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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

На основу члана 89. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник 
РС бр. 72/09) урађен је Годишњи план рада Политехничке школе. Разматран је, 
анализиран и усвојен на седници Школског одбора, дана 14.09.2017. године. 
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину 
обухвата следеће сегменте: 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 
5. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА 
6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

- Извештај о раду Наставничког већа 
- Извештај о раду Одељењских већа 
- Извештај о раду стручних већа за области предмета 
- Извештај о раду стручних актива 
- Извештај о раду Педагошког колегијума 
- Извештај о раду психолога школе 

7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
- Извештај о раду Школског одбора 
- Извештај о раду директора школе 
- Извештај о раду секретара школе 
- Извештај о раду Савета родитеља 
- Извештај о раду Ученичког парламента 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
9. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
10. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА 

             Д И Р Е К Т О Р  
                                                                                     _______________________ 
                                                    Дарко Радовановић, 
             дипл. инж. машинства 



 
1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
Tоком шк. 2016/2017. год. у школи су предузете значајне мере на побољшању 

материјално-техничких услова рада школе. 
Све учионице, кабинети за стручне предмете машинске, електро и саобраћајне струке 

као и радионице за извођење практичне наставе, фискултурна сала, свлачионице за ученике, 
кабинет за професоре физичког васпитања, зборница, и све остале пратеће просторије за 
административно-техничко особље су очишћене, орибане и спремне у здравствено-
хигијенском контексту, за почетак рада у новој школској години. 
-Све учионице су поремљене комплетно новим намештајем, клупама, столицама, 
наставничком клупом и столицом. 
-Ходник испред кабинета за саобраћај и школских радионица је реновиран и окречен. 
-Кабинет за саобраћај сређен је и окречен. 
-Купљено је возило Chevrolet Spark 1.0 за потребе обуке ученика и трећих лица у вожњи Б 
категорије. 
 
 
2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 
 Кадровски услови током 2016/2017.год. у великој мери су пратили Годишњи план рада 
школе.  
 У школи је радио следећи број радника: 
-1 директор, 
-1 секретар, 
-1 обрачунски радник, 
-43 наставника теоријске и практичне наставе, 
-5 сарадника у практичној настави (инструктори вожње), 
-1 спољни сарадник (вероучитељ), 
-2 стручна сарадника (психолог и библиотекар), 
-5 хигијеничарки, 
-1 домар. 
 

У наредном прегледу дато је стање запослених у погледу ангажовања за шк. 
2016/2017. год, које подразумева измене у односу на Годишњи план (радници којима се 
мењао статус, или проценат радног времена у току школске године).  

Од 1.9.2015. до 31.8.2016.год. измене у односу на Годишњи план су следеће: 
1. Ивана Вујчић, проф. енглеског језика, библиотекар, од 1.6.2017. до 31.8.2017. са 30% 
радног времена на одређено време, замена запослене на породиљском одсуству. 
2. Радиша Вујичић, проф. филозофије, наставник грађанског васпитања, од 21.4.2017. са 40% 
радног времена на неодређено време. 
3. Ненад Стевановић, наставник електро групе предмета, престанак радног односа 2.7.2017. 
4. Тања Бабејић, психолог, замена запослене на породиљском боловању од 1.11.2016. до 
31.8.2017. на одређено време са 30% радног времена. 
 
3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 
На следећој табели дат је преглед кретања бројног стања ученика: 



 

Уписано на 
почетку године 

Уписано у току 
године 

Исписано 
ученика 

Искључено 
ученика 

Свега ученика 
на крају шк. 

године 

464 4 16 / 452 

 
Просечан број ученика по одељењу је 27. 
 
4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 
 
4.1. Резултати ученика у редовној настави 
 

На следећој табели дат је приказ општег успеха ученика по разредима на крају другог 
полугођа шк. 2016/2017.год, усвојен на седницама Наставничког већа дана 31.5. (завршни 
разреди) и 21.6.2017.год.  

 
Након разредних и поправних испита у јунском и августовском испитном року, 

резултати су следећи: 
  

РАЗРЕД 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 
ОДЛИЧНИ 

(%) 

ВРЛОДОБРИ 

(%) 
ДОБРИ 

(%) 

ДОВОЉ-
НИ 
(%) 

СВЕГА 
ПОЗИ-

ТИВНИХ 
(%) 

ПОНАВЉА 
РАЗРЕД 

(%) 

НЕОЦЕ- 
ЊЕНИХ 

(%) 

 452 
76 

(16.81) 
169 

(37.39) 
168 

(37.17) 
27 

(5.97) 
440 

(97.35) 
12 

(2.65) 
/ 

 
 
4.2. Резултати ученика на смотрама и такмичењима 
 
 Ученици су у шк. 2016/2017. години радили у рецитаторској и драмској секцији, као и 
хору, и учествовали у приредбама за Дан школе и Дан Св. Саве. 
 У оквиру Фестивала младих града Пожаревца, драмска секција приказала је играни 
филм „Капија“ по тексту Соње Богдановић. Ученици Александар Николић и Ивана Павловић 
похвањени су за главне улоге у филму. 
 Представа „Бајка о цару и славују“ је на Међународном фестивалу „Лектирићи екс Ју 
фест“ одржаном у Блацу освојила треће место у такмичарском делу. 

РАЗРЕД 
БРОЈ 

УЧЕНИКА 

ОДЛИЧН
И 

(%) 

ВР. 
ДОБРИ 

(%) 

ДОБРИ 
(%) 

ДОВОЉ-
НИ 
(%) 

СВЕГА 
ПОЗИ-

ТИВНИХ 
(%) 

СА 1 СЛ. 
ОЦЕНОМ 

(%) 

СА 2 СЛ. 
ОЦЕНЕ 

(%) 

ПОНАВЉ
А РАЗРЕД 

(%) 

СВЕГА 
НЕДО-

ВОЉНИХ 
(%) 

НЕОЦЕ- 
ЊЕНИХ 

(%) 

I 136 
11 

(8.09) 
51 

(37.50) 
61 

(44.85) 
1 

(0.73) 
124 

(91.18) 
6 

(4.41) 
4 

(2.94) 
1 

(0.73) 
11 

(8.09) 
1 

(0.73) 

II 133 
24 

(18.04) 
56 

(42.10) 
34 

(25.56) 
8 

(6.02) 
122 

(91.72) 
5 

(3.76) 
2 

(1.50) 
/ 

7 
(5.26) 

4 
(3.01) 

III 126 
20 

(15.87) 
41 

(32.54) 
38 

(30.16) 
3 

(2.38) 
102 

(80.95) 
13 

(10.33) 
1 

(0.79) 
/ 

14 
(1.11) 

10 
(7.93) 

IV 59 
21 

(35.59) 
19 

(32.20) 
17 

(28.81) 
2 

(3.39) 
59 

(100) 
/ / / / / 

 454 
76 

(16.74) 
167 

(36.78) 
150 

(33.04) 
14 

(3.08) 
407 

(89.65) 
24 

(5.29) 
7 

(1.54) 
1 

(0.22) 
32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(7.05) 
15 

(3.30) 



На Републичком такмичењу ученика саобраћајних школа Политехничка школа је у 
екипном пласману освојила 8. место. 

Ученици наше школе су учествовали на Републичком такмичењу из електротехнике. 
Немања Обретковић је освојио друго место на окружном такмичењу у рецитовању. 
Никола Булутић и Мирослав Којић освојили су треће место на окружном такмичењу иу 

историје. 
 

4.3. Дипломе, награде, похвале 
 
 Ученици су похваљени у шк. 2016/2017. год. за одличан успех и примерно владање, 
учешће у културној и јавној делатности школе, изузетан успех у практичној настави, учешће 
на републичким такмичењима, успехе на такмичењима из физичког васпитања, учешће у 
пројектима везаним за безбедност саобраћаја и остала такмичења. 

Сви ученици који су постигли одличан успех награђени су књигама. Књиге су добили и 
најбољи ученици у генерацији. 

Носиоци дипломе „Вук Караџић“ су Немања Васић, III1, Филип Павловић, IV1, Ана 
Глигорић, IV1 и  Милош Срејић, IV2. 

 
УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Филип Павловић 
техничар друмског 

саобраћаја 
ученик генерације 

Немања Васић електроинсталатер 
најбољи ученик електро-

струке 

Александар Павловић аутоелектричар 
најбољи ученик електро-

струке 

 
 
4.4 Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера 
 

Одржано је 33 васпитно-дисциплинска поступка, од чега је мера укора изречена у сва 33 
случаја, и то укор директора 22 и укор Наставничког већа 11 пута. 
 
ПРЕГЛЕД БРОЈА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА НА КРАЈУ ШК.2015/2016.ГОД. 
 

РАЗРЕД 
ПРИМЕРНО 

(5) 
ВРЛОДОБРО  

(4) 
ДОБРО 

(3) 
ДОВОЉНО  

(2) 
НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ (1) 

I 111 2 13 7 2 

II 98 10 14 8 3 

III 101 10 9 3 3 

IV 47 8 4 / / 

Σ 357 30 40 18 7 

 
 
 
 
 
 



5. БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 
 

Број часова теоријске наставе 16584 

Број часова практичне наставе 4379 

Број часова блок наставе 766 

Број часова одељењског старешине 1081 

Број часова изборних предмета 766 

Број часова допунског рада 513 

Број часова додатног рада 70 

Број часова припремног рада 373 

Број часова секција 149 

УКУПНО 24681 

 
6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 
6.1. Извештај о раду Наставничког већа 
 
 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
6.2. Извештај о раду Одељењских већа 
 
 Одељењска већа свих одељења одржала су најмање 4 седнице, са дневним редом о 
усвајању успеха ученика на класификационим периодима, извештајима о појачаном 
васпитном раду, предлозима за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, као и 
о предлозима за похвале и награде ученицима. 
 О свим одржаним седницама Одељењских већа постоје записници у Књигама 
евиденције сваког одељења. 
 
6.3. Извештај о раду стручних већа из области предмета 
 
 Извештаји о раду стручних већа дати су у прилогу. 
 
6.4. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 
 
 Извештај о раду Актива биће приложен по изради анализе резултата активности из 
ШРП. Такође, у прилогу је дат извештај о раду Тимова за самовредновање и школско 
развојно планирање. 
 
6.5. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 
 
 Извештај о раду Актива дат је у прилогу овог документа. 
 
6.6. Извештај о раду Педагошког колегијума 
 
 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
6.7. Извештај о раду психолога школе 
 



 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 
7.1. Извештај о раду Школског одбора 
  
  Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
7.2. Извештај о раду директора школе 
 
 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
7.3. Извештај о раду секретара школе 
 
 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
7.4. Извештај о раду Савета родитеља 
 
 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
7.5. Извештај о раду Ученичког парламента 
 
 Извештај је дат у прилогу овог документа. 
 
8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 
 Извештаји су дати у прилогу овог документа. 
 
9. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 Извештај о стручном усавршавању ван установе дат је у прилогу. 
 Извештај о стручном усавршавању у оквиру установе дат је у прилогу.  
  
10. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА 
 
 Извештаји о екскурзијама дати су у прилогу овог документа. 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 
 

Наставничко веће је у школској 2016/2017. години одржало 18. седница. На свим 

седницама је присуствовао довољан број наставника за одржавање седница и доношење 

одлука о чему постоји прецизна евиденција у записницима са ових седница, као и код 

директора школе. Чланови Наставничког већа потписивањем на свакој седници 

потврђују своје присуство. 

Све одлуке Наставничког већа доношене су једногласно. У наставку извештаја је 

дат преглед одржаних седница по месецима са дневним редом. 

 

СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 

 

1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (среда, 14.09.2016.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са XVIII седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2015/2016. години. 

3. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину. 

4. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. годину. 

5. Усвајање Плана рада директора за школску 2016/2017. годину. 

6. Усвајање плана екскурзија за школску 2015/2016. годину. 

7. Организација иницијалног тестирања ученика другог разреда. 

8. Формирање комисија за полагање испита ванредних ученика и ученика на 

специјализацији за школску  2016/2017. годину (председници стручних већа треба да 

објаве предлоге испитних комисија на огласној табли у зборници). 

9. Молбе ученика. 

10. Разно. 
 
 
ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ 

 

2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (понедељак, 03.10.2016.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са I седнице Наставничког већа. 

2. Извештај о реализованој екскурзији матураната. 

3. Договор о обележавању 26. рођендана Политехничке школе. 

4. Молбе ученика. 

5. Разно. 

 

3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (понедељак, 14.10.2016.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са II седнице Наставничког већа. 

2. Молбе ученика. 

5. Разно. 



НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 

 

4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (понедељак, 14.11.2016.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са I седнице Наставничког већа. 

2. Извештај о реализованој екскурзији матураната. 

3. Договор о обележавању 26. рођендана Политехничке школе. 

4. Молбе ученика. 

5. Разно. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 

 

5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (петак, 23.12.2016.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са IV седнице Наставничког већа. 

2. Анализа Записника о редовном инспекцијском надзору школе. 

3. Усвајање Предлога плана уписа за школску 2017/2018. годину. 

4. Молбе ученика. 

5. Разно. 

 

 

ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ 

 

6. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (среда, 25.01.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са VI седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2016/2017. године. 

3. Договор о обележавању Дана Светог Саве. 

4. План активности у другом полугодишту школске 2016/2017. године. 

5. Молбе ученика. 

6. Разно. 

 

 

ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ 

 

7. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (понедељак, 20.02.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са VI седнице Наставничког већа. 

2. Информисање колектива о актуелним дешавањима у просвети: 

 план уписа за школску 2017/2018. годину, 

 реформа мреже школа, 



 нацрт новог Закона о основама система образовања и васпитања, 

 дуално образовање, 

 екстерна евалуација, 

 обавезе запослених у наредном периоду, 

 остале актуелности. 
3. Васпитно дисциплинске мере. 

4. Молбе ученика. 

5. Разно. 

 

8. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (понедељак, 27.02.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са VII седнице Наставничког већа. 

2. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2016/2017. години 

3. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. 

годину. 

4. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у 

школској 2016/2017. години. 

5. Разматрање Извештаја о раду тима за безбедност. 

6. Васпитно дисциплинске мере. 

7. Молбе ученика. 

8. Разно. 

 

 

МАРТ 2017. ГОДИНЕ 

 

9. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (петак, 31.03.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање успеха ученика на другом тромесечју у школској 2016/2017. години. 

2. Усвајање распореда писаних провера за завршне разреде за друго тромесечје у 

другом полугодишту, школске 2016/2017. године. 

3. Васпитне мере. 

4. Разно. 

 

 

АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ 

 

10. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (уторак, 18.04.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са IX редовне седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика на другом тромесечју у школској  

     2016/2017. години. 

3. Формирање испитног одбора и комисија за матурски испит, изборне предмете и 

завршни испит - известиоци Анита Динић и Оливера Филиповић. 



4. Усвајање предлога тема за завршни/матурски испит и изборне предмете - известиоци 

Анита Динић и Оливера Филиповић. 

5. Васпитно дисциплинске мере.  

6. Молбе ученика. 

7. Разно. 

 

 

МАЈ 2017. ГОДИНЕ 

 

11. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (четвртак, 25.05.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање успеха ученика по завршетку теоријске наставе у школској 2016/2017. 

години. 

2. Утврђивање термина припремне наставе за разредне испите и датума одржавања 

разредних и поправних испита. 

3. Васпитне мере. 

4. Разно. 

 

12. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (среда, 31.05.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са XI редовне седнице Наставничког већа. 

2. Васпитно дисциплинске мере. 

3. Усвајање успеха ученика завршних разреда по завршетку практичне наставе у 

школској 2016/2017. години. 

4. Усвајање термина полагања завршних и матурских испита за подручја рада 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и САОБРАЋАЈ (председници стручних већа и одељенске 

старешине треба да припреме предлог термина). 

5. Усвајање термина доделе сведочанстава и диплома. 

6. Похвале и награде ученика. 

7. Избор ученика генерације. 

8. Молбе ученика. 

9. Разно. 

 

ЈУН 2017. ГОДИНЕ 

 

13. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (уторак, 13.06.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са XII редовне седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика по завршетку разредних и поправних испита у јунском 

року. 

3. Усвајање успеха ученика по завршетку завршних и матурских испита у јунском року. 

4. Информације о ангажовању запослених на завршним испитима у основним школама.  

5. Васпитно дисциплинске мере. 

6. Молбе ученика. 



7. Разно. 

 

14. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (среда, 21.06.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са ХIII седнице Наставничког већа. 

2. Васпитно дисциплинске мере. 

3. Усвајање успеха ученика по завршетку другог полугодишта школске 2016/2017. 

године. 

4. Похвале и награде ученика. 

5. Одређивање термина разредних и поправних испита (потребно је да предметни 

наставници који имају ученике за разредне и поправне испите усагласе термине са 

одељенским старешинама пре седнице). 

6. Обавезе запослених до одласка на годишњи одмор. 

7. Молбе ученика. 

8. Разно 

 

15. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (петак, 30.06.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са ХIV седнице Наставничког већа. 

2. Формирање комисија за упис ученика у први разред за школску 2017/2018. годину. 

3. Подела предмета на наставнике за школску 2017/2018. годину. 

4. Молбе ученика. 

5. Разно. 

 

 

ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ 

 

16. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (четвртак, 06.07.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са ХV седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика по завршетку разредних испита у јунском испитном року 

2016/2017. 

3. Извештај комисија за упис ученика у први разред за школску 2017/2018. годину. 

4. Избор одељенских старешина за школску 2017/2018. годину. 

5. Молбе ученика. 

6. Разно. 

 

 

АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ 

 

17. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (понедељак, 21.08.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 



1. Усвајање записника са ХVI редовне седнице Наставничког већа. 

2. Информација о упису ученика за школску 2017/2018. годину. 

3. Информација о активностима у току летњег распуста и плановима за наредни 

период. 

4. Усвајање распореда часова за школску 2017/2018. годину. 

5. Обавезе запослених до 31.08.2017. године. 

6. Молбе ученика. 

7. Разно. 

 

18. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (четвртак, 31.08.2017.) 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са ХVII редовне седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика после полагања разредних и поправних испита у 

августовском року школске 2016/2017. године. 

3. Усвајање успеха ученика на завршним испитима за школску 2016/2017. годину. 

4. Припремне активности за почетак школске 2017/2018. године. 

5. Молбе ученика. 

6. Разно. 

 

 

 

 

               Директор  

 

                  Дарко Радовановић 

            __________________________ 

 

 

 

 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ И 

МШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

Чланови Стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници 

саобраћајне групе предмета: Стевић Владислава, Јовић Владета, Миленковић Јелена, 

Рогожарски Димитрије, Савић Стеван, Станојевић Мирослав, Тасић Горан, Спасић Никола и  

Динић Анита као и професори машинске групе предмета Марија Премовић и Драган 

Богдановић. У периоду од 22.08.2016. године до 31.08.2017. године, одржано је десет 

седница Стручног већа на којима је разматрано 33 тачаке дневног реда. Седницама су 

присуствовали сви чланови стручног већа.  

На седницама су разматране следеће тачке дневног реда:  

Септембар: 

1. Усвајање извештаја о раду у претходној школској години 

2. Усвајање плана рада за наредну школску годину  

3. Сачињавање плана блок наставе 

4. Формирање комисија и одређивање термина полагања ванредних испита 

5. Избор председника Стручног већа 

6. Формирање комисија и одређивање термина за полагање специјалистичких 

испита 

 Октобар: 

7. Подела награда члановима актива који су припремали ученике за такмичење 

Новембар: 

8. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

9. Израда плана допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика 

10. Идентификација ученика за такмичење 

Децембар: 

11. Предлог плана уписа за школску 2017/2018. годину  

12. Припрема питања и тема за матурски испит 

13. Анализа реализације практичне наставе 

Јануар – фебруар: 

14. Анализа планираног и оствареног у претходном полугодишту 

15. Анализа успеха ученика из стручних предмета саобраћајне струке у претходном        

полугодишту 

16. Анализа ефеката одржавања допунске наставе у циљу побољшања успеха 

ученика 

17. Информисање чланова стручног већа са новим дешавањима у просвети 

Март: 

18. Припрема полагања завршног испита за возаче моторних возила 

  19. Припрема ученика за учешће на републичком такмичењу саобраћајних школа 

 Април: 

  20. Формирање комисија за полагање матурских и завршних испита ученика 

  21. Републичко такмичење ученика саобраћајних школа 

  22. Анализа остварених резултата на републичком такмичењу саобраћајних школа 

Мај: 

  23. Извлачење тема за завршни испит 

  24. Прављење распореда полагања матурског и завршног испита 



Јун: 

  25. Полагање матурског и завршног испита 

  26. Анализа резултата матурског и завршног испита 

  27. Анализа рада стручног већа саобраћајне и машинске струке у току школске 

године 

  28. Сачињавање предлога уџбеника за наредну школску годину 

  29. Сачињавање предлога расподеле предмета саобраћајне струке за наредну 

школску годину 

 Август: 

             30. Усвајање извештаја о раду стручног већа у претходоној школској години 

             31. сачињавање плана рада за наердну школску годину 

             32. сачињавање плана блок наставе за наредну школску годину 

             33. избор председника стучног већа за наредну школску годину 

 

 

 

 

На првој седници већа у Септембру  су једногласно усвојени извештај о раду већа у 

претходној школској години и план рада за наредну школску годину. Сачињен је план 

извођења блок наставе. Формиране су комисије и одређени термини полагања ванредних и 

специјалистичких испита. За председника Стручног већа саобраћајне и машинске групе 

предмета је изабрана је Анита Динић. 

