Школа за основно
образовање одраслих

Телефон / факс: 025 437 574
025 437 466
E-mail: sooo@open.telekom.rs
Жиро рачун: 840-1153660-11

Лазе Костића 3
25000 Сомбор

ПИБ: 100660998
Матични број: 08170517

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ У СОМБОРУ
Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл. гласни РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и36/2010) и према Упутству за
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).
Информатор је издала Школа за основно образовање одраслих у Сомбору (у даљем тексту:
Школа). Лице одговорно за тачност података је Јасмина Шестак, директор школе.
Информатор је објављен дана 25. 01. 2011. године на сајту Школе: http://www.sooo.edu.rs/

САДРЖАЈ:
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ O ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У
СОМБОРУ ..................................................................................................................................... 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ ......................................................................... 2
3. ШКОЛСКИ ОДБОР .................................................................................................................. 3
4. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ................................................................................................................ 3
5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ............................................................ 3
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА............. 4
7. ПРОПИСИ КОЈЕ ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ................................................. 4
8. АРХИВИРАЊЕ ......................................................................................................................... 5
9. ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ................................................................................................................... 5

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ O ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У СОМБОРУ
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Матични број: 08170517
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ПИБ: 100660998

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
У Школи је запослено укупно 38 радника.
Административно особље: секретар, административни радник, рачуновоћа.
Наставно особље Школе чине наставници.
Стручни сарадник запослен у школи је психолог школе.
Техничко и помоћно особље школе: две чистачице и један школски мајстор.
Орган руковођења у Школи је директор.
Орган управљања у Школи је Школски одбор.

ШКОЛСКИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

АДМИНИСТРАТИВНО
ОСОБЉЕ

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

СТРУЧНИ САРАДНИК

ПОМОЋНО И
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
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3. ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор Школе за основно образовање одраслих у Сомбору има 7 чланова 4 представника јединице локалне самоуправе и 3 представника запослених.
Чланови Школског одбора су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стојановић Антун, представник јединице локалне самоуправе;
Влаисављевић Илија, представник јединице локалне самоуправе;
Минарски Петар, представник јединице локалне самоуправе;
Маријановић Срђан, представник јединице локалне самоуправе;
Поповић Владимир, представник запослених;
Вукелић Драган, представник запослених;
Лековић Снежана, представник запослених.

4. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Директор школе је орган руковођења школом. Стара се о законитости рада школе и
остваривању прописаних циљева и задатака образовно – васпитног рада. Услови за избор
директора прописани су Законом о основама система образовања и васпитања. Мандат директора
износи четири године.
Директор Школе за основно образовање одраслих у Сомбору је Јасмина Шестак, професор
педагогије из Сомбора.

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Школа поступа у складу са Законом о доступности информацијама од јавног значаја (даље: Закон).
Тражиоцу информације се доставља свака информација настала у раду или у вези са радом Школе,
која се односи се на чињенице о којима јавност има оправдани интерес да буде обавештена.
Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацији од
јавног значаја поштом или непосредно у Школи. Захтев се може поднети и усмено на записник
или путем електронске поште. Сваки захтев се заводи у деловодник.
Захтев мора да садржи назив школе, име, презиме и адресу тражиоца информације и опис
информације која се тражи.
Сагласно члану 16. Закона, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
Школа ће да одговори на захтев, осим у случајевима у којима може да се претпостави да је
информација од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, у којим случајевима ће Школа да обавести
тражиоца о поседовању те информације и да му омогући увид у ту документ који садржи ту
информацију, односно да му изда фотокопију документа који садржи ту информацију најкасније у
року од 48 сати од пријема захтева
Увид у тражену информацију је бесплатан.
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Школа до дана израде овог информатора није примила ниједан захтев за остваривање
права на приступ информацијама од јавног значаја.

7. ПРОПИСИ КОЈЕ ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
Закони
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009)
2. Закон о основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – одлука
УСРС, 22/2002, 62/2003 – др. закон, 64/2003 – испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 72/2009 - др.
закон)
3. Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05 и 61/05)
4. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05);
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/2008);
6. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,бр. 33/97);
7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“број 120/2004, 54/2007 i 104/2009)
8. Закон о буџету РС за 2010. годину („Службени гласник РС“ број 107/2009)

Подзаконски прописи
1. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи (''Службени
гласник РС'' бр. 42/93 и 37/09)
2. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни 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 i 4/2009)
3. Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно васпитни рад из
изборних програма у основној школи ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 27/87,
1/89, 4/03 , 10/04, 3/05 и 9/05);
4. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 55/2006, 51/2007 i 67/2008)
5. Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи ("Службени
гласник РС – Просветни гласник", број 1/94);
6. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних
средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним
школама ("Службени гласник СРС-Просветни гласник", број 27/87);

7. Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника(„Службени
гласник РС“број 22/2005)
8. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
основној школи („Службени гласник РС“ број 55/2006 и 51/2007)
9. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 2/92 и
2/2000)
10. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за
основну школу („Сл. гл. РС – Просветни гласник", бр 4/90)
11. Правилник о оцењивању ученика основне школе („Сл. гл. РС – Просветни гласник", бр.
93/2004 и 92/2005).
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Други прописи који се примењују у области основног образовања и васпитања
1. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гл. РС“бр. 10/93);

2. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
("Сл. гласник РС" бр 44/2001, 15/2002 – др. уредба, 30/2002, 32/2002 - испр., 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, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008,
9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010 и 91/2010)
3. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика (''Сл. гласник РС'' бр. 12/2009).

8. АРХИВИРАЊЕ
Сви предмети у раду заводе се и архивирају у складу са Уредбом о категоријама
регистратурског материјала са роковима чувања ("Сл. гл. РС" бр. 44/93), Упутством о
канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гл. РС" бр. 10/93 и 14/93) .

9. ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
У Школи за основно образовање одраслих у Сомбору директор школе је лице које поступа
по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Подаци за контакт:
Јасмина Шестак, директор
Телефон: 025 437 466
E-mail адреса: sooo@open.telekom.rs
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