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ДЕЛАТНОСТ  БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 
 

           Основна делатност Основне школе ''Бранко Радичевић'' у Поповцу је основно 

образовање и васпитање. Циљ школе је организовање наставе и ваннаставних активности 

којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу циљеви и задаци у складу 

са Законом о основама система образовања и васпитања. 

          Од 1969. године основне школе ''Светозар Марковић'' из Стубице и ''Бранко 

Радичевић'' из Буљана интегрисане су у  Основну школу ''25. мај '' са седиштем у Поповцу. 

Одлуком СО Параћин број 011-31/92-01 од 29.12.1992. године назив школе промењен је у 

Основна школа ''Бранко Радичевић'' и под тим називом школа је уписана у судски регистар 

Привредног суда у Крагујевцу дана 18.05.1993. године под бројем Ф-5802/93. 

 

          Школа, поред матичне школе (78 ученика у пет одељења), има и пет издвојених 

одељења : издвојено одељење у Стубици (100 ученика у осам одељења), издвојено 

одељење у Буљану (88 ученика у осам одељења ) издвојено одељење у Бошњану (23 

ученика у два одељења), издвојено одељење у Забреги (24 ученика у два одељења) и 

издвојено одељење у Шалудовцу (6 ученика у једном одељењу). 

 

 

 

1. АКТИВНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' 

       

         У матичној школи у Поповцу  наставу похађају и ученици из Буљана због 

реновирања школе у Буљану, настава је организована у две смене, у првој смени су 

ученици из Поповца и 3 одељења млађих разреда из Буљана, а у другој смени је једно 

одељење млађих ратреда и 4 одељења старијих разреда из Буљана. У издвојеном одељењу 

у Стубици настава је организована у две смене, млађи и старији разреди се смењују на 

недељу дана. У четвороразредним издвојеним одељењима настава је организована у 

преподневној смени.  

         Школа има 26 одељења, од тога 20 некомбинованих и 6 комбинованих. Школске  

2020/2021. године уписано је 318 ученика. 

         Поред обавезних наставних предмета, у школи се изучавају и следећи изборни 

предмети :  

1.разред – Верска настава, Грађанско васпитање 

2.разред – Верска настава 

3.разред – Верска настава 

4.разред – Верска настава, Народна традиција 

5.разред–Верска настава, Грађанско васпитање Слободне наставне активности (Чувари 

природе, Шах, Мозгалице) 

6.разред –Верска настава, Слободне наставне активности (Шах, Цртање, сликање и вајање, 

Свакодневни живот у прошлости) 

7.разред – Верска настава, Слободне наставне активности (Хор и оркестар, Од игре до 

позорнице) 

8.разред –  Верска настава,  Слободне наставне активности (Од игре до позорнице, здрави 

стилови живота, Традиција и култура руског народа) 

 

          Редовно се одржава допунска настава из српског језика, математике, страних језика, 

физике, историје, географије, биологије и хемије; додатна настава из српског језика, 

страних језика, математике, физике, хемије, историје, географије и биологије. 

Организоване су следеће секције : литерарна, саобраћајна, ликовна, хор и спортска 

секција. У млађим разредима организују се слободне активности са по једним часом 

недељно (културно-уметничке, спортске и друштвене активности). У осмом разреду се 



одржава припремна настава за полагање завршног испита из српског језика, математике, 

историје, географије, биологије, физике и хемије. 

           

           

            Школа је била домаћин општинског такмичења из хемије, а ученици наше школе 

учествовали су на свим такмичењима у организацији Министарства просвете и локалним 

спортским такмичењима. На општинским такмичењима учествовало је 38 ученика (11,45% 

од укупног броја ученика), на окружна такмичења пласирало се 10 ученика, али она 

углавном нису одржана. 

         У школској 2019/20. години акредитоване семинаре похађало је 16 запослених, а њих 

двоје остварило је преко 24 бода, до краја 2020. године, још 7 наставника остварило је 

преко 24 бода стручног усавршавања. 

            У матичној школи и свим издвојенима одељењима организована је прослава Светог 

Саве у сарадњи са родитељима и месним заједницама. 

           У априлу је организован онлајн пробни завршни испит за ученике осмог разреда, а 

почетком јуна ученици су радили пробни завршни испит из математике у школи. Завршни 

испит организован је у уобичајеном термину. Од 42 ученика који су завршили осми разред 

41 се уписао у првом уписном кругу, а један није желео да настави школовање. 

Четворогодишње средње школе уписао је 29 ученика, а трогодишње 12 ученика. Средње 

школе у Парћину уписало је 26  ученика, осталих 15 ученика уписало је школе у Ћуприји, 

Јагодини, Свилајнцу, Зајечару, Краљеву, Крагујевцу и Београду.  

            Дечија недеља обележена је пријемом првака у Дечији савез, приредбама, 

активностима за ученике и реализовањем садржаја о дечјим правима у оквиру часова 

редовне наставе и одељењских заједница. 

            Школски одбор и Савет родитеља активно су учествовали у раду школе.  

                     

 

 

2. ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РАДА 
 

           Реализоване су све активности предвиђене Годишњим програмом рада. 

           На завршном испиту ученици су постигли сличне резултате као и претходне 

школске године. Сви су се уписали у средње школе у првом уписном кругу, а 72% ученика 

уписало је прву са листе жеља. 