На другој седници у Октобру донета је одлука да се професорима Јелени Миленковић, 

Владислава Јовановић и Дејану Стојадиновићу равноправно подели награда од 20 000,00 

динара које школа додељује професорима за припрему ученика за такмичење.  

На трећој седници у Новембру анализиран је успех ученика на крају првог 

класификационог периода. Ученицима завршних разреда је подељен материјал за припрему 

за републичко такмичење средњих саобраћајних школа, и одлучено је да се на почетку 

другог полугодишта обави тестирање и избор ученика који ће представљати нашу школу на 

такмичењу. За одабир ученика одређена је професорка Јелена Миленковић. Сачињен је план 

допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика. 

На четвртој седници у Децембру је договорено да се ученици четвртог разреда изјасне 

код професора Мирослава Станојевића о предметима које желе да полажу на матурском 

испиту, а да се на основу тога саставе теме и питања за полагање матурских испита и сачине 

испитне комисије.Такође, дат је предлог како да се осавремени и побољша реализација 

практичне наставе у саобраћајној струци. План уписа остаје исти као и претходних година. 

На петој седници у Фебруару анализиран је остварен и планиран план рада у 

претнодном полугодишту, као и успех ученика у претходном полугодишту из стручних 

саобраћајних предмета. Такође су анализирани ефекти одржавања допунске наставе, као и 

предлог побољшања истог. Преседник стручног већа  упознао је чланове већа са темама о 

којима се говорило на педагошком колегијуму а у вези са планом уписа ученика у наредних 

неколико година и дуалним образовањем. 

На шестој седници у Марту дат је предлог тема и питања за усмени део за полагање 

завршног ипита за возаче моторних возила. У марту су почеле интензивне припреме ученика 

за пепубличко такмичење саобраћјних школа које треба да се одржи на Тари. 

На седмој седници у Априлу су формиране комисије за полагање матруских и 

завршних испита. У априлу је одржано републичко такмичење саобраћјних школа на Тари 

где је наша школа освојила седмо место у укупном пласману. 

На осмој седници у Мају је констатовано да су подењене теме за полагање завршног 

испита и дат је предлог распореда полагања завршног и матурског ипсита. 



У првој и другој недељи Јуна ученици завршних разреда су полагали матурски и 

завршни испит. Извршена је анализа рада стручног већа где је констатовано да је стручно 

веће релаизовало све тачке по плану за претходну школску годину. Сачињен је предлог 

уџбеника за наредну школску годину и извршена расподела предмета саобраћајне и 

машинске струке за наредну школску годину 

На последњој седници у Августу усвојен је извештај о раду стручног већа у 

претходној шкослкој години и сачињен предлог плана рада стручног већа за наредну 

школску годину 2017/2018. Такође је дат предлог плана за реализацију блок наставе у 

наредној школској години. За предсеника стручног већа за наредну школску годину изабран 

је Рогожарски Димитрије. 

 

 

 

У Пожаревцу      ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА  

   31.08.2017.               Анита Динић 

        ________________________________ 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА АКТИВА ЕЛЕКТРО 

СТРУКЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2017. год. ДО 28.02.2017. год. 

 

На последњем састанку стручног већа у школској 2016/2017, одржаној 29. августа 

2016, заједнички су сагледане реализоване активности електроактива у протеклој школској 

години. На овом састанку је дужност председника актива преузела Оливера Филиповић проф. 

стручних предмета електроструке, а на предлог дотадашњег председника Милице Обреновић, 

која је успешно обављала ту дужност претходних година. Утврђено је да стручно веће чине 

исти чланови као и претходне школске године: Обреновић Милица, дипл. инж. 

електротехнике, Филиповић Оливера, дипл. инж електронике, Павић Данијела, дипл. инж. 

електротехнике, Стевановић Ненад, дипломирани инжењер  електротехнике, Глигоријевић 

Тијана, дипл. инжењер електротехнике,  Дендић Милорад, дипл. инжењер електротехнике и 

наставници  практичне наставе Пајић Биљана и Гошев Зорица. 

Септембар 

1. У првим данима нове школске године, формиране су комисије за ванредне испите, 

у складу са поделом предмета за ову школску годину и нормативом, као и комисије 

за специјалистичке испите, које наша школа први пут уписује ове године за 

образовне профиле Аутоелектричар, Електроенергетичар за мреже и постројења  и 

Електроенергетичар за електричне инсталације.Такође је направљен распоред 

термина за консултације сваих професора актива у складу са постојећим рапоредом 

наставе, као и рапоред испита за ову школску годину. 

2. Састанак већа електроактива је одржан 14. 09.2016. године, на којем је, такође 

утврђен план активности за школску 2016./2017. годину. 

3. Професор Ненад Стевановић је одређен да координира у договору око набавке 

потребних наставних средстава и материјала потребног за одржавање практичне 

наставе, на првом месту и да направи коначан списак који ће бити достављен 

директору.Обзиром да је реновирање кабинета за електротехнику још увек било у 

току, набавка истих је одложена до завршетка новог кабинета.  

4. Осим Ненада Стевановића који је задужен за координацију активности везаних за 

практичну наставу, професори практичне наставе су задужени да учествују у 

организацији посета радним организацијама, сајмова и стручних екскурзија за 

ученике и професоре.Направљен је план посета за предстојећи период од којих је 

први  у октобру, Сајам енергетике у Београду.Професорка Павић Данијела је 

преузела задужења која се тичу кандидата за специјалистичкие испите, а проф. 

Дендић Милорад је преузео дужност информисања  и остварења контаката везано 

за такмичења у овој школској години и ангажовања ученика у електросекцији 

Политехничке школе. На првом месту то су такмичења за аутоелектричаре, због 

досадашњих остварених успеха. 

 

 

 

 

 



5. Сарадња два стручна већа се огледа на првом месту у измени и допуни 

оперативних планова који садрже корелацију између предмета а што су поједини 

професори ускладили приликом свакодневних активности. Најављени су 

заједнички састанци  до краја полугодишта. 

 

План електроактива за месец септембар је у потпуности испуњен. 

 

 

Октобар 

 

1. Направљен је план посете радним организацијама и социјалним партнерима са 

којима наша школа сарађује успешно већ дуже време. Међу њима су ссви сервиси 

аутоелектрике у којима ученици обављају праксу, предузећа Електроморава и друга 

са којима имамо уговоре о сарадњи.Професори   практичне наставе ће према овом 

плану редовно осржавати контакте и пратити потребе како сарадника тако и 

ученика и реаговати правовремено. 

2. Утврђен је термин за одржавање секције у електрокабинету а у договору са 

предментим наставницима идентификовани су ученици који имају склоности и 

интересовања за електротехнику. Коначан списак ученика направљен је на основу 

изјашњавања и жеља самих ученика. 

3. Израда нових елебората за нове образовне профиле је одложена за друго 

полугодиште, да би се претходно дошло до података из привреде и од Заваода за 

запошљавање о профилима за којима постоји реална потреба, посебно у области 

образовања одраслих. 

4. Обављена је посета Сајму књига,која је организована на нивоу  школе, као и 

планирана посета Сајму енерхетике у Београду. 

5. Направљен је детаљан план екстерног усавршавања професора електроактива, 

извојени су акредитовани семинари из Каталога за стручно усавршавање.Овај план 

је благовремено достављен стручном сараднику и директору и уврштен је у 

Годишњи план рада школе. За интерно усавршавање је сваки предметни наставник 

задужен да направи индивидуални план угледних/огледних часова. У овом месецу 

су чланови већа присуствовали 4. Сајму енергетске ефикасности у организацији 

Друштва инжењера и техничара Пожаревца. 

 

Нови електрокабинет је завршен и настава је почела редовно да се одвија и у 

овом кабинету у знатно побољшаним условима. 

План стручног већа је испуњен осим израде елабората под 3. 

Ово је потврђено и на редовном састанку већа одржаном 31. октобра 2016. 

 

 



 

 

Новембар 

 

 

1. Анализиран је успех ученика електроструке и наглашено да из предмета из којих 

има највише слабих оцена треба појачати допунски рад, али да је, статистички 

гледано, успех очекиван. 

2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа је остварена кроз телефонске 

разговоре са колегама, а везано за предстојећи план уписа и план такмичења за 

следећу годину. 

3. Посета Заводу је одложена, али је упућена молба секретару школе да обави 

разговоре у оквиру редовних контаката са Заводом, који образовни профили су 

тренутно занимњиви за тржиште рада. У складу с, тим електроактив би изабрао оне 

који су прихватљиви за нашу школу , кад се узме у обзир опремљеност, кадар и 

средства којима располажемо. 

4. Као што је планирано на почетку, по утврђеном плану, обављене су посете 

предузећима и социјалним партнерима, односно сервисима ради праћења ученика и 

побољшања сарадње, опремања кабинета и набавке средстава.Ову активност су у 

највећој мери спровели наставници практичне наставе.У оквиру интерног стручног 

усавршавања,као и сарадње са Друштвом инжењера и техничара Пожаревца,  

чланови електросктива заједно са још неколико професора из наше школе, 

присуствовали су Саветовању "Примена нових материјала у технологијама и 

конструкцијама" у  Пожаревцу, 24. новембра 2016. године  

 

Према плану набавке наставних средстава и материјала, набављена је прва 

ставка са тог списка а то је комплет за дијагностику за потребе наставе из 

стручних предмета за аутоелектричаре. Треба истаћи да је и овде сарадња два 

актива електро и саобраћајног, била успешна. 

 

План стручног већа електроактива за новембар је у највећој мери испуњен. 

Редован састанак електроактива је одржан 25. новембра 2016. године. 

 

 

 

 

 



 

Децембар 

 

1. Иако прво полугодиште није завршено, урађена је анализа тренутног успеха 

ученика из стручних предмета. Уочено је побошање успеха у извесној мери а за 

ученике који и даље имају лош успех препорука је да се контактирају родитељи, 

без обзира на редовне родитељске састанке, да им се на време укаже на проблеме, 

јер су најчешће лоше оцене  повезане са великим бројем изостанака. 

2. Дат је предлог плана уписа за следећу школску годину, којим би се поново уписали 

исти образовни профили који се тренутно школују у подручју електротехника, а то 

су : 

 Аутоелектричар (30ученика); 

 Електроинсталатер (15 ученика); 

 Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (15 ученика) 

 

3. Рад секције се одвијао по утврђеном распореду. 

 

У организацији Друштва одржавалаца средстава рада града Пожаревца и Савеза 

друштава инжењера и техничара града Пожаревца, а у сарадњи са 

Високом техничком школом струковних студија из Пожаревца и Инжењерском 

комором Србије, у Пожаревцу је 16. децембра 2016. године одржано 

Саветовање "Савремене методе техничке дијагностике".Овом саветовањеу су 

присуствовали чланови стручног већа електроактива, заједно са 

заинтересованим професорима из наше школе. 

 

План рада стручног већ електроактива за децембар је у потпуности испуњен. 

 

Јануар 

 

1. Активности за промоцију школе ће се реализовати у наредном периоду на нивоу 

целе школе, тако да ће и електроактив ускладити своје активности са осталим 

активима кад се за то створе услови и прилике. 

2. Као и у децембру, анализиран је успех ученика и приликом поделе књижица 

скренута пажња свим ученицима да озбиљније извршавају своје дужности и то не 

само кад је учење у питању већ и похађања наставе, а нарочито понашања у школи 

и чувања школске имовуне. 

3. Сарадња са Друштвом инжењера и техничара Пожаревца није изостала ни овог 

месеца, али у мањој мери, јер је претходних месеци остварена планирана и успешна 

сарадња. 

 

 

 



Извршена је допунска набавка потребног материјала за практичну наставу. 

План за јануар је делимично испууњен али су стивности обављене или у 

претходном периоду или одложене за наредни период. 

Редован састана електроактива је одржан 23. јануара 2017. године. 

 

 

 

Фебруар 

 

 

1. Професор Ненад Стевновић је направио предлог за посете ученика и професора 

сајмовим и скуповима најављеним за друго полугодиште. Разредне старешине и 

предметни наставници ће обавити анкетирање ученика да би се знао број 

заинтересованих ученика и у складу са тим у договору са директором обезбедио 

превоз и остварила сарадњеа са предузећима, који би били енетуални домаћини 

ових посета. 

 

2. У светлу нових информација везаних за формирање мреже школа и увођења 

дуалног образовања, пред електроактив су се поставили нови задаци који нису били 

део плана или постојећи план захтева неке допуне. Најважнији су захтев за увођење 

нових профила, као и сарадња са социјалним партнерима ради увођења дуалног 

образовања тамо где је то могуће и у мери у којој је могуће. Предметни наставници 

као и наставници практичне наставе треба  да дају коначне предлоге за ученике 

који ће ићи на такмичења за која је Министарство већ одредило распоред и 

термине. 

 

План рада стручног већа за фебруар је испуњен, с тим да је план за наредни 

период допуњен.Подаци о екстерном стручном усавршавању професори из 

електроактива су појединачно предали стручном сараднику школе. 

Редован састанак стручног већа је одржан 20. 02.2017.године. 

  

 



ПОЛУДОГИШЊИ ИЗВЕШТА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ 

ЗА ПЕРИОД МАРТ-АВГУСТ 2017. 

 
Март: 

1. Утврђене су листе питања односно тема за завршне испите електроструке за 

школску 2017/2018. годину, при чему су наставници практичне наставе имали 

задатак да ревидирају листу тема из претходних година и да додају нове теме у 

складу са изменама планова и реалним могућностима израде, а у договору са 

социјалним партнерима.За образовни профил аутоелектричар списак могућих 

тема је дат у Приручнику за полагање али су предметни професори и професори 

практичне наставе направили избор ,с тим да је број тема одређен у складу са 

законом и правилником о полагању завршних испита. 

2. Обзиром да предметни наставници располажу потребним уџбеницима, 

ученицима је такође препоручена литература и  дата упутства на који начин да је 

користе за израду завршног испита. 

3. Према распореду такмичења које је објављено од стране 

Министарства,планирано такмичење за аутоелектричаре ни ове године неће бити 

одржано. Ове године је актив одлучио да се организује школско такмичење за 

ученике смера електромеханичар за термичке и расхладне уређаје иако то није 

било прецизирано у плану актива. Такмичењу је претходила припрема ученика 

које су предметни наставници одредили за додатну наставу из стручних 

предмета. Анализом резултата одређени су ученици који ће предтављати нашу 

школу на републичким такмичењима из области термичких и раскладних уређаја 

крајем априла месеца. 

 

 Састана електроактива је одржан 1. марта. План за март је у потпуности испуњен. 

 

Обављене су и две посете ученика елекртроструке и предметних професора. Једна посета 

је, на почетку године  планирана посета Међународном сајму аутомобила у Београду. Друга 

посета је стручна екскурзија ХЕ Ђердап, са посетом Лепенском виру. Ова посета је 

организована мимо плана али је одлуку стручног веће одобрио Школски Одбор. Обе посете 

су врло успешно реализоване.  

 

 

Април: 
1. Према календару такмичења, републичко такмичење за термичке и расхладне 

уређаје је одржано у овом месецу. Анализом резултата  школског такмичења 

одређени су ученици који ће предтављати нашу школу на републичком такмичењу 

из области  термичких и раскладних уређаја. 

2.  На састнку актива, договорени су састави комисија за полагање завршних испита. 

Свака комисија је састављена водећи рачуна да су предметни професори као и 

наставници практичне наставе стручни и компетентни да спроведу испите. 

3. Чланови актива су се договорили на који начин и са каквим информацијама  да крену 

у промоцију школе, као део свеукупне акције предсатвљања и презентације 

Политехничке школе будућим средњошколцима.Одређени су у чланови актива, који 



ће заједно са колегама из осталих актива, посебно саобраћајног, по планираном 

распореду обилазити основне школе и вршити презентацију.   

Састанак електроактива је одржан 3. априла.План за април је у потпуности остварен. 

Мај:  

1. Обзиром да су у претходном месецу реализоване две посете као и чињеницу да је 

одржано републичко такмичење , припреме за полагање завршних испита су у току 

као и промоција школе која је почела још у априлу, актив је одлучио да се ове 

године на сајам технике на иде из оправданих разлога. 

2. Извршена је анализа успеха завршних разреда. Закључак је да је успех лошији него 

прошлих година због великог броја ученика који су упућени на полагање разредних 

испита. Направњен је план одржавања припремних часова, у складу са законом, као 

и распоред полагања за јунски рок. Овај распоред је усвојен на седницама 

Одељенских већа. 

3. Професори практичне наставе су припремили потребну документацију, комисије су 

направиле план са терминима полагања завршних испита који усваја Наставничко 

веће.Појачан је припремни рад и рад ментора са ученицима  који излазе на полагање 

завршних испита. 

 

Сатанак актива је одржан 4.маја. План за мај је у испуњен осим у тачки везаној за 

пролећне сајмове у мају месецу. 

Јун 

1. Анализа резултата такмичења ученика је обављена одмах по завршетку теоријског 

дела наставе. Иако резултати нису били награђени неком од награда, послужиће као  

показатељ добрих и слабих страна ученика такмичара и професора који их 

припремају. 

2. Анализа успеха завршних испита је делимично урађена јер је одређени број 

ученика упућен на полагање завршног испита у августовском року.донесен је 

закључак који ће помоћи да се следеће године направе неке измене а у циљу 

ефикасније организације завршних испита. 

3. Извршена је начелна подела предмета за наредну школску годину, имајући у виду 

да Стевановић Ненад  од јула месеца више није члан актива. 

 

Састанак електроактива је одржан 21. 06. 2017.План за јуни је у потпуности 

испуњен. 

 

Председник стручног већа 

             

     ________________________________________________ 

           

дипл. инж. електротехнике Оливера Филиповић 



Извештај о раду стручног већа професора језика за 2016/2017 

 

Септембар 

 

Реализоване су готово све планиране активности. Извршена је идентификација ученика 

за драмску и рецитаторску секцију.Обављене су припреме за Дан школе и Вече 

енглеског језика. Договорено је да се Вече енглеског помери за новембар или децембар 

због тога што већина ученика већ има обавезе и припрема програм за Дан школе, те је у 

циљу растерећивања ученика, померен термин одржавања Вечери енглеског језика. 

 

Октобар 

 

Део ученика је са професорима ишао организовано на Сајам књига у Београд. Наши 

ученици су били саставни део програма Сајма књига и тамо су извели представу Бајка о 

цару и славују, која је наишла на јако добар пријем код публике, нарочито код млађе 

публике. Није се ишло на трибину издавачке куће Pearson јер Министарство тренутно 

не даје поене за  стручно усавршавање (за стручну трибину се добија од 0 до 1 бода). 

Није се организовано ишло на неку од представа у Београд јер није било средстава за 

то. 

 

Новембар 

 

Реализоване су све планиране активности, план допунске и додатне наставе је урађен. 

Идентификовани су ученици којима је потребна допунска настава као и они који су за 

додатни вид наставе. Утврђени су и термини за оба вида наставе. Кренула је са радом 

новинарска секција. Кренуле су припреме за Светосавску академију. Такође, покренут 

је и електронски Туљак, часопис наше школе сада постоји и у електронском облику. 

 

Децембар 

 

Није било прилике за набавку нових наставних средстава, због недостатка новца. 

Организован је програм за пријем новогодишнјих пакетића које добијају деца 

запослених. Није се ишло на трибину издавачке куће Pearson јер Министарство 

тренутно не даје поене за  стручно усавршавање (за стручну трибину се добија од 0 до 1 

бода). Вече енглеског језика је одржано у децембру, и наишло је на одличан пријем код 

гостију, оно прераста у традиционалну манифестацију те ћемо наставити да га 

организујемо. 



 

Јануар-Фебруар 

 

Реализоване су готово све планиране активности. Наставници српског језика су били на 

зимском семинару који се одржао на Филолошком факултету у Београду. Успешно су 

обављене припреме за Светосавску академију. План допунских часова за ученике који 

имају слабе оцене је реализован. Није реализовано анкетирање ученика о стратегији за 

побољшање успеха. Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта. 

Обављена је припрема ученика за такмичење рецитатора. Ученици су учествовали на 

ЗИП – ЗОП фестивалу у организацији Центра за културу (током зимског распуста). 

 

Март 

 

Наши рецитатори су остварили запажен успех на рецитаторском такмичењу. Обављене 

су припреме за наступ школе током Фестивала младих. Није се ишло на трибину куће 

Pearson због претходно наведених разлога. Обављена је припрема ученика за окружно 

такмичење из енглеског језика. Такође, одржано је HIPPO такмичење  

 

Април 

 

Обављене су припреме ученика завршног разреда за израду матурског испита. Није 

обављена посета глумачким свечаностима због недостатка новца. Присуствовали смо 

презентацији онлајн семинара о стандардима који Министарство организује, те ће сви 

чланови већа учествовати на овом семинару. 

 

Мај 

 

Посета Виминациум-у је одложена за наредни период, опет због недостатка средстава. 

