
ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 

Редни 

број 

теме 

Саджај  

програма 

Активности представника 

локалне самоуправе 

Активности наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. Сарадња са Градском 

управом за финансије и 

друштвене делатности 

Планирање у буџету средстава за 

школе 

 

 

Потраживање средстава за текуће 

одржавање и непредвиђене 

трошкове 

 

Планирање средстава за 

осавремењавање школе  

Разговори 

Састанци 

Дописи 

Посете 

Молбе 

Унапређивање сарадње  

 

Обезбеђивање средстава за 

побољшање материјално – 

техничких услова школе 

2. Сарадња са Месним 

заједницама  

Организација: Завичајних дана, 

избора, трибина, скупова, 

прикупљања потписа, предавања, 

приредби у просторијама школе 

Учествовање и организација у: 

приредбама, трибинама, 

предавањима 

Разговори 

Састанци 

Посете 

Предавања 

Презентације 

Унапређивање сарадње 

 

Укључивање школе у рад Месне 

заједнице 

 

Унапређивање културног живота 

Месне заједнице 

3. Сарадња са полицијом Укључивање у програм рада за 

заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Организација предавања о 

превенцији облика ризичног 

понашања 

 

Контролисање скупова и 

матурских забава у оквиру школе 

 

Контрола исправности аутобуса 

при реализацији ђачких екскурзија 

Обавештавање о програму и 

укључивање полиције у рад Тима 

за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Обавештавање ученика о 

заказаним предавањима 

 

Обавештавање полиције о 

скуповима у школи и екскурзијама 

Разговори 

Састанци 

Посете 

Предавања 

Презентације 

Унапређивање сарадње 

 

Укључивање полиције у рад школе 

 

Обезбеђивање сигурности и 

безбедности ученика и наставника 

 

4. Сарадња са Покретом 

горана 

Организација радионица и посете 

Националном парку Тара 

 

Организација такмичења  

Тестирање ученика и формирање 

екипа 

 

Организација путовања  

Тестирање 

Посете 

Предавања 

Презентације 

Унапређивање сарадње 

 

Стицање знања о значају шумског 

фонда и подизање еколошке свести 



5. Сарадња са Црвеним 

крстом 

Обука екипа у пружању прве 

помоћи 

 

Обележавање 8. маја светског дана 

Црвеног крста 

 

Организација градског такмичења 

у пружању прве помоћи  

 

Расписивање конкурса 

 „ Крв живот значи “ 

 

Обележавање 7. априла – светског 

дана здравља 

 

Учествовање у градском 

такмичењу у пружању прве 

помоћи 

 

Учешће на конкурсу „Крв живот 

значи” 

Посете 

Предавања 

Презентације 

Практична обука 

Такмичење 

Литерарни и 

ликовни радови 

Унапређивање сарадње 

 

Стицање знања о значају здравља, 

техникама и методама пружања 

прве помоћи  

6. Сарадња са средњим 

школама 

Организација Дана отворених 

врата 

 

Презентовање школе  

 

Организовање посета средњим 

школама 

 

Обезбеђивање простора за 

презентације средњих школа 

 

Обавештавање ученика  

Посете 

Предавања 

Презентације 

Разговори 

Унапређивање сарадње 

 

Информисаност деце и родитеља о 

средњим школама, смеровима и 

занимањима која се нуде 

 

Избор адекватног занимања 

 

7. Сарадња са Војском 

Србије 

Волонтерске акције 

 

Укључивање у програм 

професионалне оријентације 

Обавештавање и организација 

акција и радионица професионалне 

оријентације 

Посете 

Разговори 

Презентације 

Представници Војске Србије су 

укључени у програм професионалне 

оријентације и помажу деци у 

избору будућег занимања 

 

Помоћ у случају елементарних 

непогода 

 

 

8. Сарадња са клубовима и 

омладином Месних 

заједница 

Организација утакмица на 

школским теренима 

 

Организација састанака, трибина, 

представа у просторијама школе 

 

Волонтерске акције 

Логистичка подршка Утакмице 

Приредбе 

Разговори 

Састанци 

Промоција спортских и културних 

збивања у Месној заједници 

 

Укључивање ученика у спортске и 

културне активности Месне 

заједнице 

9. Сарадња са Домом 

здравља и патронажном 

службом 

Организација предавања и 

радионица 

 

Организација систематских 

прегледа 

 

Обавештавање ученика и родитеља 

о терминима вакцинације и 

прегледа 

 

Обезбеђивање простора за 

активности здраствене установе 

 

Обавештавање ученика 

 

Посете 

Разговори 

Презентације 

Стицање знања о значају 

здравствене заштите и бриге о 

сопственом здрављу 

 

Примена стечених знања на 

часовима редовне наставе 

 


