
Анализа могућности, потреба и сврсисходности издавања 
школског простора ОШ ''Краљ Петар I'' 

 
 
У школама је све присутнија тенденција издавања школског простора.  

 
Издавање школског простора има значајну улогу у процесу спровођења васпитне 

функције у школама и тиме доприноси унапређењу васпитања, културне и образовне 
активности и социјалној укључености школске деце. 

 
ОШ ''Краљ Петар I'' врши издавање школског простора почев од 2013.године. Школа 

има доваљан простор и могућности за давање простора у закуп, односно фискултурне сале, 
балон салу, као и учионице. Школа као корисник непокретних ствари у јавној својини 
Града Ниша – наведени школски простор у ул. Војводе Путника бр.1 и у ул. 
Новопројектованој бб - Паси Пољана даје у закуп у време када се оне не користе за наставу, 
односно када се испуне услови за то. Наиме, издавање школског простора врши се на 
основу увида у распоред часова, односно када се све активности реализују после 19:30 
часова, након завршетка редовне наставе,  додатне наставе, припреме за такмичења и 
секције. Издавање школског простора не изискује додатна финансијска оптерећења, 
односно не постоји исплата накнаде за дежурне раднике, јер се издавање школског 
простора врши само радним данима у време радног времена запослнеог. 

 
Издавање школског простора врши се у циљу повећања васпитне функције и веће 

социјалне укључености школске деце. Такође, давање простора у закуп урађено је са 
намером да се сагледа њихово функционисање, да се уоче препреке у раду и да се на 
основу тога извуку основни закључци и препоруке који ће послужити школи за унапређење 
наставе  у наредном периоду.  

 
Разлог који је утицао на доношење одлуке о издавању школског простора је 

укљученост  школске деце у обављању физичке активности, које ће водити остваривању 
бољих резултата у обављању редовне наставе физичког васпитања.  Циљ је да се школска 
деца правилније развијају и да развијау своје физичке и моторичке способности. 

 
Такође, давањем простора у закуп школа пружа могућност не само школској деци да 

се правилно развијају, већ и клубовима који немају могућност и сопствени простор за 
одржавање тренинга да раде са школском децом. Такође, ОШ ''Краљ Петар I'' издавањем 
школског простора жели да помогне градском спорту и културно-образовном програму 
града, јер ће се омогућити како школској деци тако и физичким лицима укључивање у 
разне спортске, културне и образовне активности. 

 
Један од разлога давања школског простора у закуп је остварење сопствених 

прихода. 
 



Највећи део средстава остварених од издавања школског простора користила су се 
за побољшање услова образовања. С обзиром да буџетска издвајања често нису била 
довољна ни за покриће оперативних трошкова школе, стицање сопствених средстава је, 
стога, препознато као начин да школе прибаве средства која ће се утрошити на унапређење 
услова образовања и васпитања, мада су се она не ретко користила и за покриће трошкова 
који би требало да се финансирају из буџета. У оквиру средстава за побољшање услова 
образовања значајнији део се издвајао за повећање и побољшање школског простора, 
набавку опреме и набавку наставних средстава. Школa је вршила  финансијско планирање, 
као и планирање прихода и расхода од издавања школског простора као и да се средства од 
издавања школског простора  користе у складу са постојећим прописима.  

 
Међутим, чланом 14., чланом 19, чланом 23. и чланом 25. Закона о буџетском 

систему  (''Сл.гл. РС'' бр.54/09...72/19) уређено су врсте јавних прихода као и припадност 
прихода одређеним нивоима власти . Сада се приходи од издавања школског простора 
уплаћују на уплатни рачун јавних прихода број 840-742142843-86 – Приходи од давања у 
закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и 
индиректни корисници њиховог буџета.    

     
 

На основу изложеног иако школа средства добијена од давања простора у закуп 
уплаћује на уплатни рачун јавних прихода,  школа ће ипак наставити са издавањем 
школског простора, ради пружања помоћи клубовима који немају своје просторе за 
обављање делатности, а у циљу пружања помоћи школској деци ради боље социјализације 
и развијању физичке и моторичке способности. 
 

Такође циљ ја да школа даље унапређује однос са локалном самоуправом и широм 
заједницом, а не препрека њиховој сарадњи, тако би школе биле активни партнери и при 
креирању припадајућег дела локалног буџета.  
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