Наставници енглеског језика су нису присуствовали ЕЛТА конференцији зато што се 

води као трибина и добија 1-2 бода за два дана. Анализиран је рад секција. Утврђене су 

теме за матурски испит из српског језика и књижевности као и распоред полагања 

матурског испита који је спроведен у најбољем реду. Организована је припрема из 

српског језика и књижевности као и енглеског језика за полагање пријемног испита на 

факултету. Направљен је распоред полагања поправних испита. 

Организована је премијера филма ,,Капија'' са којим је наша школа ове године 

наступила на Фестивалу младих. 

 



 

 

Јун 

 

Реализоване су све активности везане за полагање поправних испита и анализиран је 

рад већа, оствареног и неоствареног у току школске 2016/2017. Наставнице српског 

језика су учествовале у прегледању тестова на малој матури, у основним школама које 

су им биле одређене. 

      

Председник већа 

Владимир Милосављевић 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

МАТЕМАТИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ 

 

 

МЕСЕЦ ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

(ВРЕМЕ И НАЧИН) 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

(РАЗЛОГ) 

IX 1) Упућивање ученика на одабране 

уџбенике, збирке и наставна 

средства ; 

 2) Израда плана стручног 

усавршавања – учешће на 

семинарима  

3) Израда годишњих и оперативних 

планова за школску 2016/2017. 

годину  

4) Иницијално тестирање ученика по 

одељењима 

5) Анализа резултата иницијалних 

тестова 

6) Национално тестирање 2. разреда 

7)Утврђивање распореда пимених 

вежби 

1) На уводном часу у 

сваком одељењу 

2) На састанку 

стручног већа 6.9.2016. 

3) До 5.9.2016. 

индивидуално 

4) До 15.9.2016. 

5) До 22.9.2016. 

6) 23.9.2016. 

7) Реализовано до 

30.9.2016. 

 

X 1) Анализа резултата националних 

иницијалних тестова за 2. разред 

2)  Индентификација ученика за 

додатну и допунску наставу ; 

3) Започинање са радом математичке 

секције чији су чланови 

индентификовани након спроведене 

анкете о избору слободних и 

ваннаставних активности . 

1) Реализовано до 

1.10.2016.  

2) Реализовано до 

1.10.2016. 

3) Реализација започета 

након састанка 

стручног већа 

11.10.2016. 

 

XI и 

XII 

1)Анализа успеха из математике на 

првом тромесечју по одељењима 

2)  Утврђивање корелације садржаја 

предмета из области стручног већа; 

1)и 2) Реализовано на 

састанку стручног већа 

15.11.2016. 

 

I 1) Успех ученика на крају првог 

полугодишта ;  

 2) Стручно усавршавање 

наставника, екстерни семинари 

3) Држање огледних часова и 

предавања 

1)Реализовано на 

седници одељењских 

већа 25.1.2017. 

2) Реализовано током 

јануара и фебруара 

3) Делимично 

реализовано, део 

је одложен за 

друго 

полугодиште.  

II 1) Утврђивање мера за побољшање 

успеха 

 

1) На састанку 

стручног већа 

20.2.2017.  

 



III 1) Анализа реализације плана часова 

допунске и додатне наставе 

2) Припрема питања за завршни 

испит из математике  

3) Предлог уџбеника за наредну 

школску годину. 

1) , 2) и 3)  На састанку 

стручног већа 

20.3.2017.  

 

IV 1) Пролећни сајмови, планирање 

посета са ученицима 

1) Реализовано 

24.3.2017. у 

ХЕ»Ђердап» 

 

V 1) Анализа реализације рада секције 1) На састанку 

стручног већа 

22.5.2017.  

 

VI 1) Учешће чланова Стручног већа у 

комисијама за преглед задатака из 

математике на Завршном испиту 

ученика основних школа и 

комисијама за приговоре. 

1) У ОШ «Бата Булић» 

у Петровцу дана 

15.6.2017. и 19.6.2017. 

године.  

 

VIII 1) Анализа рада Стручног већа у 

школској 2016/2017. години 

2)Израда Извештаја о реализацији 

плана рада Стручног већа за школску 

2016/2017. годину. 

3) Израда Плана рада Стручног већа 

за школску 2017/2018. годину. 

4) Израда Плана стручног 

усавршавања чланова Стручног већа 

за школску 2017/2018. годину  

1) На састанку 

стручног већа 

20.2.2017.  

 

Подносилац извештаја:  

Председник стручног већа за математику, Бранислав Стојановић 



Политехничка  школа   

Пожаревац 

датум:01.09.2017. године 

дел. број: 850 

 

 

 

I СЕДНИЦА АКТИВА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. години 

 

 

Дневни ред: 

 

I. Избор председника актива; 

II. Предлог састава испитне комисије, термина консултација и термина 

ванредних испита; 

III. Извештај о раду актива за школску 2016/2017. годину; 

IV. План и програм рада стручног већа наставника физичког васпитања за 

2017/2018. годину; 

V. Подела одељења и распоред часова за школску 2017/2018. годину; 

 

 

Седници су присуствовала оба члана стручног актива. 

 

I 

 

За председника актива је договором изабран професор Никола Шојановић, са 

мандатом до краја школске 2017/2018. године; 

 

II 

 

Предлог састава испитне комисије за предмет Физичко васпитање: 

     1. председник комисије: Наумовић Иван (проф. физичког васпитања) 

     2. испитивач: Шојановић Никола (проф. физичког васпитања) 

     3. члан: Радовановић Дарко (директор школе) 

 

Термини за консултације су:  

- проф. Никола Шојановић (четвртакод 11:35 до 12:20) 

- проф. Иван Наумовић (среда од 12:25 до 13:10) 

 

Термин за полагање ванредних испита је:  

- петак од 14:50; 

 

III 

 

Поднет је извештај о реализацији наставног плана и програма за школску 

2016/2017. годину.  

 



- У августу је извршена подела одељења и усвојен план и програм рада актива 

за школску н2016/2017. годину. 

- У септембру су утврђена правила понашања на настави физичког васпитања 

(опрема). Организоване спортске секције. Утврђен број ученика који је 

ослобођен од наставе. Организован је школски турнир у малом фудбалу. 

- У октобру је извршена анализа успеха на крају првог класификационог 

периода школске 2016/2017. године. Организован је јесењи крос који је 

реализован у оквиру Кроса РТС-а на градском хиподрому. Мушка екипа 

наше школе је учествовала на градском такмичењу у стоном тенису, 

кошарци и малом фудбалу. 

- У новембру и децембру је организован школски турнир у кошарци. Мушка 

и женска екипа наше школе је учествовала на градском такмичењу у 

одбојци. 

- У јануару и фебруару је извршена анализа успеха на крају првог 

полугодишта школске 2016/2017. године. Организован је школски турнир у 

стоном тенису. 

- У марту је органозован школски турнир у одбојци. 

- У априлу је извршена анализа успеха на крају другог класификационог 

периода школске 2016/2017. године. Организован је пролећни крос који је 

реализован у оквиру Кроса РТС-а у школском дворишту. 

- У мају је извршена анализа успеха на крају школске 2016/2017. године за 

ученике завршних разреда. 

- У јуну је извршена анализа успеха на крају школске 2016/2017. године. 

Извршена је анализа коришћења средстава у настави. Извршена је подела 

одељења за школску 2017/2018. годину. 

Извештај је једногласно усвојен. 

 

IV 
 

Усвојен је наставни план и програм стручног већа наставника  физичког 

васпитања за школску 2017/2018. годину. 

 

 V 

 

Извршена је подела часова за школску 2017/2018. годину: 

Проф. Никола Шојановић предаваће следећим одељењима: I1, I2, I3, II4, II5, 

III1, III2, III3, III4, III5 (100%), а проф. Иван Наумовић одељењима: I4, I5, II1, 

II2, II3, IV1 и IV2 (70%). 

Констатован је распоред часова који је усвојен 21.08.2017. године, и одређена 

су два термина за школске спортске ссекције: среда (14:50-15:35) и петак 

(14:50-15:35). 

 

 

 

 

Председник актива: 

Проф. Шојановић Никола 

 

______________________ 



Политехничка школа  

Пожаревац 

  

 

 

Извештај о реализацији годишњег плана рада стручног већа из 

области природних наука после другог полугодишта, школске 

2016/2017. 

 

 

Септембар 

На састанку стручног већа из области природних наука (биологија, хемија и 

физика), чији су чланови Мерима Ристић, Татјана Ранђеловић и Мирјана Прибаковић 

одлучено је да и ове школске године председник стручног већа буде Татјана 

Ранђеловић, наставник хемије. Договорено је да се користе уџбеници Завода за 

уџбенике и наставна средства из свих предмета. Такође је усвојен програм рада овог 

стручног већа за школску 2016/2017, који се нашао у годишњем плану рада 

Политехничке школе у Пожаревцу. Испланирали смо на које семинаре ћемо ићи ове 

школске године и о обавештавању и извештавању чланова већа, које ћемо спровести 

када се са њих вратимо. Договорили смо се о припреми иницијалног теста, да би видели 

са којим предзнањем прваци долазе у нашу школу. У међусобном разговору на 

састанку, утврдили смо да постоји корелација између предмета хемија и физика, као 

што су почетни појам материје, физичко-хемијски закони и радиоактивност хемијских 

елемената. Такође корелација постоји и између екологије и биологије и хемије, у виду 

хемијских елемената и једињења.  

 

 

Октобар 

Постигнут је договор о распореду писмених вежби и тестова у току школске 

године, како би ученици били обавештени благовремено. Договорено је да наставна 

средства буду наручена касније, у међусобном договору. На састанку стручног већа из 

области природних наука, из каталога програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. годину, 

појединачно су изабрани семинари за стручно усавршавање у оквиру стручног већа. 

Наставнице Татјана Ранђеловић и Мерима Ристић су похађале акредитовани семинар 

,,Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и 

родитељима'', те су искуства са семинара пренеле колективу Техничке школе са домом 

ученика „Никола Тесла“ у Костолцу. Сва три члана нашег већа раде у две школе, 

Политехничкој школи у Пожаревцу и Техничкој школи са домом ученика „ Никола 

Тесла“ у Костолцу. Наставница Мерима Ристић је у холу школе организовала 

обележавање Дана здраве хране. Наставник Татјана Ранђеловић је организовала посету 

ђака и наставника Политехничке школе Сајму Књига у Београду. 



            Новембар 

На састанку стручног већа после првог квалификационог периода, дошли смо до 

закључка да, у великом броју случајева, иста деца заостају у учењу. Договорили смо се 

да деци још једном саопштимо термине за допунску наставу из предмета физика, 

биологија и хемија. Одређени су ученици који би требало да похађају овај вид помоћи у 

савлађивању градива. За додатну наставу из предмета биологија и екологија, пријавили 

су се ученици који имају посебна интересовања за заштиту животне средине и 

екологију. Татјана Ранђеловић је похађала семинар ,,Интеркултурно образовање'' и 

,,Водич за час одељењског старешине''.  

 

Децембар 

На последњем састанку детаљније су утврђене корелације између предмета у 

оквиру актива, а и са другим активима у школи. Такође детаљније су дефинисане 

ваннаставне и друге активности које се очекују у другом полугодишту. Наставница 

Мерима Ристић је организовала обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а. 

Такође, сви наставници су учествовали у разним пројектима који су организовани у 

оквиру наше школе.  

 

Јануар 

На састанку већа говорило се о највише о оцењивању и броју ученика који 

заостају у савлађивању градива пред крај првог полугодишта. Сваког ученика је 

потребно посебно анализирати када је у питању закључна оцена за полугодиште. 

Својим знањем и умешношћу, наставник треба да га подстакне да научи колико је 

потребно за позитивну оцену. Овога месеца смо, као и сваке године, заједно са 

колегама из осталих актива, свечано и радно, прославили Дан Светог Саве. 

 

 

Фебруар 

 

На састанку стручног већа из области природних наука  разматрана је анализа 

самовредновања рада наставника који су у саставу стручног већа, као и предлог  

акционог плана за повећање ученичких постигнућа након полугодишта (другог 

квалификационог периода) школске 2016/2017. Сложили смо се да су узроци успеха 

ученика на полугодишту првенствено слаба мотивација и слаба техника учења. Као 

мера побољшања успеха предложен је разговор са ученицима , као и са њиховим 

родитељима, а и већа посећеност допунске и додатне наставе. Наставница  Татјана 

Ранђеловић је присуствовала и учествовала семинару ,,Управљање финансијским 

резултатом привредног друштва – од креативности до злоупотребе''. 

 

 

 

Март 

 

Утврђен је и план провере писмених вежби до краја школске године. Наставник 

Мерима Ристић је похађала семинар ,,Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге'', 

Наставница Мерима Ристић је поводом Дана шума и вода , у холу школе, организовала 



изложбу. Наставник Татјана Ранђеловић је организовала посету ученика и наставника 

Сајму аутомобила у Београду. 

             

 

             Април 

На састанку стручног већу из области природних наука  разматран је предлог 

акционог плана за повећање ученичких постигнућа након трећег квалификационог 

периода школске 2016/2017. Због слабог успеха ученика на трећем квалификационом 

периоду (према извештају око 16 % ученика имали су слабе оцене из предмета чији су 

наставници чланови стручног већа) донете су следеће одлуке и закључци: да се 

допунска настава организује, да је слаб одзив ученика, предложена је могућност 

поправљања успеха кроз израду семинарских радова, као и могућност парцијалног 

учења градива, како би се постигао бољи успех. Наставница Мерима Ристић је 

21.4.2017. поводом Дана планете Земље, заједно са еколошком секцијом, Ученичким 

парламентом и осталим ученицима школе организовала акцију чишћења школског 

дворишта, као и изложбу у холу школе и један час у корелацији са физиком. 

 

 Мај 

            Наставница Татјана Ранђеловић су присуствовала презентацији Новог Логоса и 

Klett уџбеника у Пожаревачкој гимназији. Наставници Мерима Ристић и Татјана 

Ранђеловић су похађали онлајн обуку о примени стандарда у средњошколском 

образовању. Уверење Министарства о учешћу на семинару ће стићи накнадно. Мерима 

Ристић је констатовала да се током године успешно реализовала еколошка секција, која 

је првенствено имала задатак да уређује школски ентеријер и екстеријер, као и да 

учествује на разним еколошким догађајима у Костолцу (садња дрвећа, чишћење плаже 

и парка...).  

 

 

 Јун 

            Сви чланови већа, Мерима Ристић, Мирјана Прибаковић и Татјана Ранђеловић 

били су ангажовани на прегледању комбинованог теста завршног испита основних 

школа. Сви смо чинили једну комисију у истој школи у Петровцу.  Такође, сви 

наставници су учествовали у разним пројектима који су организовани у оквиру наше 

школе. На последњем састанку стручног већа из области природних наука извршена је 

рекапитулација свега што је остварено у току ове школске године. На основу тога је и 

произишао овај извештај.  

 

Август 

           На првом састанку пред почетак нове школске 2016/2017 године, после 

годишњег одмора, усвојили смо рад и извештај председника стручног већа и изабрали 

новог, односно истог председника за нову школску годину, Татјану Ранђеловић. 

Направили смо план рада већа за нову школску годину. Извештај и план рада актива 

послат је директору школе. 



 

 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Тема  Организатор  Време и место 

одржавања 

Трајање 

1. Мерима 

Ристић 

Семинар – Адолесцент и 

специфични стилови 

контакта у породици – 

обука за рад са 

ученицима и родитељима 

К.Б. 16 (К3, П2) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Шабац 

29.10.2016. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 сати) 

Семинар – Водич за 

васпитаче – породица у 

вртлогу дроге 

К.Б.166 (К3, П3) 

Центар за стручно 

усавршавање Шабац 

25.2.2017.   

Техничка школа са 

домом ученика 

,,Никола Тесла'', 

Костолац 

један дан 

(8 сати) 

Обука – Стандарди 

(Биологија) – уверење 

накнадно 

(К1, К2) 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Април-мај 2017. 

онлајн 

2 недеље 

(16 сати)  

Прегледач комбинованог 

теста на завршном 

испиту основних школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

16.6.2017.            

ОШ ,,Бата Булић'', 

Петровац на Млави 

један  дан 

(10 сати) 

2. Татјана 

Ранђеловић 

Семинар – Адолесцент и 

специфични стилови 

контакта у породици – 

обука за рад са 

ученицима и родитељима 

К.Б. 16 (К3, П2) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, Шабац 

29.10.2016. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 сати) 

Семинар -  

Интеркултурно 

образовање 

К.Б. 38 (К3, П4) 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у 

образовању, 

Крушевац 

5.11.2016. 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 сати) 

Семинар – Водич за час 

одељењског старешине 

К.Б. 23 (К3, П4) 

Образовно – 

креативни центар , 

Бор 

новембар 2016. 

онлајн 

4 недеље 

(28 сати) 

Семинар – Управљање 

финансијским 

резултатом привредног 

друштва – од 

креативности до 

злоупотребе 

К.Б. 692 (К1, П1) 

Универзитет 

Сингидунум 

18.2.2017.  

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених у 

образовању, 

Смедерево 

један дан 

(8 сати) 

Обука – Стандарди 

(Хемија) – уверење 

накнадно 

(К1, К2) 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

Април-мај 2017. 

онлајн 

2 недеље 

(16 сати)  



Презентација уџбеника 

хемије 

Издавачкe кућe Klett 

и  Novi Logos 

10.5.2017. 

Пожаревачка 

гимназија 

2 сата 

Прегледач комбинованог 

теста на завршном 

испиту основних школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

16.6.2017.            

ОШ ,,Бата Булић'', 

Петровац на Млави 

један  дан 

(10 сати) 

6. Мирјана 

Прибаковић 

Прегледач комбинованог 

теста на завршном 

испиту основних школа 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

16.6.2017.            

ОШ ,,Бата Булић'', 

Петровац на Млави 

један  дан 

(10 сати) 

 

 

 

Табела 1. Табела сакупљених сати стручног усавршавања ван установе чланова стручног већа 

природних наука у школској 2016/2017. години. 

    

                                                                      Табела 2. 

1. Прибаковић Мирјана Републички семинар о настави физике  628 

2. Ранђеловић Татјана Планирање наставе хемије - смернице за квалитетну наставу 622 

3. Ранђеловић Татјана Наставна секција из хемије  619 

4. Ристић Мерима Веб-алати у настави биологије Интернет 610 

 

             Табела 2. Табела планираних семинара стручног усавршавања у школској 2016/2017 

 

                                                                     

 

                                                                      Председник стручног актива природних наука: 

                                                                     ________________________________________ 

                                                                                          Татјана Ранђеловић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА  
Пожаревац 
 
 

ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА 
2016/2017 
 
1. састанак одржан 24. августа са следећим дневним редом: 

1. Евидентирање и наручивање потребних наставних средстава за реализацију плана и 
програма наставе и ваннаставних активности у оквиру подручја рада Стручног већа 
друштвених наука. 

2. Подела активности између чланова Стручног већа. 
3. Разно 

 
1. За потребе грађанског васпитања наручити пак папире, дебеле фломастере (црни, 

плави, црвени) по 1 комад, стикере, танке фломастере, 5 комплета, рис папира формата 
А4, селотејп, 10 комада белог хамера. 
 
За историју: Карта првог светског рата, 5 бела хамера, стикери, фломастери. 
 
Сваки професог би требало да добије и по једну мању свеску са тврдим корицама од 
100 листова и по једну плаву и црвену хемијску оловку. 
 

 Чланови стручног већа и даље инсистирају на лаптоповима за сваког професора, јер је 

то у савременом друштву основни алат, као и на интерактивним таблама. 

 Чланови стручног већа раде на својим уобичајеним активностим: редовна, допунска и 

додатна настава, секције, ученички парламент, стручно усавршавање, рад у разним тимовима, 

ученички парламент. 

Што се тиче поделе активности измећу чланова стручног већа, одлучено је да се изврши 

анкетирање ученика за рад у секцијама: социолошкој, филозофској, историјској, психолошкој и 

да те секције воде предметни професори. Такође, предметни професори би узимали и учешће 

на такмичењима која се буду организовала из њихових области. 

3. Формирање секција је предвиђено за наредни месец, јер је прво потребно извршити 

анкетирање ученика. 

2. састанак одржан је 23. септембра са следећим дневним редом: 
1. Формирање секција. 

2. Посета сајму књига. 

1. Анкета је показала да није било заинтересованих ученика за рад у поменутим 
секцијама на предходном састанку.  

2. Што се тиче посете сајму књига, заузет је ставда би требало ићи, како би се упознали 
са најновијим издањима у областима које чланови већа предају и видети шта се моше 
наручити преко школе и под којим условима. Било би добро уколико би се ишло организовано 



 

 

преко школе и да трошкове посете сајму сноси школа, као и да се посета сајму бодује са 10 
бодова као један од облика стручног усавршавања. 

 Требало би ићи и на сајмове образовања и наставних средстава и да се и то бодује као 

облик стручног усавршавања. 

3. састанак одржан је 27. октобра са следећим дневним редом: 
1.Текући проблеми 
Констатовано је да нема проблема што се тиче реализације наставних планова и 

програма и да се све одвија по плану и програму. 
 

4. састанак одржан је 24. новембра са следећим дневним редом: 
 

1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду шпколске 
2016/2017 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово отклањање. 
 
Констатовано је да је једини проблем што су ученици незаинтересовани за учење. На 
часовима су углавном мирни, али се не укључују у процес наставе. Као да је мода да се 
не учи. 
 
