци 
евалуације 

Време евалуације 

Реализација пројекта 
у сарадњи са 
националним саветом 
чешке националне 

Директор 
школе, 
стручни 
сарадник 

Током важења 
РПШ-а 

Реализован или започета 
реализација пројекта 

Увид у 
пројекат 
Извештај  

Директор 
Током периода 
важења РПШ-а 



 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ   
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшати материјално – техничку опремљеност школе 
1. ЗАДАТАК: Набавка белих табли и фотокопир апарата 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 

Опис активности Носиоци 
активности 

ДИНАМИКА 
Време 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Инструменти Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Стручна процена 
врсте уређаја и 
количине наставних 
средстава 

директор 
секретар 
стручно 
лице 
 

2020.год. 

Учионице опремљене 
белим таблама и 
фотокопир уређај се 
користи за копирање 
материјала за  наставу и 
ваннаставне активности 
 

 Документација 
у вези са 
набавком 
опреме  

Директор 
 Јун 2021. 

Прикупљање понуда 
од добављача 

директор 
секретар 
стручно 
лице 

Избор најповољнијих 
понуда 

директор 
секретар 
стручно 
лице 

Обезбеђивање 
финансијских 
средстава 

Директор  
 

Набавка  Стручно 
лице 

Поставка Стручно 
лице 

мањине  



2.ЗАДАТАК: Набавка наставних средстава 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 
Опис активности Носиоци 

активности 
ДИНАМИКА 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Инструменти  Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Анкетирање 
наставника о 
потребним 
наставним 
средствима  

 
Наставници 
 
 
Директор 
 
 
 

 
 
 
 
 
Почев од 
школске 
2020/2021 
.год. 
континуирано 

 
 
 
 
 
Набављена су наставна 
средства у склад уса 
одобреним 
финансијским 
средствима 

 
 
 
 
 
Документација  
о купљеним 
наставним 
средствима 
фото записи 
Пописне листе 

 
 
 
 
 
 
Тим за 
самовредновање 

 
 
 
 
 
На крају сваке 
школске године 

Формирање комисије 
за одређивање 
приоритетних 
наставних средстава 
Набавка наставних 
средстава 

Директор 
 
 
 

Уређивање кабинета Наставници 
3.ЗАДАТАК: Формирати и оспособити „летњу учионицу“ у дворишту школе 
АКТИВНОСТИ ЕВАЛУАЦИЈА 
Опис активности Носиоци 

активности 
ДИНАМИКА 
реализације 
активности 

Критеријум успеха Инструменти  Носиоци 
евалуације 

Време 
евалуације 

Утврдити локацију и 
осмислити изглед 
„летње учионице“ 

Наставничко 
веће 
Ученички 
парламент 
Директор 
 

 
 
 
 
 
 
Школска 
2020/2021.год.  

 
 
 
 
 
 
Функционална летња 
учионица 

 
 
 
 
Документација 
о изведеним 
радовима 
Документација 
о набављеном 

 
 
 
 
 
 
 
Управа школе 

 
 
 
 
 
 
Јун 2021. године  Стручна процена 

обима и врсте 
послова и количине 

 
 
 



потребног 
материјала 

Директор 
Секретар 
Стручно 
лице 

материјалу 
Фото запис 

Прикупљање понуда 
од добављача и 
извођача радова 
Избор најповољнијих 
понуда 
Обезбеђивање 
финансијских 
средстава 
Набавка материјала 
Извођење радова 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор установе  Председник школског одбора 
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