           На општинским такмичењима учествовало је 38 ученика 11,45% од укупног броја 

ученика). На такмичењима које организује Министарство просвете наши ученици освојили 

су укупно 5 места/рангова/награда: 1 прво место, 1 друго место и 3 трећа места. На 

окружна такмичења пласирало се 10 ученика, али она нису одржана. На општинским 

спортским такмичењима наши ученици су освојили 2 прва места, 3 друга и 7 трећих места, 

док су на окружним освојили  3 прва места, 3 друга и 1 треће место, а на окружним 

такмичењима наши ученици освојили су 2 прва места. 

           Наши ученици учествовали су и на другим општинским такмичењима : Мини-тини 

фест ( 3 трећа места) , Фестивал дечијих сцена (3 награде за најбоље глумце) и 2 прва 

места на квизовима #Вукови зналци“ и „Мућни главом“. Са радом наше школе можете се 

упознати на школском сајту http://osbrankoradicevic-popovac.edu.rs/. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОБЛЕМИ У РАДУ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО РАЗРЕШЕЊЕ 
 

           Присутне су тешкоће у организацији редовне наставе, а посебно осталих облика 

образовно-васпитног рада, због просторне удаљености издвојених одељења, путовања 

наставника и ученика. Редовне аутобуске линије не одговарају измењеним потребама 

школе, а у условима пандемије и оне су редуковане.  Проблем би се могао  решити 

увођењем школског аутобуса. 

         Наставни кабинети су опремани у складу са обимом финснијског плана, те можемо 

констатовати да се ниво опремељености из године у годину побољшава. 

 

 У матичној школи у Поповцу: 

- у поступку је израда документације за увођење гасне инсталације како би грејање у 

школи било квалитетније; урађен је План превентивних мера са услугом координатора за  

безбедност и здравље на раду током извођења радова на реконструкцији објекта школе; 

- школско двориште  би требало осветлити, а један спортски терен пресвући новим 

асфалтом јер је у лошем стању и није безбедан за ученике; 

-променити дотрајалу фасаду и део столарије на школи заменити ПВЦ столаријом. 

 

         У Буљану: 

- ограда испред школе је у лошем стању и није безбедна. 

 

          У Бошњану: 

- од свих издвојених одељења која припадају школи „Б. Радичевић“ у Поповцу, школа у 

Бошњану има највећу потрошњу струје, па је економичније увести централно грејање; 

постоји проблем са дотрајалим кровом, започета је процедура за његову санацију. 

 

У Забреги : 

-замена постојеће дотрајале столарије, ПВЦ столаријом како би загревања школе било 

 адекватније. 

    За решавање свих горе наведених проблема потребна су знатна финансијска средства.    

 

3.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:  „Функционисање основних школа“ 

       

       ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у 

основним школама; Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 

       ИНДИКАТОРИ: Просечан број ученика по одељењу (разврстани према полу); Обухват 

деце основним образовањем (разложено према полу) 

       На карју 2020. године укупно има 318 ученика, од тога 155 дечака и 163 девојчице. 

Формирано је укупно 26 одељења. Просечан број ученика по одељењу је 12,23, од тога 

5,96 дечака по одељењу и 6,27 девојчица по одељењу. У односу на циљану вредност за 

2020. годину присутна су мања одступања због одласка/доласка ученика, а присутне су и 

промене у структури према полу. 

        ЦИЉ 2: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама 

        ИНДИКАТОРИ: Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно 

усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу 

       У току 2020. године 9 запослених остварило је најмање 24 бода стручног усавршавања, 

а циљана вредност за 2020. била је 30 запослених. Циљана вредност није остварена јер, 

због пандемије, није организован семинар у школи који је био планиран за април 2020. 

године. 

         ЦИЉ 3: Унапређење квалитета основног образовања 

         ИНДИКАТОРИ: Просечан број поена на завршном испиту 

         Циљана вредност за 2020. годину била је 23 бода, а остварена вредност је 25 бодова. 



 

 

 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ РАДНИКА  

 

БРОЈ РАДНИКА 

Ред

. 

бро

ј 

 

      Радно место 

 

Стр. спрема 

 

Број  радника 

Број радника 

према бр.час.  

1. ДИРЕКТОР ВСС 1 1 

2. ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА 

ВСС 2 0,40 

2. СТР.САРАДНИК ВСС 2 1,5 

3. СЕКРЕТАР ВСС 1 1 

4. ДИП. ЕКОНОМИСТА ЗА 

ФИН.-РАЧ. ПОСЛОВЕ  

ВСС 1 1 

5. БИБЛИОТЕКАР ВШС/ВСС 2 1 

6. РЕФ.ЗА ПРАВ., КАДР. И 

АДМИНИТ. ПОСЛОВЕ 

4.ссс 1 1 

7. НАСТ.РАЗ.НАСТАВЕ ВШС 4 4 

8. ПРОФ.РАЗ.НАСТАВЕ ВСС 11 11 

9. НАСТ.ПРЕДМ.НАСТАВЕ ВШС 1 1 

10. ПРОФ.ПРЕДМ.НАСТАВЕ ВСС 30 19,91 

11. ДОМАР/ЛОЖАЧ 2.ссс 1 1 

12. ДОМАР/ЛОЖАЧ 3. ссс 3 3 

13. СЕРВИРКА 2. ссс 1 0,90 

14. ЧИСТАЧИЦЕ ОШ 13 13 

                                УКУПНО 74 60,71 

 

                           

     

 

                                                                                                       Директор 

                                                                                         ____________________________ 

                                                                                                   мр Снежана Цвејић 

 

 