Што се тиче допунске наставе, слабо је посећена. Из устава и права грађана, као и из 
социологије са правима грађана и из социологије, углавном долазе ученици који имају 
добре оцене и њинов долазак се не евидентира и дневник допунске наставе, за разлику 
од доласка ученика са слабим оценама. 
 
 

5. састанак одржан је 22. децембра са следећим дневним редом: 
 

1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања као што 
су семинари, стручне екскурзије и друго. 

 
 Професори  Владан Јовановић и ВојкоАлексић похађали су семинар Биоетика у 
учионици,   копетенција К1 , приоритетна област 4, 16 бодова. Семинар се одржавао у 
Институту друштвених наука у Београду, 19.11. и 26.11.2016. у организацији Центра за 
биоетичке студије из Београда. 
 
6. састанак одржан је 25. јануара са следећим дневним редом: 
 

1. Разматрање успеха ученика у протеклом периоду школске 2016/2017 из предмета 
обухваћених Стручним већем и евидентирање проблема у вези реализације наставног 
плана и програма по тим предметима и предузимање потребних мера за њихово 
отклањање.  
 

        1.Констатовано је да је успех на нивоу прошлогодишњег, са малим одступањима, горе-
доле. Успехом нисмо задовољни, а нису ни ђаци. Из рљазговора са ђацима сазнајемо да су 
свесни чињенице да нису довољно учили и да су сами криви за свој неуспех. Критеријуми су 
минимални. Ићи испод тога је бесмислено. 

2. Констатовано је да је стручно веће добро радило, иако је било малих одступања од 
плана рада за ову школску годину, али све што је било потребно у оквиру реализације 
наставних планова и програма, урађено је, а то нам је и био приоритет. 

 
 



 

 

7. састанак одржан је 20. фебруара са следећим дневним редом: 
 

1. Анализа реализације плана рада Стручног већа за прво полугодиште школске 2016/2017. 
2. Разно 
 
1. Констатовано је да је стручно веће добро радило, иако је било малих одступања од плана 
рада за ову школску годину,  у делу да нису заживел секције, али све што је било потребно 
у оквиру реализације наставних планова и програма, урађено је, а то нам је и био 
приоритет. 
2. Констатовано је да се од тражених средстава није добило много. Много се касни за 
савременом технологијом образовања. Чланови већа сматрају да би се бољи резултати 
постигли када би се радило помоћу интерактивне табле, јер би то ученицима било 
интересантније због комуникације на коју су навикли, јер су стално на друштвеним 
мрежама. 
 

8. састанак одржан је 24. фебруара са следећим дневним редом: 
1. Анализа реализације плана рада Стручног већа за прво полугодиште школске 

2016/2017. 
2. Разно 

 
1.Констатовано је да је стручно веће радило по свом плану. 

2.Питали су се поједини чланови када ће иницијатива да се професорима набаве лаптопови и 

да они буду настаљвно средство у власништву школе, бити реализована. Ако у прво време 

нема могућности да се набаве за све професоре, онда да се набаве за свако стручно вече по 

један, а да их у свом мандату користе представници стручног већа, а тај период је годину дана, 

са правом да поново буде изабран дотадашњи председник. 

 

9. састанак одржан је 24. марта са следећим дневним редом: 
 

1.Разматрање могућности усопстављања сарадње са стручним већима других школа у нашем 

граду 

2.Разно 

1.Констатовано је да није могуће, не подударамо се по сменама, а има и професора који раде у 

две и више школа. Дат је предлог да се одреди један дан на нивоу свих школа и да се такви 

састанци организују у једној или више школа. Тај дан би био радан само за професоре. 

Потребно је да се то проследи и покрене на нивоу Актива директора средњих школа. 

2.Није било никаквих питања. 

 

 

 

 



 

 

10. састанак одржан је 28. априла са следећим дневним редом: 
 
1.Анализа реализације наставних планова и програма по предметима стручног већа у другом 

тромесечију текуће школске године 

2.Разно 

1. Наставни планови и програми у протеклом периоду реализовани су у потпуности. Предузете 

су дисциплинске мере према појединим ученицима и прати се нјихово деловање. 

2.Није било никаквих питања. 

11. састанак одржан је 22. маја са следећим дневним редом: 
1. Успостављање сарадње и посета Стручним већима других школа. 
2. Разно 

1.Констатовано је да није била остварена посета стручним вечима других школа из разлога који 

су наведени на седмом састанку Стручног већа друштвенијх наука, а то је, не подударамо се по 

сменама са професорима нашег већа из других школа, а има и провесора који раде у две и 

више школа. 

2.Није било никаквих питања. 

 
11. састанак одржан је 23. јуна са следећим дневним редом: 
 
 1. Расподела часова за 2017/18 
 2. Разно 
 

 
1. Направљена је расподела часова и предата Директору. 
2. Одлучено је да се План рада Стручног већа за 2017/18 донесе у септембру 
 
 
 
 

Председник Стручног већа друштвених наука 
 

       Војко Алексић 
 
 

 



ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА  2016/17. 

 

 У складу са планом и програмом рада Стручног већа уметности, током септембра и 

октобра месеца извршена је селекција надарених ученика за хор и ликовну секцију. 

Одабрани ученици узели су учешће у раду хора и ликовне секције.Ученица другог разреда 

Невена Живановић изабрана је у оквиру ликовне секције да представља школу на другој 

ликовној колонији средњих стручних школа. Почетком септембра ученица се спремала за 

колонију, а крајем месеца и учествовала на истој. Као резултат колоније ликовних 

уметника  коју је организовао проф. Војко Алексић поводом Дана школе отворена је и 

изложба слика. Средином октобра у Центру за културу Костолац и Дому омладине у 

Костолцу Невенин рад је изложен заједно са радовима ученика других средњих школа. 

 Током новембра месеца ученици су од стране професора ликовне културе упознати 

са уметношћу старих цивилизација, кроз посету музеју. На састанку чланова актива 

разговарало се о критеријумима оцењивања. 

 Децембра месца започета је припрема за обележавање школске славе Светог Саве. 

На позив удружења уменика Арт Костолац, учествујемо на ликовној колонији. Крајем 

месеца у Галерији савремене уметности су изложени радови наших ученика. 

          Јануара је реализована  изложба поводом школске славе .  Хор који је спремала 

проф. Јелена Стевић учествовао је у Светосавској академији,  

         Током фебруара  су израђени опративни планови, настављен је рад ликовне и музи. 

      секције. 

Март,април - припрема музичких тачака није реализована од стране проф. музичке 

уметности Лидије Јанковић, јер су на филму снимљеном за фестивал младих радили други 

професори. 

Мај -  ученици су зајдно са професором ликовне културе обишли Савремену галерију , као 

и галерију Барили  где су од стране кустоса упознати са поставком . 

Јун -  извршена је анализа постигнутих резултата . 

Август - на састанку стручног актива уметности одржаном 25. 8.2017. у 13 и 30h  чланови 

актива су изнели планове за нову школску годи. 2017-18. и изабрали пред. актива 

Докмановић Татјану 

Председник Стручног већа уметности: 

Докмановић Татјана 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

ЗА  ПЕРИОД  

ОД 01.09.2016. год. ДО 31.08.2017. год. 

Тим за самовредновање за школску 2016/2017. годину чине: 

 Стеван Савић, проф. саобраћајне групе предмета 

 Тијана Глигоријевић, проф. рачунарства и информатике 

 Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

 Марија Премовић, проф. машинске групе предмета 

 Никола Спасић, проф. саобраћајне групе предмета 

 Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 

 Оливера Филиповић, проф. електро групе предмета 

 Никола Шојановић, проф. физичког васпитања 

 Саша Антоновић, проф.  електро групе предмета 

Састанци су одржавани једном месечно.  

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА ПО МЕСЕЦИМА  

АВГУСТ/СЕПТЕМБАР: 

Урађен је акциони план рада тима за самовредновање за наступајућу школску 

годину. Како у претходној школској години процедура за молбе и жалбе, као и за 

проходност ученика у даљем школовању није израђена, исте су уврштене у 

овогодишњи акциони план са роком до 15.10.2016. године. Психолог школе је добио 

задатак да до половине септембра у годишњи план рада школе уврсти акциони план 

школског развојног плана за текућу годину и програме васпитног рада. 

На састанку у септембру направљени су нови оперативни и годишњи планови у 

које је укључена корелација између предмета и провера остварености циљева учења. 

Чланови тим за самовредновање имају обавезу да у оквиру својих актива помогну у 

имплементацији нових годишњих и оперативних планова. На наставничком већу 

предметни професори су упознати са новим годишњим и оперативним плановима. 

ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Психолог школе нас је известио да је у годишњи план рада школе уврштен 

акциони план школског развојног плана за текућу годину и програми васпитног рада. 

Процедура проходности за наставак школовања је у изради и тим за каријерно 

вођење и секретар школе су обавештени да је рок за израду процедуре и уврштавање у 

школски програм 15.10.2016.  

Секретар школе је обавештен да је рок за израду процедуре молби и жалби, и 

уврштавање у школски програм 15.10.2016. 



Процедура проходности за наставак школовања и процедура молби и жалби је 

израђена и уврштена у школски програм  

Чланови тим за самовредновање поднели су усмени извештај о употреби нових 

годишњих и оперативних планова. Закључено је да наставници прихватају нов начин 

израде планова, али још увек има потешкоћа које се у ходу отклањају. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Већина програма наставних предмета је међусобно временски усклађена у оквиру 

сваког разреда, међутим наставници ту временску корелацију нису нагласили у својим 

годишњим плановима. Задужени су чланови тима да обавесте своје активе да се 

извршена временска корелација мора нагласити у годишњем плану рада у односу на 

наставни план и програм који је оглашен у Просветном гласнику. 

Примећено је да наставници нису унели у оперативне и годишње планове рада 

специфичности одељења. Заказан је педагошки колегијум за фебруар на коме ће тим 

детаљно објаснити начин израде тих планова у којима треба да се уврсте 

специфичности одељења.   

ФЕБРУАР/МАРТ 

У току првог полугодишта директор и психолог школе посећивали су часове 

наставника и вршили посматрање на основу „Обрасца за посматрање и вредновање 

школског часа“. На основу њихових извештаја закључено је да је испуњен стандард 

који се односи на проверу остварености циљева учења.  

АПРИЛ/МАЈ 

Увидом у оперативне планове наставника утврђено је да су наставници почели 

да уврштавају специфичности одељења као и временску корелацију у своје оперативне 

планове. 

ЈУН/ЈУЛ 

Тим је извршио анализу рада у току школске 2016/17. године. Утврђено је да 

стандард 1.4.2 у већој мери није испуњен код већине наставника. Из тог разлога овај 

стандард ће бити пребачен у акциони план за следећу годину. Тим ће обратити пажњу 

да се специфичности одељења уврсте у годишњи план рада уколико за то постоји 

потреба. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 

 

 

Септембар 

На почетку сваке школске године, у августу, директор школе је на седници 

наставничког већа истакао обавезе везане за стручне активе и тимове у нашој школи. У 

септембру су сви председници стручних актива и тимови предали извештаје о раду  у 

школској 2015/2016. години. Такође, на седницама сваког актива и тима појединачно, 

направљен је план и програм рада за следећу 2016/2017. годину. Разговарано је у 

оквиру актива и између различитих актива о корелацији предмета у овој школској 

години. Израђени су планови рада секција у школи, међу њима и спортске секције, због 

предстојећих школских такмичења. Испланиране су хуманитарне акције. Сви ови 

документи су саставни део Годишњег извештаја рада наше школе. На састанку 

стручног актива за развој школског програма, који је одржан 16.09.2016. договорено је 

ажурирање школских планова свих предмета у школском развојном плану и направљен 

је годишњи план рада стручног актива за развој школског програма, који је саставни 

део Годишњег извештаја рада наше школе. 

Октобар 

На састанку стручног актива прочитан је извештај вође пута матурске екскурзије. 

Екскурзијом су испуњени сви циљеви и образовно-васпитни задаци и план и програм 

екскурзије. Председник актива за Физичко васпитање нас је известио о школским 

такмичењима у кошарци, одбојци, фудбалу и стоном тенису и међу школским 

такмичењима из истих спортова. У процедури и припреми су екскурзије 1. 2. и 3. 

разреда, а носиоци ових активности су разредне старешине, секретар школе и директор. 

На састанку актива је изабран професор за награду поводом Дана просветних радника. 

Награду је добио Саша Антоновић, наставник економске групе предмета.  

Новембар 

У новембру смо анализирали успех ученика после првог класификационог периода. 

Успех је свакако најслабији у овом периоду због прилагођавања нових ученика 1. 

разреда и неозбиљног схватаања учења ученика старијих разреда. Такође, разлог је и   

велики број изостанака. Разматрали смо план уписа за следећу школску 2017-2018. 

годину и донели одлуку да план уписа буде исти као и прошле године. Једно мешовито 

електро одељење, електроинсталатер/електромеханичар за термичке и расхладне 

уређаје, једно одељење возач моторних возила и два одељења техничар друмског 

саобраћаја. Овај план је прослеђен школској управи. 



Децембар 

На састанку смо анализирали активности који смо спровели претходних месеци и 

дошли до закључка да смо све успешно реализовали. Планирани оперативни наставни 

планови и програми су реализовани и нема неодржаних часова. 

Јануар 

Организовали смо састанак стручног актива за развој школског програма поводом 

организације прославе школске славе Дана Светог Саве. Свако од нас је добио 

задужења за овај радни, а не наставни дан. Такође смо анализирали успех ученика на 

крају првог полугодишта. Успех је бољи него на првом класификационом периоду, али 

би требао да буде још бољи, заједнички је закључак овог актива. Разлог је, поред слабе 

мотивације ученика,  велики број изостанака. Требало би радити на решавању и једног 

и другог проблема.  

Март 

На почетку другог полугодишта анализирали смо сва школска и међушколска 

такмичења на којима су наши ученици учествовали и резултате које су остварили. У 

школи се такође организују разне изложбе, предавања и манифестације које поспешују 

васпитно-образовну функцију наше школе. 

Април 

Анализирали смо успех ученика на крају трећег класификационог периода, број слабих 

оцена и број изостанака које су ученици направили. Успех је као по правилу могао бити 

много бољи, а број изостанака је велики. Такође смо дискутовали и о реализацији 

оперативних наставних планова и програма. Часови су, са радним суботама које смо 

имали, у потпуности реализовани. 

Мај 

На дневном реду се нашла тема реализације екскурзија за 1.2. и 3. разред. На жалост, ни 

једна екскурзија није реализована. У првом разреду је само I4 имало 60% ученика за 

екскурзију, а у другом II5. Трећи разред није хтео на екскурзију због близине тендера за 

матурску екскурзију. Директор школе је одредио професоре који ће извршити 

презентацију школе осмим разредима основне школе, због предстојећег уписа у средње 

школе. 

Јун 

На крају школске четвртог класификационог периода анализирана је реализација 

школског програма и оперативних наставних планова, односно, број часова. 

Реализација је била успешна, односно, број часова је по одељењима једнак броју 

планираних часова. Разговарано је о предлозима за најбољег ученика генерације у 

електро и саобраћајној струци. Изнети су предлози који ће се наћи на наставничком 

већу где ће се изабрати ученици генерације. Предложени су уџбеници за следећу 



школску годину по активима, да би ученици имали довољно времена за набавку књига 

за следећу школску годину. 

Август 

Последњи састанак актива није одржан у јулу због почетка годишњих одмора, него у 

августу. После годишњих одмора, на састанку актива смо разговарали о успеху ученика 

на крају школске 2016/2017. године. Причали смо о примени законских захтева у 

изради нових наставних оперативних и годишњих планова. Усвојили смо овај извештај 

о раду нашег актива. Направили смо и усвојили нови годишњи програм стручног 

актива за развој школског програма школске 2017/2018. године. 

 

                                                                                                              Извештај написала: 

                                                                                                             Татјана Ранђеловић 

 

 



Политехничка школа 

Пожаревац 

31.8.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ШК. 2016/2017. ГОД. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

У овом периоду реализоване су следеће активности: 

1. Усвајање извештаја о раду Педагошког колегијума у шк. 2015/2016. год. 

2. Усвајање извештаја о сталном стручном усавршавању за шк. 2015/2016. год. 

3. Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за шк. 2015/2016. год 

4. Усвајање Годишњег плана рада за шк. 2016/2017. год. 

5. План стручног усавршавања наставника за шк. 2016/2017. год. 

6. Избор запосленог који ће бити награђен за Дан просветних радника  

7. Усвајање датума завршетка првог полугодишта у шк.2016/2017. год. 

У овом периоду није реализована активност из плана рада колегијума: 

1. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2015-2018. год. 
 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума: 

1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана 
2. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора за 2016/2017.год. 
3. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2016/2017. год. за све наставнике 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

У овом периоду реализоване су следеће активности: 

1. Актуелна дешавања у просвети 

2. Активности стручних већа у наредном периоду 

У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума: 

1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета 
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за 2016/2017. 

год. 
 
 
 
 



 
 
МАРТ-АПРИЛ 

 

У овом периоду нису реализоване активности предвиђене планом: 

1. Анализа квалитета наставе 
2. Праћење реализације активности из ШРП 
3. Радне суботе 
4. Распоред активности у кампањи за упис ученика у шк.2017/2018.год.  

 

МАЈ-ЈУН 

У овом периоду нису реализоване активности предвиђене планом: 

1. Разматрање извештаја директора школе о педагошко-инструктивном раду 
2. Праћење реализације активности из ШРП 
3. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета 
4. Разматрање извештаја наставника о стручном усавршавању 
5. Израда извештаја о раду Колегијума у шк.2016/2017.год. 

 

Тачке 4 и 5 биће реализоване у септембру 2017, као део Годишњег извештаја о раду школе. 

  

У овом периоду реализована је активност: 

 

1.  Учешће школе у „Ноћи истраживача“. 

 

 

 

 

 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ПОЖАРЕВАЦ 
31.8.2017. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ  
У ШК. 2016/2017. ГОД. 

 
  Током школске 2016/2017. године ангажовала сам се у следећим пословима 
предвиђеним Планом и програмом рада психолога школе: 
 
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 
 
1. Израда Годишњег плана рада школе; 
2. Израда плана рада психолога школе;  
3. Саветодавни рад (индивидуални и групни) са појединим категоријама ученика; 
4. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
5. Израда оперативних планова појачаног васпитног рада; 
6. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада; 
7. Учешће у организацији прославе Дана школе; 
8. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа; 
9. Израда анализа и извештаја за Школски одбор; 
10. Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих ученика, као и оних 
који теже прате наставне садржаје; 
11. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине; 
12. Учешће у активностима предвиђеним ШРП; 
13. Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на места која су 
остала слободна; 
14. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
15. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
16. Учешће у раду Педагошког колегијума; 
17. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
18. Учешће у раду осталих школских тимова; 
19. Учешће у раду Савета родитеља; 
20. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада; 
21. Израда распореда дежурства ученика; 
22. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 
22. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Тестирање ученика тестом инт. способности КОГ-3; ово ће бити реализовано у другом 
полугођу, у оквиру наставне јединице „Психологија личности“ из предмета основи 
саобраћајне психологије; 

2. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба – није се 
указала потреба; 

3. Избор семинара из Каталога МПНТРРС – школа није организовала семинар. 
 
 



НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
 
1. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика; 
2. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
3. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају првог класификационог 
периода (анализа успеха и понашања ученика); 
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа; 
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор; 
6. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
7. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП; 
9. Помоћ директору у организацији рада у школи; 
10. Помоћ одељењским старешинама у организацији часа одељењског старешине; 
11. Помоћ наставницима у организацији додатне и допунске наставе; 
12. Израда распореда дежурства ученика; 
13. Педагошко-инструктивни рад са наставницима и наставницима приправницима (посета 
часовима); 
14. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
15. Учешће у раду осталих школских тимова; 
16. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 
17. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Обрада стручне теме (истраживање) за којом се укаже потреба, јер није било 
потребе; 

2. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба, јер није 
било потребе; 

3. Учешће у раду Педагошког колегијума, јер није било састанака; 
4. Учешће у раду Савета родитеља, јер није било састанака. 

 
ЈАНУАР-ФЕБРУАР 
 
1. Учешће у организацији прославе 27. јануара – Дана Светог Саве; 
2. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика; 
3. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
4. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају првог полугођа (анализа 
успеха и понашања ученика); 
5. Сарадња са наставницима у помоћи ученицима који имају тешкоће у савлађивању 
појединих наставних садржаја; 
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часа одељењског старешине; 
7. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа; 
8. Израда анализа и извештаја за Школски одбор; 
9. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
10. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
11. Педагошко-инструктивни рад; 
12. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
13. Учешће у раду осталих школских тимова; 
14. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 



15. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Социометријско испитивање одељења првог разреда, јер је обављено у септембру 
2016. у одељењу I2; 

2. Сарадња са наставницима-почетницима, јер није било таквих наставника; 
3. Учешће у активностима предвиђеним ШРП, јер није било тих активности; 
4. Учешће у раду Педагошког колегијума, јер није било састанака; 
5. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба, јер није 

било потребе; 
6. Преглед педагошке документације на крају првог полугођа, због одсуства (пут у 

иностранство); 
7. Учешће у акредитованом семинару који школа одабере, јер семинар није 

организован. 
 
 
МАРТ-АПРИЛ 
 
1. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика; 
2. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
3. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају другог класификационог 
периода (анализа успеха и понашања ученика); 
4. Помоћ одељењским старешинама у организацији часа одељењског старешине; 
5. Помоћ наставницима у организацији допунске и додатне наставе; 
6. Израда и анализа извештаја о успеху ученика сва четири разреда на крају другог 
класификационог периода (тромесечја); 
7. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 
8. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
9. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба; 
10. Тестирање ученика тестом инт. способности КОГ-3; 
11. Педагошко-инструктивни рад (посета часовима); 
12. Учешће у активностима предвиђеним ШРП; 
13. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
14. Учешће у раду осталих школских тимова; 
15. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Учешће у раду Педагошког колегијума, јер није било састанака; 
2. Професионална оријентација матураната – ову активност преузео је Тим за каријерно 

вођење. 
 
МАЈ-ЈУН 
 
1. Саветодавни рад са појединим категоријама ученика; 
2. Саветодавни рад са родитељима појединих категорија ученика; 
3. Припрема и учешће на Сајму професионалне оријентације; 
4. Израда и анализа извештаја о успеху ученика сва четири разреда на крају другог полугођа; 
5. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу; 



6. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера; 
7. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба; 
8. Помоћ наставницима у организацији разредних, поправних, завршних и матурских 
испита; 
9. Учешће на седницама одељењских и Наставничког већа на крају другог полугођа (анализа 
успеха и понашања ученика); 
10. Учешће у активностима предвиђеним ШРП; 
11. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
12. Учешће у раду осталих школских тимова; 
13. Помоћ одељењским старешинама у организацији часа одељењског старешине; 
14. Сарадња са стручним институцијама у граду и републици; 
15. Помоћ директору у организацији рада школе на крају школске године; 
16. Текући послови. 
 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

1. Обрада стручне теме (истраживање) за којом се укаже потреба, јер није било 
потребе; 

2. Педагошко-инструктивни рад (посета часовима). 
 
АВГУСТ 
 
1. Помоћ директору и наставницима у организацији разредних и поправних испита у 
августовском року; 
2. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа на крају школске године; 
3. Израда и анализа извештаја о успеху ученика сва четири разреда на крају школске године; 
4. Преглед педагошке евиденције на крају школске године; 
5. Израда осталих извештаја о раду; 
6. Текући послови. 
 
 Током школске 2016/2017. године обављала сам и послове за којима се јављала 
потреба, а нису предвиђени Планом и програмом рада психолога школе, одн. везани су за 
обавезе регулисане посебним решењима: 
 
1. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета основи 
саобраћајне психологије; 
2. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета грађанско 
васпитање; 
3. Учешће у раду комисије за полагање испита из предмета психологија и етика у 
саобраћају; 
4. Настава предмета основи саобраћајне психологије у одељењима II3, II4 и II5; 
5. Учешће у раду здравствене комисије за Браничевски округ. 

 

Остали извештаји о раду психолога су прилози у оквиру следећих докумената: 
 

1. Извештај о екстерном стручном усавршавању; 
2. Извештај о стручном усавршавању у установи; 
3. Извештај о раду Тима за самовредновање; 
4. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 



5. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање; 
6. Извештај о раду Педагошког колегијума; 
7. Извештај о раду драмске секције; 
8. Извештај о раду новинарске секције; 
9. Извештај о раду Тима за културну и јавну делатност школе. 

 
          
 

    СТРУЧНИ САРАДНИК 
         _____________________ 
                 Тања Бабејић  
                             дипл. психолог 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ У ШКОЛСКОЈ 

2016/2017. ГОДИНИ 

 

  У школској 2016/2017. години на месту библиотекара Политехничке школе у 

Пожаревцу ангажоване су Волица Тирнанић, професор руског језика и Ивана Вујчић, 

професор енглеског језика.  

  СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР 

  У току септембра приступило се изради распореда рада библиотеке и приликом израде 

истог водило се рачуна да библиотека буде на располагању ученицима из обе смене. 

Уследило је сређивање библиотеке за почетак школске године и упознавање ученика са 

радом библиотеке и књижним фондом. 

  Прослеђене су информације, како предметним професорима, тако и одељењским 

старешинама, о доступности и могућности коришћења школских уџбеника из 

библиотечког фонда. 

Обогаћен је библиотечки фонд великим бројем уџбеника, који су заведени у 

„Инвентарском листу за монографске публикације“. 

  Израђени су спискови ученика чланова школске библиотеке и радило се на 

популаризацији књиге код ученика, на тај начин што је у просторијама библиотеке 

организована изложба књига. 

   

  НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 

    Библиотекари су активно помагали ученицима приликом коришћења књижног фонда 

и упућивали их на разноврсне публикације које се не појављују као школска лектира. 

  Ученици су од библиотекара школе имали прилике да чују нешто више о Вилијаму 

Шекспиру и Мигелу де Сервантесу, с обзиром на чињеницу да је 2016. године обележено 

400 година од њихове смрти. 

Обогаћен је библиотечки фонд великим бројем уџбеника, који су заведени у 

„Инвентарском листу за монографске публикације“. 

  Уследила је сарадња са градском библиотеком „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу -  

израда годишњег извештаја, достављање годишње евиденције и статистике. 

 

 

 



  ЈАНУАР – ФЕБРУАР 

   Обогаћен је библиотечки фонд великим бројем публикација, које су заведене у 

„Инвентарском листу за монографске публикације“. 

 Свакодневно се радило на репарацији оштећених књига – превасходно школске лектире. 

Уследила је сарадња са стручним активима у школи, као и прелиминарни договор са 

Ученичким парламентом Политехничке школе о покретању заједничке акције 

прикупљања старих књига, превасходно школских уџбеника, да би се на тај начин 

обогатио библиотечки фонд. 

  Сарадња са градском библиотеком „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу – могућност 

колективног учлањења запослених у Политехничкој школи у Пожаревцу и чланова 

њихових породица у градску библиотеку. 

 

МАРТ – АПРИЛ 

  Сарадња са одељењским старешинама ради обавештавања о читању и благовремености 

враћања књига. Репарација оштећених књига.  

  Спровођење акције „Књигу на дар, прави си цар!“ у сарадњи са Ученичким 

парламентом Политехничке школе. 

   Обогаћен је библиотечки фонд одређеним бројем публикација са такмичења из 

енглеског језика HIPPO, које су заведене у „Инвентарском листу за монографске 

публикације“. 

  Сарадња са градском библиотеком „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу – поводом 23. 

априла, Светског дана књиге – могућност бесплатног учлањења у градску  библиотеку. 

 

  МАЈ - ЈУН 

   

  Сређивање документације и евиденција.  

  Послови око прикупљања књига од читалаца и сарадња са одељењским старешинама. 

Састављање спискова ученика који нису измирили своје обавезе према школској 

библиотеци.  

  Извештај са анализом о раду библиотеке и сређивање библиотеке и припрема за рад у 

наредној школској години. 

 

 

 

                                  

Школски библиотекар:  

Ивана Вујчић 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

П О Ж А Р Е В А Ц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017  ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 

 

У току школске 2016/2017  године Школски одбор Политехничке школе  

одржао је 9 седница.  

У даљем тексту дат је табеларни приказ редног броја седница, временски термин 

одржавања седница и садржај рада на седницама који је дефинисан у форми одлука.  

 
 

            ЗАПИСНИК СА  XXIII  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 15.09.2016. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА  

 

Присутни:Драган Вељковић, Владимир Милосављевић,  Стеван Савић, Горица Илић, 

Марко Живковић и Бонка Сотиров; 

Oдсутни: Митровић Зоран, Мирослав Станојевић ; 

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран 

Јоњић,представници Ученичког парламента Милош Стојимировић и Милош Срејић. 

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 

                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

1. Усвајање Записника са ХХII редовне седнице Школског одбора. 

2. Анализа успеха ученика на крају школске 2015/2016. године. 

3. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 

школску 2015/2016. годину. 

4. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. годину. 

5. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину. 

6. Усвајање Плана рада директора за школску 2016/2017. годину. 

7. Усвајање Плана стручног усавршавања запослених. 

8. Усвајање Правилника о организацији рада и систематизацији послова у 

Политехничкој школи. 

9. Доношење одлуке о награђивању ученика и запослених који су постигли 

запажене резултате на такмичењима. 

10. Разно. 

 

Како предлога за допуну дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени 

дневни ред. 

  

 



1. Усвајање Записника са XXII редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXII  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

2. Анализа успеха ученика на крају школске 2015/2016. године. 

 

Директор  школе известио је чланове Школског одбора да је од укупно 11 

ученика који су поновили разред, 4 је понављало у јуну, 6 у августу након поправних 

испита, а један ученик није стекао право на сведочанство завршног разреда због 

нерегулисаних обавеза након преласка из друге школе. 

Посебну похвалу заслужује проценат ученика са одличним и врлодобрим 

успехом; када се то сабере (54.85%), у питању је више од половине укупног броја 

ученика. 

 

 

Једногласном одлуком, усвојена  је анализа успеха ученика на крају школске      

2015/2016. године. 

 

3. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 

школску 2015/2016. годину. 

 

 

На основу члана 89. Закона оосновама система образовања и васпитања 

(Сл.гласник РС бр. 72/09) урађен је Годишњи план рада Политехничке школе. 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016. 

годину изнео је директор школе Дарко Радовановић и навео да се Извештај налази на 

сајту школе и да због обимности није могао да се штампа уз документацију за ову 

седницу, као и да годишњи план обухвата следеће сегменте: 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 

5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

- Извештај о раду Наставничког већа 

- Извештај о раду Одељенских већа 

- Извештај о раду стручних већа за области предмета 

- Извештај о раду стручних актива 

- Извештај о раду Педагошког колегијума 

- Извештај о раду психолога школе 

6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

- Извештај о раду Школског одбора 

- Извештај о раду директора школе 

- Извештај о раду секретара школе 

- Извештај о раду Савета родитеља 

- Извештај о раду Ученичког парламента 

7. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И  ОСТАЛИХ 



ЗАПОСЛЕНИХ 

8. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА 

 

Једногласном одлуком, усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2015/2016 годину. 

 

4. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. 

годину. 

 

Извештај о раду директора у школској 2015/2016. години, саставни је део годишњег 

Изве- 

штаја, али је директор у обавези да га поднесе засебно, на крају првог полугођа и на 

крају  

школске године. 

Како је директор школе свој извештај за прво полугодиште већ поднео, овом приликом 

директор школе је поднео извештај за други део школске године. 

Школа је у друго полугодиште школске 2015/2016. године ушла потпуно припремљена 

када су у питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење 

наставе. Настава је почела на време и до краја школске године успешно је реализован 

наставни план и програм у свим образовним профилима. 

У току школске године сам подстицао запослене да се ангажују на одабиру и припреми 

ученика за такмичења из свих области што је произвело запажене резултате на 

такмичењима на свим нивоима. Ученици саобраћајне струке су освојили друго место у 

генералном пласману на републичком такмичењу саобраћајних школа. Ученици 

електро струке ове године нису учествовали на републичком такмичењу јер исто није 

организовано из нама непознатих разлога. Наши ученици су запажене резултате 

постигли и на општинским и окружним такмичењима из разних предмета, као и на 

различитим спортским такмичењима. Да бих још више мотивисао ученике и запослене 

да се посвете овим активностима, пред Школски одбор ћу као и претходних година 

изнети предлог да се за Дан школе награде ученици и запослени који су постигли 

запажене резултате на републичким такмичењима, а верујем да ће Школски одбор већ 

на првој наредној седници усвојити мој предлог и донети одлуку о награђивању, с 

обзиром да сам у финансијском плану за 2016. годину већ предвидео средства за 

награђивање.  

Такође, дао сам пуну подршку тиму који је припремио наступ ученика Политехничке 

школе на Фестивалу младих града Пожаревца, где је позоришна представа са којом смо 

наступили освојила прву награду, а такође је награђен и главни глумац у представи. 

Такви наступи представљају школу у најлепшем могућем светлу и повећавају њену 

популарност, што значајно утиче на избор ученика основних школа и њихових 

родитеља када дође време за упис у средњу школу. У том циљу ћу и даље максимално 

подржавати ову врсту ваннаставних активности, а Школском одбору ћу предложити да 

професори који су учествовали у припреми позоришне представе која је освојила прву 

награду, као и награђени ученик буду новчано награђени за Дан школе заједно са 

професорима који су припремали ученике за републичка такмичења. 



Кроз честе контакте са руководиоцем Школске управе Пожаревац, Велишом 

Јосимовићем и чланицом Градског већа задуженом за просвету, госпођом Весном 

Пејић, као и активним учешћем у раду актива директора средњих школа, утицао сам да 

План уписа за школску 2016/2017. годину који су предложили Наставничко веће и 

Школски одбор Политехничке школе буде усвојен и од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. Потом сам, уз подршку свих стручних већа у школи, 

организовао промотивну кампању у оквиру које смо презентовали нашу школу. Осим 

основих школа на територији Пожаревца, организовао сам и презентације у око 30 

основних школа у ближој и даљој околини, што је резултирало одличном реализацијом 

плана уписа, тако да смо ове школске године уписали рекордан број ученика у 

последњих 7 година. 

У циљу побољшања услова рада за ученике и запослене, што сам навео као један од 

примарних циљева у току мандата, у току летњег распуста је у потпуности реновирана 

фискултурна сала и кабинет за наставу у подручју рада електротехника који ће имати и 

мултимедијалну намену. У зборници и школској библиотеци, подна облога од винила, 

односно итисона замењена је ламинатним паркетом што ће обезбедити лакше 

одржавање и лепшти естетски изглед ових просторија. 

Када су запослени у питању, у потпуности сам подржао сваку иницијативу за стручним 

усавршавањем, тако да су у току школске 2016/2017. тако да су сви запослени који су 

изразили жељу упућени на семинаре по њиховом избору, а до краја календарске године 

је у плану и организовање једног семинара у просторијама наше школе, тако да су за 

све запослене створени једнаки услови када је у питању стручно усавршавање. 

У наведеном периоду, са председником Школског одбора, учествовао сам у припреми 

седница и активно учествовао у раду поменутог тела. Све одлуке које је Школски 

одбор донео у том периоду, донете су једногласно и у интересу су  Политехничке 

школе и свих запослених у њој. Припремао сам и водио седнице Наставничког већа, 

Педагошког колегијума и Одељенских већа, при чему посебно желим да истакнем 

висок степен сарадње са стручним сарадником, психологом Тањом Бабејић.  

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, при чему сам 

остварио одличну сарадњу са директорима других школа. Такође, остварио сам 

одличну сарадњу и са другим установама и предузећима на територији града 

Пожаревца, од којих школа повремено добија донације за набавку наставних средстава 

и унапређење услова за рад ученика и запослених. 

Одличном сарадњом са локалном самоуправом, успео сам да већи део потребних 

финансијских средстава обезбедим кроз ребаланс-1 буџета за 2016. годину. Обезбеђено 

је 4.150.000,00 динара за замену пода и реновирање фискултурне сале. Јавна набавка је 

успешно спроведена, а извођач радова је завршио радове у предвиђеном року. У оквиру 

овог реновирања урађена је нова хидроизолација са подне стране, као и на једном делу 

бочног зида према дворишту што би требало да реши дугогодишње проблеме са 

продором влаге у фискултурну салу. Подсећам да је прошле године замењена 

комплетна столарија у фискултурној сали, тако да су уз овогодишње реновирање, 



створени одлични услови за извођење наставе физичког васпитања у Политехничкој 

школи. 

Такође, у оквиру ребаланса-1 буџета за 2016. годину школи су одобрена средства у 

висини од 751.700,00 динара за набавку и уградњу система за подизање притиска у 

хидрантском систему за противпожарну намену. Спровођење ове јавне набавке је у 

току и биће спроведена на време, тако да радови могу бити изведени до краја 

календарске 2016. године. 

 Активно сам учествовао у свакодневном раду Ауто школе, која је главни извор 

сопствених прихода школе, при чему морам да нагласим висок степен сарадње са 

руководиоцем Гораном Тасићем и другим запосленима који су укључени у реализацију 

ове допунске делатности. 

Уз одличну сарадњу са секретаром школе, Зораном Јоњићем и шефом рачуноводства, 

Јеленом Вујин Милисављевић, активно сам учествовао у изради Предлога 

финансијског плана за 2017. годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину. У оквиру 

тог Финансијског плана предвиђено је да се у 2017. години додатна средства издвоје за 

следеће потребе по приоритетима: 

 реновирање биоскопске сале у згради школе; 

 набавка ђачких клупа и столица за све 9 учионица и један кабинет; 

 набавка два уређаја за аутодијагностику за потребе наставе у подручјима 

рада електротехника и саобраћај; 

Такође, у сарадњи са секретаром школе, руководио сам реализацијом Плана набавки за 

2016. годину, израђивао и правовремено слао кварталне извештаје о извршењу Плана 

набавки за 2016. годину и контролисао законитост спровођења свих набавки. 

У наведеном периоду уложио сам максимални труд како би се побољшали 

услови рада за ученике и запослене у школи, при чему сам активно учествовао у 

процесима обезбеђивања материјалних средстава за њихову реализацију. 

Појављивањем у локалним штампаним и електронским медијима промовисао сам 

Политехничку школу што је уз поменуте пропагандне активности у којима је 

учествовао већи део колектива, допринело повећању популарности наше школе. 

У току школске 2015/2016. године координирао сам рад тима сарадника који су 

спремни да доприносe даљем развоју Политехничке школе, а који сам оформио у току 

школске 2013/2014. године. Имена наведена у овом извештају представљају само један 

део тог тима, а циљ ми је да у наредном периоду број сарадника буде још већи јер ће у 

том случају и резултати бити бољи. 

Сматрам да сам уз помоћ својих сарадника у највећој мери испунио планове за школску 

2015/2016. годину. Очекујем даљу подршку колектива, Савета родитеља и Школског 

одбора у реализацији циљева који ће обезбедити развој Политехничке школе и њено 

још боље позиционирање у образовном систему Србије. 

 



Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску 

2015/2016. 

 

5. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину. 

 

Годишњи план рада је документ у коме сви учесници у образовно-васпитном процесу 

наводе распоред својих активности у школској години, а у складу са важећим законима 

и прописима. 

Због обимности материјала, План је био доступан само у електронској форми на сајту 

школе и чланови школског одбора су о томе били обавештени у позиву за седницу. 

 

Директор школе је нагласио да Политехничка школа је у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја, добила дозволу за рад Ауто школе за трећа лица, од које се и 

ове године очекује да донесе значајна средства која ће бити  употребљена  за 

унапређење рада школе.  

Материјално технички услови рада у школи су на задовољавајућем нивоу. Преко лета је 

сређено више учионица и у школској 2016/2017 години се очекује наставак рада на 

сређивању школе, како од средстава које обезбеђује Град Пожаревац, тако и од 

сопствених средстава школе. 

Приоритети у школској 2016/2017. год. су: 

1. Реновирање биоскопске сале , вредност око 17.000.000,00  динара, што је био 

приоритет и у претходној школској години, али финансирање овог пројекта је 

пребачено за 2016/2017 годину, за шта постоје реални услови да се реализује. 

2. Набавка школског намештаја ( столова и столица ) за читаву школу, јер је постојећи 

намештај у приличној мери дотрајао. 

3. Сређивање кабинета за саобраћај по узору на начин на  који је сређен кабинет за 

електротехнику. 

У стручном делу, наставак промоције школе и уписивање свих планираних образовних 

профила, као и обезбеђивање норме за све запослене у школи. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за 2016/2017 годину. 

 

 

 

6. Усвајање Плана рада директора за школску 2016/2017. годину. 

 

По овој тачки  дневног реда је говорио директор школе и навео да према 

члану 62. Закона о основама система образовања и васпитања, надлежности и 

одговорности  директора  школе су следеће: 

 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 

установе.  

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и 

свих активности установе;  

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;  



3) стара се о остваривању развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и 

одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са 

законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима;  

6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног 

сарадника;  

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање 

звања наставника, васпитача и стручног сарадника;  

8) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог 

закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на 

децу и ученике;  

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа;  

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 

података о установи у оквиру јединственог информационог система 

просвете;  

11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, 

ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа;  

12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, 

односно педагошког већа, без права одлучивања;  

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних 

органа у установи;  

14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика;  

15) подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, 

најмање два пута годишње;  

16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;  

17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 

складу са овим и посебним законом.  

 

За свој рад директор одговара школском одбору и министру просвете, науке 

и технолошког развоја. 

  

Директор је свој програм  рада за школску 2016/2017. годину, изнео  према 

времену и садржају реализације:  

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова. 

2. Припрема организације рада школе за нову школску годину 

3. Ангажовање на изради распореда часова. 

4. Израда Годишњег плана школе за школску 2016/2017. годину. 

5. Активности везане за реализацију школског развојног плана за 

трогодишњи период (2015-2018.) 



6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску 2016/2017. 

године. 

7. Избор председника стручних већа. 

8. Утврђивање 40-часовне радне недеље за наставнике. 

9. Организација дежурства у школи. 

10. Организација практичне наставе. 

11. Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова. 

12. Сарадња са психологом школе. 

13. Рад са наставницима приправницима за припрему полагања стручног 

испита, тј. стицање лиценце. 

14. Сарадња са Саветом родитеља. 

15. Сарадња са Ученичким парламентом. 

16. Контрола вођења педагошке документације. 

17. Припрема и вођење седница Наставничког већа. 

18. Ангажовање на побољшању услова рада запослених и ученика. 

19. Припрема и организовање прославе Дана школе. 

20. Обилазак наставе. 

21. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

22. Ангажовање на побољшању дисциплине наставе (правовремени одлазак 

на часове и поштовање трајања часа). 

24. Предузимање мера након прегледа педагошке документације од стране 

просветне инспекције. 

25. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици. 

26. Рад на седницама Школског одбора. 

27. Извештај  о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за 

школску 2015/2016.год. 

28. Активно учешће у изради Предлога финансијског плана за 2017. годину. 

29. Припрема и организација прославе Дана школе. 

30. Текући послови. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Обилазак практичне наставе у школи и  предузећима. 

2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају 

првог класификационог периода (тромесечја). 

3. Индивидуални рад са ученицима. 

4. Индивидуални рад са родитељима ученика. 

5. Индивидуални рад са наставницима приправницима. 

6. Обилазак одељења ученика обе смене  и разговори о њиховим 

проблемима. 

7. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

8. Сарадња са члановима школског одбора. 

9. Учешће и рад на седницама школског одбора. 

10. Сарадња са Саветом родитеља. 

11. Рад са Ученичким парламентом 

12. Обилазак наставе. 



13. Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2017/2018.год. 

14. Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног 

усавршавања запослених. 

15. Текући послови. 

 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

 

1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве. 

2. Посета часовима редовне наставе. 

3. Праћење напредовања ученика у учењу, владању и њиховим резултатима у 

практичној настави. 

4. Праћење интересовања ученика за слободне активности. 

5. Избор одређених акредитованих програма за стручно усавршавање 

наставника. 

6. Индивидуални разговори са наставницима и указивање на проблеме који 

прате и утичу на исходе васпитног и образовног рада. 

7. Идентификација проблема похађања наставе од стране ученика и 

предузимање мера за њихово превазилажење. 

8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе 

и показују одређене сметње у раду и учењу. 

9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

10. Сарадња са Саветом родитеља. 

11. Рад са Ученичким парламентом. 

12. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици. 

13. Анализа и усвајање завршног рачуна школе. 

14. Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и 

Наставничког већа на крају првог полугодишта. 

15. Обилазак наставе. 

16. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности. 

17. Текући послови. 

 

МАРТ - АПРИЛ 

 

1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе. 

2. Консултативни састанци са родитељима. 

3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља. 

4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају 

другог класификационог периода (тромесечја). 

5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања 

процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима. 

6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро 

струке ради структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни 

испит. 

7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу. 

8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.  

9. Сарадња са Саветом родитеља. 

10. Рад са Ученичким парламентом. 



11. Обилазак наставе. 

12. Разговор са наставницима после посећених часова. 

13. Текући послови. 

 

МАЈ  -  ЈУН 

 

1. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике 

завршних разреда на крају другог полугодишта. 

2. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности. 

3. Израда Предлога финансијског плана школе за 2018. год. за МП РС и Град 

Пожаревац са рачуновођом и секретаром школе. 

4. Организација блок-наставе из практичне наставе за ученике завршних 

разреда. 

5. Анализа постигнутих резултата ученика који су учествовали на 

такмичењима из саобраћајне и електро струке. 

6. Сарадња са родитељима ученика који су имали тешкоћа у адаптацији на 

нову школску средину. 

7. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике 

првог и другог разреда на крају другог полугодишта. 

8. Сарадња са Саветом родитеља. 

9. Рад са Ученичким парламентом. 

10. Организација блок-наставе за ученике другог разреда електро струке. 

11. Организација на спровођењу завршног и матурског испита и формирање 

испитних комисија. 

12. Организација и спровођење поправних испита за матуранте. 

13. Припрема за упис ученика у први разред за нову школску годину 

(формирање комисија за упис). 

14. Обилазак наставе. 

15. Текућа питања. 

 

ЈУЛ - АВГУСТ 

 

1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године. 

2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места. 

3. Расписивање конкурса за упражњена радна места. 

4. Избор одељењских старешина. 

5. Подела наставних предмета на наставнике. 

6. Текућа питања. 

 

 

Поред наведених, директор ће се бавити и другим пословима и решавати 

проблеме из његове надлежности, а који нису обухваћени наведеним 

програмским садржајима. Такође, директор ће учествовати у комисијама за 

процену савладаности програма за полагање испита за стицање лиценце за 

приправнике. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 

2016/2017. годину. 



 

 

7. Усвајање Плана стручног усавршавања запослених. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да су стручна већа донела 

планове усавршавања за своје чланове. Након стручних већа, планове 

усавршавања је усвојило и Наставничко веће. На основу тога су планови 

увршћени у предлог годишњег рада школе за школску 2016/2017. годину. 

Планови стручног усавршавања по активима су саставни део овог записника. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања 

запослених. 

 

8. Усвајање Правилника о организацији рада и систематизацији послова у 

Политехничкој школи. 

 

По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је ово већ друга измена 

Правилника о о организацији рада и систематизацији послова у 

Политехничкој школи, која се односи на називе радних места, односно на 

усклађивање назива са Правилником о номенклатури радних места. Све ово 

је припрема за увођење платних разреда и у том циљу су ове измене. 

Нагласио је да број радних места и описи радних места за сада остају 

непромењени. У правилник се додаје још једно радно место-

административни референт са 6,8 % норме рада, са коефицијентом радног 

места од 8,62. 

Измене  назива радних места се односи на следеће: 

-радник на одржавању рачунара је сада техничар одржавања информационог 

система и технологија; 

-радник на одржавању машина је сада техничар инвестиционог и техничког 

одржавања; 

  

Једногласном одлуком, усвојене  су измене  Правилника о организацији 

рада и систематизацији послова у Политехничкој школи.  

 

 

9. Доношење одлуке о награђивању ученика и запослених који су 

постигли запажене резултате на такмичењима 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да су саобраћајни актив, остварио 

значајне резултате на републичком  такмичењима у току године. Политехничка  школа 

је на такмичењу саобраћајних школа у Пироту, освојила друго место у екипном 

такмичењу. Значајне резултате је постигла и драмска секција, која је освојила прво 

место на фестивалу младих  за главну мушку улогу, режију и сценографију. 

 Као и прошле године, школа ће издвојити одређена средства из својих прихода за 

награде ученицима и професорима који су их припремали за такмичење. Предлог је да 

се издвоји 40.000,00 динара за награђивање наставника. За награђивање ученика 

обезбедиће спонзори Societe Generale и GSM&PC SHOP, док ће се средства за 

награђивање запослених у висини од 40.000,00 динара обезбедити из сопствених 



прихода школе. Након расправе предложено је да се саобраћајном активу додели 

20.000,00 динара за освојено друго место на републичком такмичењу  школа, драмској 

секцији 20.000,00 динара за освојено прво место на Фестивалу младих за главну мушку 

улогу, режију и сценографију.  

 

Jедногласно је усвојен предлог да се за награђивање  запослених који су постигли 

запажене резултате на такмичењима, издвоји  40.000,00 динара из сопствених 

прихода. 

 

Стручном већу саобраћајне струке школе се додељује 20.000,00 динара. 

 

Тиму за културне  активности школе се додељује 20.000,00 динара. 

 
 

           ЗАПИСНИК СА  XXIV  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 17.10.2016. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА  

 

Присутни:Драган Вељковић, Владимир Милосављевић,  Стеван Савић, Митровић 

Зоран, Мирослав Станојевић и Бонка Сотиров;  

Oдсутни: Горица Илић и  Марко Живковић ; 

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран 

Јоњић. 

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 

                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

1 Усвајање Записника са ХХIII редовне седнице Школског одбора. 

2 Усвајање Финансијског плана за 2016. годину - ребаланс 2. 

3 Разно. 

 

Како предлога за допуну дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени 

дневни ред. 

  

 

1. Усвајање Записника са XXIII редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXIII  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 



 

2 Усвајање Финансијског плана за 2016. годину - ребаланс 2. 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке о буџету града Пожаревца за 2016. годину-ребаланс 2. усвојеној на седници 

Скупштине града Пожаревца дана 06.10.2016.год., Политехничкој школи из Пожаревца 

су одобрена следећа средства: 

 

I - извор 01 

- конто 4261- јубиларна награда за 30 година стажа-50% обавезе за Маргиту 

Петковић у износу од 51.100,00 динара; 

- конто 4266- набавка средстава за извођење практичне наставе и наставе 

физичког васпитања у износу од 50.000,00 динара; 

- конто 4232-  компјутерске услуге  у износу од 50.000,00 динара; 

 

II – извор 13 

- конто 4252 - средства за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 

50.000,00 динара; 

- конто 5126 – средства за набавку два универзална уређаја за аутодијагностику у 

износу од 110.352,00 динара; 

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2016. годину-

ребаланс 2. усвојеној на седници Скупштине града Пожаревца дана 06.10.2016.год., 

извршено је умањење трошкова за следеће намене: 

 

- конто 5113 – капитално одржавање зграда и објеката ( замена пода у 

фискултурној сали) у износу од 3.600,00 динара; 
 

1. Усваја се Финансијски план за 2016. годину – ребаланс 2.,  Политехничке 

школе у Пожаревцу. 

 

2.  Налаже се служби књиговодства да спроведе одговарајућа књижења у     

     финансијском плану Политехничке школе за 2016. годину. 
 

I - извор 01 

 

EKON.KLASIFIK. NAZIV KONTA APROPRIJACIJA 

1 2 3 

411 Плате и додаци запослених   

4111 Плате и додаци запослених   

412 
Социјални доприноси на терет 

посл.   

4121 Доприноси за ПИО   

4122 Диприноси за здравствено осигурање   

4123 Допринос за запосленост   

413 Накнаде у натури 177,300.00 

4131 Накнаде у натури 177,300.00 

414 Социјална давања запосленима 30,000.00 

4143 Отпремнине и помоћи 0.00 

4144 Помоћ у мед лечењу 30,000.00 

415 Накнаде за запослене 718,400.00 

4151 Накнаде за запослене 718,400.00 



416 Награде, бонуси и ост.расходи 400,200.00 

4161 Награде, бонуси и ост.расходи 400,200.00 

421 Стални трошкови 3,051,300.00 

4211 Трошкови платног промета 143,000.00 

4212 Енергетске услуге 2,050,000.00 

4213 Комуналне услуге 200,000.00 

4214 Услуге комуникација 123,000.00 

4215 Трошкови осигурања 535,300.00 

4216 Закуп имовине и опреме 0.00 

422 Трошкови путовања 141,400.00 

4221 Трошкови служ.пут.у земљи 75,000.00 

4222 Трошкови служ.пут.у иностранство 0.00 

4223 Трошкови пут.у оквиру редовног рада 0.00 

4224 Tрошкови путовања ученика 66,400.00 

423 Услуге по уговору 1,058,200.00 

4231 Административне услуге 0.00 

4232 Комјутерске услуге 135,200.00 

4233 Услуге образ и усав запослених 160,000.00 

4234 Услуге информисања 50,000.00 

4235 Стручне услуге 0.00 

4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 45,000.00 

4237 Репрезентација 21,000.00 

4239 Остале опште услуге 647,000.00 

424 Специјализоване услуге 0.00 

4241 Пољопривредне услуге 0.00 

4242 Услуге образ., културе и спорта 0.00 

4243 Медицинске услуге 0.00 

4245 Услуге одржавања нац.паркова 0.00 

4246 Услуге очувања жив средине 0.00 

4249 Остале специјализоване услуге 0.00 

425 Текуће поправке и одржавање 367,000.00 

4251 Текуће поп. и одрж. зграда и објеката 100,000.00 

4252 Текуће поп. и одржавање опреме 267,000.00 

426 Материјал 1,197,000.00 

4261 Администартивни материјал 137,000.00 

4262 Материјал за пољопривреду 0.00 

4263 Материјал за образ запослених 97,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 650,000.00 

4265 Материјал за очув.жив средине 0.00 

4266 Материјал за образ.културу и спорт 150,000.00 

4267 Медицински и лабор материјал 5,000.00 

4268 Материјал за домаћ. и угоститељство 120,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 38,000.00 

472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 0.00 

4727 
Накнаде из буџета за образовање, 

кул 0.00 

4728 Накнаде из буџета за становање 0.00 

482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 

4821 Остали порези 0.00 

4822 Обавезне таксе 0.00 

4823 Обавезне казне 0.00 

4824 Новчане казне нам.од јед.нивоа в др. 0.00 

511 Зграде и грађевински објекти 0.00 

5111 Куповина зграда и објеката 0.00 

5112 Изградња зграда и објеката 0.00 



5113 
Капитално одржавање зграда и 

објеката 0.00 

5114 Пројектно планирање 0.00 

512 Машине и опрема 0.00 

5121 Опрема за саобраћај 0.00 

5122 Административна опрема 0.00 

5126 Опрема за образ, културу и спорт 0.00 

5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 

5129 Опрема за произ.мот и нем оп. 0.00 

515 Нематеријална опрема 0.00 

5151 Нематеријална опрема 0.00 

  
 

UKUPNO ODOBRENE APROPRIJACIJE 
7,140,800.00 

 

II – извор 13 

 

EKON.KLASIFIK. NAZIV KONTA APROPRIJACIJA 

1 2 3 

411 Плате и додаци запослених   

4111 Плате и додаци запослених   

412 
Социјални доприноси на терет 

посл.   

4121 Доприноси за ПИО   

4122 Диприноси за здравствено осигурање   

4123 Допринос за запосленост   

413 Накнаде у натури 0.00 

4131 Накнаде у натури 0.00 

414 Социјална давања запосленима 0.00 

4143 Отпремнине и помоћи 0.00 

4144 Помоћ у мед лечењу 0.00 

415 Накнаде за запослене 0.00 

4151 Накнаде за запослене 0.00 

416 Награде, бонуси и ост.расходи 0.00 

4161 Награде, бонуси и ост.расходи 0.00 

421 Стални трошкови 0.00 

4211 Трошкови платног промета 0.00 

4212 Енергетске услуге 0.00 

4213 Комуналне услуге 0.00 

4214 Услуге комуникација 0.00 

4215 Трошкови осигурања 0.00 

4216 Закуп имовине и опреме 0.00 

422 Трошкови путовања 0.00 

4221 Трошкови служ.пут.у земљи 0.00 

4222 Трошкови служ.пут.у иностранство   

4223 Трошкови пут.у оквиру редовног рада   

4224 Tрошкови путовања ученика 0.00 

423 Услуге по уговору 0.00 

4231 Административне услуге 0.00 

4232 Комјутерске услуге 0.00 

4233 Услуге образ и усав запослених 0.00 

4234 Услуге информисања 0.00 



4235 Стручне услуге 0.00 

4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 0.00 

4237 Репрезентација 0.00 

4239 Остале опште услуге 0.00 

424 Специјализоване услуге 0.00 

4241 Пољопривредне услуге 0.00 

4242 Услуге образ., културе и спорта 0.00 

4243 Медицинске услуге 0.00 

4245 Услуге одржавања нац.паркова 0.00 

4246 Услуге очувања жив средине 0.00 

4249 Остале специјализоване услуге 0.00 

425 Текуће поправке и одржавање 250,000.00 

4251 Текуће поп. и одрж. зграда и објеката 200,000.00 

4252 Текуће поп. и одржавање опреме 50,000.00 

426 Материјал 90,000.00 

4261 Администартивни материјал 0.00 

4262 Материјал за пољопривреду 0.00 

4263 Материјал за образ запослених 0.00 

4264 Материјал за саобраћај 90,000.00 

4265 Материјал за очув.жив средине 0.00 

4266 Материјал за образ.културу и спорт 0.00 

4267 Медицински и лабор материјал 0.00 

4268 Материјал за домаћ. и угоститељство 0.00 

4269 Материјал за посебне намене 0.00 

472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 0.00 

4727 
Накнаде из буџета за образовање, 

кул 0.00 

4728 Накнаде из буџета за становање 0.00 

482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 

4821 Остали порези 0.00 

4822 Обавезне таксе 0.00 

4823 Обавезне казне 0.00 

4824 Новчане казне нам.од јед.нивоа в др. 0.00 

511 Зграде и грађевински објекти 3,141,400.00 

5111 Куповина зграда и објеката 0.00 

5112 Изградња зграда и објеката 0.00 

5113 
Капитално одржавање зграда и 

објеката 3,141,400.00 

5114 Пројектно планирање 0.00 

512 Машине и опрема 862,052.00 

5121 Опрема за саобраћај 0.00 

5122 Административна опрема 751,700.00 

5126 Опрема за образ, културу и спорт 110,352.00 

5128 Опрема за јавну безбедност   

5129 Опрема за произ.мот и нем оп. 0.00 

515 Нематеријална опрема 0.00 

5151 Нематеријална опрема 0.00 

  
 

UKUPNO ODOBRENE APROPRIJACIJE 
4,343,452.00 

 
 

3 Разно 

 



По вој тачки дневног реда стављена су три предлога: 

-измена ценовника за ауто школу; 

-разматрање молбе о ослобађању плаћања специјализације; 

-разматрање молбе о ослобађању од плаћања ученика за ванредно школовање; 

 

По првом предлогу је говорио директор школе и навео да је цена услуга ауто школе за 

полагање „Б“ и „ Ц „ категорије износи 62.460,00, односно 41.868,00 динара. Предлог је 

да се запосленима у школи да попуст на услуге тако да цена за обуку и полагање за „Б“ 

и „ Ц „ категорију, износи 55.000,00  и 37.000,00 динара. 

 

Једногласном одлуком је усвојена измена ценовника за ауто школу тако да је цена за 

полагање за „Б“ и „ Ц „ категорију за запослене у колективу: 

- за „Б“ категорију, 55.000,00 динара; 

- за  „ Ц „ категорију, 37.000,00 динара; 

 

По другом  предлогу је говорио директор школе и навео да су запослени у 

саобраћајном активу, поднели захтев да се ослободе од плаћања специјализације у 

области саобраћаја. 

 

Једногласном одлуком је усвојен је захтев за ослобађањем од плаћања 

специјализације запослених у саобраћајном активу. 

 

По трећем  предлогу је говорио директор школе и навео да је ванредни ученик Никола 

Кочић, поднео захтев за ослобађање од плаћања обуке за „ Б „ категорију. Ученик је 

био редован ђак наше школе и у трећој години је напистио школу и прешао на 

ванредно школовање. Ванредно школовање за техничара обухвата и обуку за „Б“ 

категорију, која се наплаћује по ценовнику за трећа лица и износи 69.400,00 динара. По 

овој тачки је говорио и Драган Вељковић и навео да морају да се утврде критеријуми за 

ослобађање или умањење плаћања и рекао да треба задужити секретара да то утврди. 

 
 

            ЗАПИСНИК СА  XXV  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 28.11.2016. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА  

 

Присутни:Драган Вељковић, Владимир Милосављевић,  Стеван Савић, Мирослав 

Станојевић, Бонка Сотиров, Горица Илић и  Марко Живковић;  

Oдсутни: Митровић Зоран; 

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран 

Јоњић, председник синдиката Јелена Стевић и представници ученичког парламента 

Милош Стојимировић и Милош Срејић.  

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 



                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

1.Усвајање Записника са ХХIV редовне седнице Школског одбора. 

2.Усвајање допуне Предлога финансијског плана за 2017. годину. 

3.Доношење одлуке о редовном годишњем  попису. 

4.Разно. 

 

Како предлога за допуну  дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени  

дневни ред. 

  

 

1. Усвајање Записника са XXIV редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXIV  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

2. Усвајање допуне Предлога финансијског плана за 2017. годину. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је на основу Упутства за припрему 

буџета Града Пожаревца за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, 

извршена је корекција већ достављеног Предлога финансијског плана у делу групе 

конта 41 и сталних трошкова са писаним образложењем за сваку врсту расхода, као и 

корекција обрасца „ Програмска активност“ у складу са новим обрасцима. Измене се 

састоје у измени пројекције инфлације за идућу годину, која је са 3,8%, предвиђена на 

2,9%, па је потребно усагласити трошкове са овим новим параметрима. 

 

Једногласном одлуком, усвајају  се  измене и допуне предлога финансијског 

плана  за 2017.  годину, Политехничке школе у Пожаревцу. 

 

3. Доношење одлуке о редовном годишњем  попису. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је потребно донети одлуку о 

попису имовине и обавеза  школе са стањем на дан 31.12.2016. године. Попис имовине 

и обавеза треба извршити у периоду од 15.12. до 30.12.2016. године, са стањем на дан 

31.12.2016. године. Извештаје о извршеном попису и утврђивању одступања доставити  

централној пописној комисији  најкасније до 15.01.2017. године, ради прегледа  и 

одлучивања по утврђеним одступањима. Уз извештај доставити пописне листе, 

забелешке и констатације комисије утврђене приликом пописа и сл. 

Извештај централне пописне комисије о извршеном попису доставити  рачуноводству, 

ради благовременом спровођења  књижења  и састављања  годишњег  финансијског 

извештаја. 

 

Једногласно, донета је  одлука о  попису  имовине  и обавеза  за фискалну  2016. 

годину. 

 

4. Разно. 



 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је школа добила понуду од фото 

студија „ Маја „ за куповину једне слике из овогодишње колоније, стим што би за 

узврат школи купила један штафелај. 

Директор је такође навео да је школа имала контролу просветног инспектора и да је у 8 

од 12 категорија, имала стопроцентни учинак. Када стигне званичан записник са 

контроле, детаљно ће се разговарати о томе. 

Директор је обавестио Школски одбор да је Политехничка школа добитник повеље 

културе за 2016. годину у организацији  Културно просветне заједнице. 
 

 

  

            ЗАПИСНИК СА  XXVI  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 26.12.2016. ГОДИНЕ У 17.00 ЧАСОВА  

 

Присутни:Драган Вељковић, Владимир Милосављевић,  Стеван Савић, Мирослав 

Станојевић, Бонка Сотиров, Горица Илић и  Митровић Зоран;  

Oдсутни: Марко Живковић и представници ученичког парламента Милош 

Стојимировић и Милош Срејић а уредно позвани.  

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран 

Јоњић, психолог Тања Бабејић;  

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 

                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

1.Усвајање Записника са ХХV редовне седнице Школског одбора. 

2.Анализа Записника о редовном инспекцијском надзору школе. 

3.Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду школске 2016/2017. 

године. 

4.Усвајање Предлога плана уписа за школску 2017/2018. годину. 

5.Молбе ванредних ученика. 

6.Разно. 

  

Како предлога за допуну  дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени  

дневни ред. 

  

 

1.Усвајање Записника са XXV редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 



Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXV  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

Анализа Записника о редовном инспекцијском надзору школе. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је инспекцијски надзор вршен 

25.11.2016.године од стране просветног инспектора Дејана Илића. Инспекцијски надзор 

је обухватио проверу припремљености школе у следећим областима: 

 

1. Верификација установе 

2. Извештај о раду установе 

З. Извештај о раду директора 

4. Органи установе 

5. Планирање рада установе 

6. Упис деце-ученика,формирање група — одељења  

7. Радни односи 

8. Евиденција,јавне исправе 

9. Заштита од дуванског дима 

 

У току инспекцијског надзора утврђено је следеће: 

 

1.Верификација установе не процењује се ризик 

2. Извештај о раду установе- незнатан степен ризика 

З.Извештај о раду директора – незнатан степен ризика  

4.Органи установе- незнатан степен 

ризика 

5. Планирање рада установе - незнатан степен ризика 

6. Упис деце-ученика, формирање одељења-група - низак степен ризика 

7. Радни односи - низак степен ризика 

8. Евиденција, јавне исправе - низак степен ризика 

9. Заштита од дуванског дима — незнатан степен ризика 

 

На крају записника о инспекцијском надзору просветни инспектор је констатовао да 

су пропусти у поступању Школе гледајући у целини незнатни,те се са тог разлога 

ПРЕПОРУЧУЈЕ директору школе, да предузме активности како би уочене 

неправилности биле отклоњене,а поступање школе у наредном школском периоду 

било у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања,Закона о средњем образовању и васпитању и подзаконским актима. 

На основу утврђеног чињеничног стања закључено је да је Установа извршила 

организацију рада и друге неопходне припреме за рад у школској 2016/17. години. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је Записник о редовном инспекцијском надзору 

школе. 

 

 

3. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду школске 

2016/2017. године. 



 

По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да је успех  у 

процентаулном односу између ученика са позитивним и недовољним успехом 

уобичајен за овај класификациони период. Најбоље одељење по овом критеријуму је 

II4, а најслабије II2, у коме је само 4  ученика постигло позитиван успех. 

У односу на претходну школску годину, ове је успех за 5 процената слабији, тј. за 

толико је мање ученика са позитивним успехом. 

Велики проблем су, као и претходне године, оправдани изостанци, који су последица 

неуједначеног критеријума правдања изостанака одељењских старешина. У одељењу 

III1 неколико ученика од почетка године није уопште похађало наставу, што им је 

старешина правдао, тако да на првом тромесечју у том одељењу има 71,52 изостанка по 

ученику, док је просек на нивоу целе школе 25,00. Са овим ученицима и њиховим 

родитељима одржан је састанак, који је уродио плодом и поменути ученици су почели 

да долазе у школу. 

Број слабих оцена је такође уобичајен за овај класификациони период. Највише је 

слабих из математике, 139, одн. 8, 17 по одељењу. 

Посебно изненађује одељење IV1, образовни профил техничар друмског саобраћаја, у 

коме има највише слабих оцена. Овакав резултат никада раније није био својствен 

завршном разреду овог образовног профила, што се може објаснити опуштањем и 

одсуством радних навика. 

Уочено је да из неких предмета више од половине ученика у једном одељењу има слабе 

оцене. Апсолутни рекорд је у одељењу III2, у коме од 20 ученика њих 15 има јединицу 

из предмета социологија са правима грађана. 

До 14.11, када је било тромесечје, није било васпитно-дисциплинских поступака, само 

су изрицане васпитне мере од стране одељењских старешина и одељењских већа. 

 

Једногласном одлуком, усвојена је анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду школске 2016/2017. године. 

 

 

4. Усвајање Предлога плана уписа за школску 2017/2018. годину. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је предлог плана уписа усвојен на 

Наставничком већу и да тај предлог сада разматра Школски одбор.  

Политехничка је успешно окончала упис за школску 2016/2017 годину, уписавши пет 

одељења. 

За наредну школску  годину је предвиђен следећи план: 60 ученика-техничара 

друмског саобраћаја, 30 ученика-возача, 30 ученика-аутоелектричара и једно 

комбиновано одељење са по 15 ученика електроинсталатера и електромеханичара за 

термичке и расхладне уређаје. 

Директор је нагласио да је присуствовао састанку у Министраству просвете на коме се 

говорило о плану уписа за наредне године. План Министарства за наредни период је 



даљи развој дуалног образовања. За наредну школску годину верификовано је свега 

неколико образовних профила за дуално образовање, али се очекује даљи развој истог 

због чега и наша школа треба да се припреми за овај вид образовања ученика у 

наредном периоду. 

Приликом планирања за нову школску годину не сме се пореметити ни број 

запослених у школи, као ни однос између тростепених и четворостепених образовних 

профила према упутству Школске управе. 

Директор је навео да очекује још једну успешну школску годину са свим попуњеним 

одељењима. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је Предлога плана уписа за школску 2017/2018. 

годину. 

 

 

5. Молбе ванредних ученика. 

 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Кочић Никола, ученик четвртог 

разреда образовног профила техничар друмског саобраћаја који похађа ванредно, 

поднео захтев за умањење плаћања надокнаде за полагање испита за „ Б “ категорију. 

Захтев је образложио лошом материјалном ситуацијом и доставио Решење Општине 

Пожаревац о просеку прихода по члану породице. Директор је навео да је Кочић 

Никола био редовни ученик наше школе и да је напустио редовно школовање због 

бављења спортом. У консултацијама са шефом ауто школе, утврђено је да је цена обуке 

и полагања 62.460,00 динара, а да је трошак школе код полагања за „Б „ категорију за 

ванредне ученике око 15.000,00 динара и да је препорука да цена за Кочић Николу буде 

20.000,00 динара. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је захтев Кочић Николе за умањење плаћања 

полагања за „ Б „ категорију и одређена је цена од 20.000,00 динара за обуку и 

полагање возачког испита. 

 

Политехничка школа је добила захтеве од МУП-а Србије ПУ Пожаревац за ванредно 

школовање, односно преквалификацију на саобраћајне образовне профиле,  

полицијских службеника Пајић Александра, Џаврић Живана и Микановић Драгане. У 

захтеву се наводи да се у полицијској управи јавила потреба за полицијским 

службеницима који ће моћи да се лиценцирају код Агенције за безбедност саобраћаја 

за испитиваче на полагању возачких испита и да у том циљу треба да се 

преквалификују на неки од саобраћајних образовних профила. Такође се моли да 

школа као друштвено одговорна институција, омогући бесплатно школовање за ове 

полицијске службенике у складу са могућностима. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је захтев МУП Србије ПУ Пожаревац за бесплатну 

преквалификацију на саобраћајне образовне профиле полицијских службеника  

Пајић Александра, Џаврић Живана и Микановић Драгане.  
  

 

 



6. Разно. 

 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је на последној седници  

Скупштине општине Пожаревац која је одржана дана 24.12.2016. године, изабран нови 

члан Школског одбора и да је то Слободан Ненадовић. Верификација мандата биће 

обављена на првој наредној седници. 
Овим је седница Школског одбора развршена у 18.00 часова. Председник  се захвалио 

свима на сарадњи. 
 

 

   

            ЗАПИСНИК СА  XXVIII  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 28.02.2017. ГОДИНЕ У 17.00 ЧАСОВА  

 

Присутни: Драган Вељковић, Владимир Милосављевић, Стеван Савић, Мирослав 

Станојевић,  Митровић Зоран, Слободан Ненадовић, Бонка Сотиров, Горица илић;  

Oдсутни: Марко Живковић и представници  ученичког парламента Милош 

Стојимировић и Милош Срејић, а уредно позвани.  

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран 

Јоњић, председник синдиката  Јелена Стевић, психолог школе Тања Бабејић, 

руководилац ауто школе Тасић Горан, админ.финансијски радник Маргита Петковић;  

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 

                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

11. Усвајање Записника са ХХVII редовне седнице Школског одбора. 

12. Усвајање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017. године. 

13. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2016/2017. години. 

14. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. 

годину. 

15. Усвајање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених. 

16. Усвајање Извештаја о раду тима за безбедност. 

17. Усвајање Завршног рачуна школе за 2016. годину. 

18. Извештај о раду Ауто школе у 2016. години. 

19. Доношење одлуке о предлогу за измену Финансијског плана за 2017. годину - 

ребаланс 1. 

20. Доношење одлуке и формирање комисије за покретање јавне набавке за набавку 

горива. 

21. Доношење одлуке и формирање комисије за покретање јавне набавке за набавку 

возила за обуку ученика за “Б” категорију. 



22. Разно. 

 

 Како предлога за допуну  дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени  

дневни ред. 

  

 

 

1. Усвајање Записника са  XXVII  редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXVII  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

2. Усвајање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 

2016/2017. године. 

 

Успех је у процентаулном односу између ученика са позитивним и недовољним 

успехом уобичајен за овај класификациони период. Најбоље одељење по овом 

критеријуму је II4, а најслабије III 1, у коме је само 5  ученика постигло позитиван успех. 

У односу на претходну школску годину, ове је успех за 5 процената слабији, тј. за 

толико је мање ученика са позитивним успехом, а тако је било и на првом тромесечју у 

новембру. 

Велики проблем су, као и претходне године, оправдани изостанци, који су последица 

неуједначеног критеријума правдања изостанака одељењских старешина. Школа је 

формирала актив одељењских старешина и већ на првом састанку ће се разговарати на 

ову тему. У прегледу успеха дати су подаци о одељењима са највећим и најмањим 

бројем изостанака, где се уочавају огромне разлике које се могу назвати крајностима. 

Број слабих оцена је такође уобичајен за овај класификациони период. Највише је 

слабих из математике, 96, одн. 5,65 по одељењу. 

Као и на тромесечју, и на полугођу је уочено да из појединих предмета у одељењима 

половина, или више од половине од укупног броја ученика има слабу оцену. У 

одељењу III2 од 20 ученика 12 има слабу оцену из социологије са правима грађана; у 

одељењу II3 од 30 ученика 14 има слабу оцену из математике. 

До полугођа спроведено је 14 васпитно-дисциплинских поступака над 9 ученика. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је успех  ученика на крају првог полугодишта 

школске 2016/2017. године. 

 

3. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2016/2017. 

години. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да овај извештај у ствари чине 

следећи извештаји о раду у прилогу:  школског одбора, наставничког већа, савета 

родитеља, секретара, стручног сарадника и свих актива наставника у школи. 



Директор је навео да је задовољан радом свих горе наведених одбора, актива и 

појединаца јер су сви испунили своје обавезе које су предвиђене планом и 

програмом рада за предходни период. Извештај о раду школе је у прилогу овог 

записника. 

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду школе за период 01.09.2016.  
28.02.2017. године. 
 

4. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 

2016/2017. годину. 

 
По овој тачки је говорио директор школе и хронолошки навео  шта је урађено у 
претходних 6 месеци школске 2016/2017 године. 

 
СЕПТЕМБАР 2016. 

 Школа је у школску 2016/2017. године ушла потпуно припремљена када су у 

питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење 

наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је 

реализован наставни план и програм у свим образовним профилима. 

 Распоред часова је израђен и усвојен на време. 

 Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 

2016/2017. годину који је на време израђен усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школксу 2015/2016. годину. 

 Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2017. годину. 

 Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора. 

 Усвојио сам предлоге свих Стручних већа, када је у питању избор председника 

Стручних већа, тако да су та већа неометано почела са радом од почетка 

школске године. 

 Усвојио сам предлоге Стручних већа за саставе комисија за ванредне и 

специјалистичке испите. 

 Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску 

2016/2017. годину. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу 

за тиме. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 



 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ОКТОБАР 2016. 

 Кроз реализацију Финансијског плана, ангажовао сам се на побољшању услова 

за извођење наставе. 

 Остварио сам висок степен сарадње са великим бројем предузећа, при чему сам 

успео да обезбедим значајна финансијска средства кроз донације која су 

уложена у опремање кабинета и побољшање услова за рад ученика и наставника. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе. 

 Известио сам чланове наставничког већа о записнику о редовном инспекцијском 

прегледу и предузео одговарајуће мере како би се уочени недостаци отклонили. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 У сарадњи са психологом школе, учестововао сам у контроли вођења педагошке 

документације. 

 Израдио сам распоред посете часовима, али због великог броја других обавеза 

исти нисам успео да реализујем, а његову реализацију сам пренео на друго 

полугодиште. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу 

за тиме. 

 Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења 

наставе (редован одлазак на час и поштовање трајања часа). 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

НОВЕМБАР 2016. 



 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу 

за тиме. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ДЕЦЕМБАР 2016. 

 Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску 

2017/2018. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и 

Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао 

правовремене информације при планирању уписа. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу 

за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 



ЈАНУАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и 

школске управе за школску 2017/2018. и био у сталном контакту са 

представницима Школске управе и Министарства науке, просвете и 

технолошког развоја како бих имао правовремене информације при планирању 

уписа. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог 

Саве. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу 

за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

ФЕБРУАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и 

школске управе за школску 2017/2018. и био у сталном контакту са 

представницима Школске управе и Министарства науке, просвете и 

технолошког развоја како бих имао правовремене информације при планирању 

уписа. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2016. годину. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за 

2016. годину. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду Наставничког 

већа.  

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против 

ученика. 



 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу 

за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно 

усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по 

избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

Током свих 6 месеци сам активно учествовао у раду тима за самовредновање, као и у 

остваривању развојног плана школе. На седницама Наставничког већа, редовно сам 

извештавао запослене о свим питањима од значаја за рад школе. Све одлуке које сам 

доносио биле су у складу са законом и у интересу школе и запослених. 

Једногласном одлуком усвојен је  полугодишњи  извештај  о раду директора школе 
за школску 2016/2017. годину. 
 

5. Усвајање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању 

запослених. 

 

По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да се стручно 

усавршавање одвија у складу са планом  за  текућу школску годину. Финансијским 

планом, као и планом  утрошка сопствених средстава, предвиђено је довољно средстава 

за стручно усавршавање свих запослених, тако да  су сви захтеви запослених у школи 

за усавршавање, прихваћени. 

У прилогу је дат табеларни приказ свих запослених који су се стручно усавршавали у 

претходних 6 месеци. 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА  
НАЗИВ СЕМИНАРА  

БРОЈ У  
КАТАЛОГУ  

КОМПЕ- 
ТЕНЦИЈА  

БРОЈ 

ПОЕНА  ДАТУМ  

Татјана Ранђеловић  

Адолесцент и специфични стилови 

контакта у породици – обука за рад са 

ученицима и родитељима  
16  К3, П2  8  29.10.2016.  

Интеркултурно образовање  38  К3, П2  8  5.11.2016.  

Водич за час одељењског старешине  23  К3, П4  28  новембар 

2016.  

Мерима Ристић  
Адолесцент и специфични стилови 

контакта у породици – обука за рад са 

ученицима и родитељима  
16  К3, П2  8  29.10.2016.  

Владимир Милосављевић  
Увођење приправника у посао - обука 

за менторе  
7  К1  8  3.12.2016.  



Тања Бабејић  
Увођење приправника у посао - обука 

за менторе  
7  К1  8  3.12.2016.  

Јелена Стевић  

Јачање професионалних капацитета 
запослених, нарочито у области  
иновативних метода наставе и 

управљања одељењем и  
компетенције за наставну област, 

предмет и методику наставе  

713  К1  24  
9- 

11.2.2017.  

Даница Максимовић  

Јачање професионалних капацитета 
запослених, нарочито у области  
иновативних метода наставе и 

управљања одељењем и  
компетенције за наставну област, 

предмет и методику наставе  

713  К1  24  9- 
11.2.2017.  

Звездана Митровић  

Јачање професионалних капацитета 
запослених, нарочито у области  
иновативних метода наставе и 

управљања одељењем и  
компетенције за наставну област, 

предмет и методику наставе  

713  К1  24  
9- 

11.2.2017.  

Никола Шојановић  

Школска спортска гимнастика:  
усавршавање наставника за  

реализацију новог програма за 

олимпијски циклус  

833  К2, П1  8  17.12.2016.  

Зорица Гошев  
Оцењивање у функцији мотивације 

за учење  
423  К2, П2  8  3.12.2016.  

Ивана Вујчић  Угледни час – прилика за све  692/16  К2  8  22.10.2016.  

Владан Јовановић  Биоетика у учионици  143  К1, П4  16  19.11. и  
26.11.2016.  

Војко Алексић  Биоетика у учионици  143  К1, П4  16  19.11. и  
26.11.2016.  

Милорад Дендић  Настава у облаку  498  К4,П3  32    

Бранислав Стојановић  
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења - базични ниво  
407  К2  16    

Сања Љубомировић  
Државни семинар Друштва 

математичара Србије  
242  К1  16  

11- 
12.2.2017.  

 

Једногласном одлуком Школског одбора, усвојен је полугодишњег извештај  о 

стручном усавршавању запослених. 

 

6. Усвајање Извештаја о раду тима за безбедност. 

 

 

По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да тим за безбедност 

чине: Дарко Радовановић, директор,Зоран Јоњић, секретар школе, Тања Бабејић, стручни 

сарадник,Владимир Милосављевић, Татјана Ранђеловић и  Милица Обреновић. Рад тима за 
безбедност је дат хронолошки: 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР  

  

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:  

  

Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са Протоколом о 

поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања;  

-израда распореда дежурства наставника;  



-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;  

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;  

-израда распореда дежурства ученика;  

-сарадња са школским полицајцем;  

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР);  

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;  

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; -

обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).  

  

Тим је одржао два састанка у овом периоду:  

-на првом је разматрана припремљеност школе по безбедносним питањима за нову школску 

годину;  

-на другом састанку разматран је случај дигиталног насиља у одељењу I5.  

  

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР  

  

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:  

  

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;  

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;  

-израда распореда дежурства ученика;  

-сарадња са школским полицајцем;  

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР);  

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;  

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; -

обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).  

  

Тим је у овом периоду одржао један састанак, на коме је разматрано питање насиља у 

породици једног ученика.  

  

ЈАНУАР-ФЕБРУАР  

  

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:  

  

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;  

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;  

-израда распореда дежурства ученика;  

-сарадња са школским полицајцем;  

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР);  



-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;  

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; -

обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).  

  

Тим је у овом периоду одржао један састанак, на коме је разматрано питање вређања једног 

ученика од стране професора.    

Једногласном одлуком Школског одбора, усвојен је извештај о раду тима за 

безбедност. 

 

 

7. Усвајање Завршног рачуна школе за 2016. годину. 

 

По овој тачки  је говорила Маргита Петковић, администартивно-финансијски радник 

школе и навела, да је школа индиректни корисник Буџетских средстава и у обавези да 

послује у складу са Законом о буџету и осталим прописима који регулишу пословање 

индиректних буџетских корисника. Текући рачуни школе се воде у оквиру 

консолидованог рачуна Трезора (КРТ). Школа је у 2016. години пословал са суфицитом 

у износу од 188.954,36 динара.  

Укупни приходи у 2016 години износе: 59.623.201,05 динара; 

Укупни раскоди у 2016. години износе: 59.434.246,59 динара; 

За 2016. годину је планиран приход из Буџета Града Пожаревца у износу од 

11.484.252,00 динара, утрошено је 9.692.255,85 динара што износи 84.40% Реалоизације 

Буџета за 2016. годину. 

Школа је уложила већи део средстава у капиталне инвестиције и то: 

- За реновирање фискултурне сале са заменом пода у износу од 3.141.400,00 

динара 

- И у опрему у износу од 862.052,00 динара и то: 

- За уградњу постројења за подизање притиска у противпожарној инсталацији у 

износу од 751.700,00 динара 

- Набавку два уређаја за дијагностику  у износу од 110.352,00 динара . 

Остали трошкови се односе на трошкове редовног пословања школе. 

(Табела у прилогу) 

Трошкови за исплату Зарада се финансирају из Буџета Републике Србије у складу са 

прописима и Колективним уговором, а део из сопствених прихода у складу са 

Правилником и Ценовником који је донео Школски одбор. 

Укупан износ за исплату бруто зарада је 43.952.250,00 динара од чега је из сопствених 

средстава издвојено 2.451.237,00 динара. 

Укупан приход из сопствених средстава је:  5,854,632.84 динара 

Укупан расход из сопствених средстава је:   5.665.678,48 динара 

Приходи на ђачком рачуну су из средстава родитељског динара (састоји се из 

пркупљених средстава за екскурзије, осигурање, црвени крст....) и  утрошено је у 

складу са Наставним планом и програмом. 

Финансијски извештај се састоји из следећих образаца: 

- Образац 1 БИЛАНС СТАЊА 

- Образац 2 БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

- Образац 3 ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 

- Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 

- Образац 5 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 



 

Школа уредно, а у складу са Зконом о Буџету и Уредбом о буџетском рачуноводству 

доставља: 

- тромесечно периодичне финансијске извештаје у току године за периоде: јануар-март, 

јануар-јун, јануар- септембар и јануар - децембар 

- на крају буџетске године са стањем на дан 31. децембра Годишњи финансијски 

извештај - завршни рачун. 

Састављање тромесечно-периодичних финансијских извештаја и годишњег 

финансијског извештаја - завршног рачуна врши се применом  готовинске основе.  

Тромесечно периодични финансијски извештаји и годишњи финансијски извештај - 

завршни рачун састављају се на основу евиденција о примљеним средствима и 

извршеним плаћањима која су усаглашена са Управом за трезор, као и на основу 

других аналитичких евиденција које воде.  

Тромесечно периодични финансијски извештаји и годишњи финансијски извештај - 

завршни рачун састављају се на основу прописа и инструкција и на обрасцима које 

прописује, у складу са овлашћењем из Закона о буџетском систему, министар 

финансија. 

Тромесечно периодични финансијски извештаји достављају се надлежном директном 

кориснику буџетских средстава у року од десет дана од дана истека тромесечја, а 

годишњи финансијски извештај - завршни рачун по један примерак надлежној 

филијали Управе за трезор и надлежном директном кориснику буџетских средстава 

најкасније до 28. фебруара текуће године. 

Финансијски извештај – Завршни рачун за пословну годину се разаматра и усваја на 

органу управљања – Школском одбору пре рока за достављање истог надлежним 

органима за пријем и оверу Завршног рачуна. Завршни рачун школе је део Завршних 

рачуна Општине Велико Градиште и надлежног Министарства просвете, а самим тим и 

део Консолидованог Финансијског извештаја Републике Србије, који се усваја на 

седници Владе РС. 

Обрачун зарада се врши у складу са новим Правилником о обрачуну и исплати зарада и 

накнада зарада запосленим у основном и средњем образовању. Обрачун се врши преко 

Управе за трезор у складу са инструкцијама Министарства финансија. Средства за 

исплату зарада контролише и одобрава Министарство просвете – Школска управа 

Пожаревац. На почетку школске године доставља се ЦЕНУС, којим се утврђује број 

извршилаца и квота (укупан планирани износ) за исплату зарада.  

Месечно Школа доставља Школској управи – Драгану Тошићу Образац са подацима о 

извршеном обрачуну и исплати зараде, након коначне исплате, као и рекапитулацију 

обрачуна, РЛ1, РЛ2, као и образац 1 и образац 2. Такође се на почетку месеца 

дотављају копије дознака за боловање и решења о извршеним заменама или 

прековременом раду, уколико га има, ради овере и одобрења од стране надлежних у 

ШУ Пожаревац.  Свако пробијање квоте мора да буде одобрено и оверено од стране 

надлежне Школске управе у Пожаревцу. 

Средства за накнаде запосленима за време боловања одобравају и преносе надлежни 

општински органи и Фондови, у складу са прописима. 

Овај извештај је рађен на основи прописаног упутства за израду извештаја и законских 

прописа и адекватних података, који се налазе у персоналној документацији школе, 

финансијско рачуноводственој служби, педагошкој документацији школе, и осталој 

документацији којом школа располаже, која је битна за достављање извештаја. 

И поред тешкоћа на које  је у току године наилазила, може се рећи да је успешно 

пословала како на финансијском тако и на стручном плану, односно постизању 

значајних резултата у образовно-васпитном раду. 



 

Једногласном одлуком, усвојен је завршни  рачун  школе за 2016. годину. 

 

8. Извештај о раду Ауто школе у 2016. години. 

 

По овој тачки је говорио руководилац ауто школе Тасић Горан и навео да је у 2016. 

години потписано 74  уговора са кандидатима и да је вредност потписаних уговора  

4.561.872,00 дин. Уплате на рачун школе корисника услуга ауто школе је била 

3.827.931,01 дин. Укупни трошкови ауто школе за 2016. годину су били 2.499.616,51 

динар. Зарада ауто школе је по основу потписаних уговора 2.062.255,49 динара, а по 

основу уплата је 1.328.314,50 динара. Тасић Горан је изразио задовољство радом ауто 

школе и предложио да се у наредном периоду обнови возни парк заменом једног возила 

марке Југо, набавком млађег возила које испуњава услове које прописује Закон о 

безбедности саобраћаја.  

 

Једногласном одлуком, усвојен је Извештај о раду Ауто школе у 2016. години. 

 

9. Доношење одлуке о предлогу за измену Финансијског плана за 2017. 

годину - ребаланс 1. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да школа подноси захтев за 

инвестициона улагања и захтев за додатна средства и да су ови захтеви рангирани 

према приоритетима. 

 

Приоритет 1  

Санација и инвестиционо оджавање сале за културно уметничке потребе 17.890.457,46 

дин Приоритет 2  

Закуп полигона за обуку ученика за Б и Ц категорију 154.000,00 динара 

Приоритет 3  

Додатна средства за набавку горива 100.000,00 динара; 

 

У згради Политехничке школе налази се сала некадашњег биоскопа "Култура" која 

више од 15 година није у функцији. Политехничка школа поседује комплетан пројекат 

за адаптацију и санацију поменуте сале, као и све неопходне дозволе за извођење 

радова. Адаптацијом ове сале чија би намена била мултифункционална (конференције, 

свечане академије, позоришне представе, све врсте семинара и предавања...), град 

Пожаревац би добио једну модерну салу у центру града коју би осим Политехничке 

школе користили и град Пожаревац, све основне и средње школе на територији града, 

Културно просветна заједница града Пожаревца, као и све остале установе које су под 

окриљем града. 

За обуку редовних ученика саобраћајне струке за Б и Ц категорију, до 2015. године 

коришћен је полигон за обуку у школском дворишту. Изменама Закона о безбедности у 

саобраћају, полигон у школском дворишту не испуњава тражене услове тако да је 

школа принуђена да узима у закуп полигон за обуку возача у дворишту МИП-а. Осим 

тога, за потребе обуке ученика купљен је нов камион Мерцедес 1218, који има 

димензије које прописује Закон о безбедности саобраћаја, а услед којих је веома отежан 

улазак и излазак из школског дворишта, посебно када камионом управља ученик без 

искуства. Један од најважнијих разлога за измештање полигона из школског дворишта 

је тај што постоји реална опасност од повређивања ученика који за време великог 

одмора и између смена пролазе кроз школско двориште. Склопљен је уговор у закупу 

полигона са СТОРКИМЕС Д.О.О. који је власник полигона. Уговорено је да се закуп 



плаћа 100 Евра у динарској противвредности, што је по фактурама у 2016. години 

износило 12.000,00 динара месечно. У 2016. години, трошкови закупа су покривани из 

сопствених средстава. 

Обрачун за потрошњу горива за 2017. годину ивршен је према ценама горива које су 

биле актуелне у августу 2016. године. Како је  у 2017. години дошло до значајног 

повећања цене горива, неопходно је тражити додатна средства како би се практична 

настава обуке вожње за редовне ученике изводила неометано до краја школске године 

Директор школе је предложио и измену финансијског плана у делу који се односи на 

сопствена средства, која се приходују по основу допунске делатности. Планом и 

програмом је предвиђена набавка једног половног возила са дуплим командама до 

износа од 500.000,00 динара. Возило се набавља у складу са планом  замене старијих 

возила марке Југо, новијим возилима која испуњавају норме Закона о безбедности 

саобраћаја. 

  

Једногласном одлуком, усвојен је предлог за измену Финансијског плана за 2017. 

годину – ребаланс 1.  

Једногласном одлуком, усвојен је предлог за измену Финансијског плана за 2017. 

годину, који се односи на располагање сопственим средствима и одобрава се 

набавка једног половног возила до износа од 500.000,00 динара за потребе обуке 

ученика и кандидата у ауто школи. 

 

10. Доношење одлуке и формирање комисије за покретање јавне набавке за 

набавку горива. 

 

По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је потребно расписати јавну 

набавку мале вредности за куповину горива јер уговор са добављачем НИС ГАСПРОМ  

ЊЕФТ, истиче у априлу месецу. Потребно је формирати  стручну комисију за 

спровођење јавне набавке и стручну оцену понуда. За комисију су предложени Тасић 

Горан, Стеван Савић и Зоран Јоњић. 

 

Једногласно, донета је одлука о покретању јавне набавке мале вредности за 

куповину горива за потребе обуке ученика у складу са планом и програмом, као и 

за потребе обуке кандидата у ауто школи која послује у саставу Политехничке 

школе. 

 

Формира се комисија за спровођење јавне набавке мале вредности и стручну 

оцену понуда у саставу: 

 

1. Тасић Горан, дипл.инж.саобраћаја – председник; 

2. Стеван Савић, дипл.инж.саобраћаја – члан; 

3. Зоран Јоњић, дипл.правник – члан;  

 

 

 

11. Доношење одлуке и формирање комисије за покретање јавне набавке за 

набавку возила за обуку ученика за Б категорију; 

 

По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је потребно расписати јавну 

набавку мале вредности за куповину једног половног возила са дуплим командама за 

потребе обуке како ученика  школе у складу са планом и програмом, тако и за обуку 



кандидата у ауто школи, а у складу са измењеним  финансијским планом за 2017. 

годину. Возило се набавља из сопствених средстава у износу до 500.000,00 динара, која 

се обезбеђују радом ауто школе. Предлог је да се  узме  кредит од Банка Интесе на 

износ до 350.000,00 динара на период од 24 месеца. 

 

Једногласно, донета је одлука да  Политехничка школа из Пожаревца може да 

набави  једно половно возило за потребе обуке ученика из области саобраћаја у 

складу са планом и програмом наставе, као и за потребе обуке кандидата у ауто 

школи, до износа од 500.000,00 динара. 

 

Формира се комисија за спровођење поступка  набавке половног возила у саставу:   

 

1. мр Драган Вељковић, председник; 

2. дипл.маш.инж. Слободан Ненадовић; 

3. дипл.правник Зоран Јоњић; 

 

Политехничка школа из Пожаревца може да се задужи до 350.000,00 динара, код 

пословне банке на период до две године, за куповину возила за потребе  обуке 

ученика у ауто школи. 

 

Овлашћује се директор школе да потписе уговор о кредиту са пословном банком, 

као и да положи одговарајућа средства обезбеђења кредита.   

 

    

            ЗАПИСНИК СА  XXIX  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 23.03.2017. ГОДИНЕ У 12.30 ЧАСОВА  

 

Присутни: Драган Вељковић, Владимир Милосављевић, Стеван Савић, Мирослав 

Станојевић,  Бонка Сотиров;  

Oдсутни: Марко Живковић,  Митровић Зоран, Слободан Ненадовић, Горица Илић и 

представници  ученичког парламента Милош Стојимировић и Милош Срејић, а уредно 

позвани.  

Седници присуствују: секретар школе Зоран Јоњић; 

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 

                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

  1.Усвајање Записника са ХХVIII редовне седнице Школског одбора. 

2.Доношење одлуке о продаји возила Yugo 1.1 и формирање комисије за продају. 

3.Разно.  

 



 Како предлога за допуну  дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени  

дневни ред. 

  

 

 

1.Усвајање Записника са  XXVIII редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXVIII редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

2.Доношење одлуке о продаји возила Yugo 1.1 и формирање комисије за 

продају 

 

По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је одлука Школског одбора са 

претходне седнице,  реализована. Комисија коју је формирао школски одбор је 

спровела поступак наваке и набавила половно возило марке Шевролет, модел Спарк по 

цени од 498.150,00 динара. Возило је преузето од продавца и у току је регистарција на 

Политехничку школу. 

У складу са тиме, треба реализовати  донети одлуку о продаји једног возила марке 

Застава-Југо Ин 1.1, са дуплим командама и уграђеним погоном на течни нафтни гас. 

Школски одбор треба да донесе одлуку о продаји, да формира комисију која ће да 

спроведе поступак и о најповољнијој понуди, обавести директора ради потписивања 

уговора. 

 

1.Политехничка школа из Пожаревца може да прода  једно половно возило са   
       дуплим командама за обуку  ученика из области саобраћаја,марке Застава –   
     Југо Корал ИН 1.1 економик Ф, година производње 2008. регистарске ознаке  

    ПО 046 ГС, број мотора:128A0641628749, број шасије: VX1145A0001115917. 
    

2.Формира се комисија за спровођење поступка продаје половног возила  у   
   саставу:   
 
4. мр Драган Вељковић, председник; 

5. дипл.саобраћајни инж. Горан Тасић, члан; 

6. дипл.правник Зоран Јоњић, члан; 

 
Комисији се ставља у задатак да одреди почетну цену возила, огласи  и 
спроведе продају путем прикупљања затворених понуда. 

 

3.Разно. 

 

По овој тачки  није било дискусије, а  директор школе је позвао све присутне на 

пригодну прославу поводом успешно завршене пословне године. 

 

 

 



   

            ЗАПИСНИК СА  XXX  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

    ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 29.05.2017. ГОДИНЕ У 15.00 ЧАСОВА  

 

Присутни: Драган Вељковић, Владимир Милосављевић, Стеван Савић, Мирослав 

Станојевић,  Бонка Сотиров, Митровић Зоран, Слободан Ненадовић, Горица Илић;  

Oдсутни: Марко Живковић  и представници  ученичког парламента Милош 

Стојимировић и Милош Срејић, а уредно позвани.  

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић; 

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

 

                       Д  Н Е В Н И   Р Е Д  

 

1.Усвајање Записника са ХХIX редовне седнице Школског одбора. 

2.Усвајање Финансијског плана за 2017. годину - ребаланс 1. 

3.Усвајање Предлога финансијског плана за 2017. годину - ребаланс 2. 

4.Молбе. 

      5.Разно. 

 

Како предлога за допуну  дневног реда није било, једногласно је усвојен предложени  

дневни ред. 

  

1.Усвајање Записника са  XXIX редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 

 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXIX  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

2.Усвајање Финансијског плана за 2017. годину - ребаланс 1. 

 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Одлуком о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Пожаревца за 2017. годину-ребаланс 1. усвојеној на 

седници Скупштине града Пожаревца дана 18.05.2017.год., Политехничкој школи из 

Пожаревца су одобрена следећа средства: 

 

I – извор 13 

- конто 4631-4216 – закуп  полигона у дворишту МИП-а за обуку редовних 

ученика саобраћајне струке за Б и Ц категорију у износу од 154.000,00 динара; 



 

 

 

Једногласном одлуком, усваја се Финансијски план за 2017. годину – 

ребаланс 1.,  Политехничке школе у Пожаревцу. 

 

      Налаже се служби књиговодства да спроведе одговарајућа књижења у     

      финансијском плану Политехничке школе за 2017. годину. 

 

I - извор 01 

 

Eкономска 
класификација 

НАЗИВ КОНТА 
Укупна 

средства 

1 2 3 

413 Накнаде у натури 220,000.00 

4131 Накнаде у натури 220,000.00 

414 Социјална давања запосленима 65,000.00 

4143 Отпремнине и помоћи 0.00 

4144 Помоћ у мед лечењу запосленог 65,000.00 

415 Накнаде трошкова за запослене 790,000.00 

4151 Накнаде трошкова за запослене 790,000.00 

416 Награде запосленима и ост.расходи 355,000.00 

4161 Награде запосленима и ост.расходи 355,000.00 

421 Стални трошкови 3,057,000.00 

4211 Трошкови платног промета 155,000.00 

4212 Енергетске услуге 1,800,000.00 

4213 Комуналне услуге 230,000.00 

4214 Услуге комуникација 163,000.00 

4215 Трошкови осигурања 555,000.00 

4216 Закуп имовине и опреме 154,000.00 

422 Трошкови путовања 190,000.00 

4221 Трошкови служ.пут.у земљи 110,000.00 

4222 Трошкови служ.пут.у иностранство 0.00 

4223 Трошкови пут.у оквиру редовног рада 0.00 

4224 Tрошкови путовања ученика 80,000.00 

423 Услуге по уговору 1,096,200.00 

4231 Административне услуге 0.00 

4232 Компјутерске услуге 135,200.00 

4233 Услуге образ и усав запослених 170,000.00 

4234 Услуге информисања 50,000.00 

4235 Стручне услуге 0.00 

4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 45,000.00 

4237 Репрезентација 21,000.00 

4239 Остале опште услуге 675,000.00 

424 Специјализоване услуге 0.00 

4241 Пољопривредне услуге 0.00 

4242 Услуге образ., културе и спорта 0.00 



4243 Медицинске услуге 0.00 

4245 Услуге одржавања нац.паркова 0.00 

4246 Услуге очувања жив средине, науке  0.00 

4249 Остале специјализоване услуге 0.00 

425 Текуће поправке и одржавање 767,000.00 

4251 Текуће поп. и одрж. зграда и објеката 400,000.00 

4252 Текуће поп. и одржавање опреме 367,000.00 

426 Материјал 1,493,000.00 

4261 Администартивни материјал 170,000.00 

4262 Материјал за пољопривреду 0.00 

4263 
Материјал за образ и усавр. 
запослених 

120,000.00 

4264 Материјал за саобраћај 740,000.00 

4265 Материјал за очув.жив средине 0.00 

4266 Материјал за образ.културу и спорт 150,000.00 

4267 Медицински и лабор материјал 5,000.00 

4268 
Материјал за одрж. хиг. и 
угоститељство 

170,000.00 

4269 Материјал за посебне намене 138,000.00 

472 Накнаде за соц.заштиту из буџета 0.00 

4727 Накнаде из буџета за образовање, кул 0.00 

4728 Накнаде из буџета за становање 0.00 

482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 

4821 Остали порези 0.00 

4822 Обавезне таксе 0.00 

4823 Новчане казне и пенали 0.00 

511 Зграде и грађевински објекти 0.00 

5111 Куповина зграда и објеката 0.00 

5112 Изградња зграда и објеката 0.00 

5113 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

0.00 

5114 Пројектно планирање 0.00 

512 Машине и опрема 1,523,352.00 

5121 Опрема за саобраћај 0.00 

5122 Административна опрема 0.00 

5126 Опрема за образ, културу и спорт 1,523,352.00 

5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 

5129 Опрема за произ.мот и нем оп. 0.00 

515 Нематеријална опрема 0.00 

5151 Нематеријална опрема 0.00 

Укупно 9,556,552.00 

01 Приходи буџета 9.402.552,00 

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

154.000,00 

Укупно 9,556,552.00 

 

II – извор 13 

 

4216 Закуп полигона у дворишту МИП-а за 154.000,00 



обуку редовних ученика саобраћајне 
струке за „Б“ и „Ц“ категорију 

 

 

3. Усвајање Предлога финансијског плана за 2017. годину - ребаланс 2. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да се након годишњих одмора 

планира Ребаланс бр.2.,тако да би требали сада да  усвојимо и предлог даљих улагања у 

Политехничку школу. Директор је предложио следеће инвестиције и захтеве за додатна 

средства: 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 

 

Приоритет 1 

5113 - Санација и инвестиционо оджавање сале за културно уметничке потребе 

17.890.457,46 динара; 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА 

 

Приоритет 2 

4151 - Накнада за превоз запослених  69.033,00 динара; 

 

Приоритет 3 

4264 - Додатна средства за набавку горива 100.000,00 динара; 

 

Приоритет 4 

 4215 - Осигурање запослених 58.430,59 динара; 

 

Једногласном одлуком, усвојен је предлог  Ребаланса  2. буџета Града Пожаревца. 

 

 

4. Молбе. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Културно-просветна заједница 

Града Пожаревца, поднела молбу школи за помоћ у финансирању превоза ученика на 

Окружну смотру рецитатора под називом  „ Песниче народа мог „ која се одржава у 

Жагубици. Директор је такође навео да Политехничка школа већ дужи низ година 

помаже рад Културно-просветне заједнице, тако да би требала да настави са успешном 

сарадњом. 

 

Једногласном одлуком, усвојена је молба Културно – просветне заједнице и 

одобрена је помоћ до 15.000,00 динара за превоз ученика на Окружну смотру 

рецитатора у Жагубици. 

 

5. Разно 

 

По овој тачки  није било дискусије. Овим је седница Школског одбора развршена у 

15.45 часова. Председник  се захвалио свима на сарадњи. 

 



 

 

 

          ЗАПИСНИК СА  XXXI  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 24.08.2017. ГОДИНЕ У 12.00 ЧАСОВА  

 

Присутни: Драган Вељковић, Владимир Милосављевић, Стеван Савић, Мирослав 

Станојевић,  Бонка Сотиров, Митровић Зоран,  Горица Илић;  

Oдсутни: Марко Живковић, Слободан Ненадовић  и представници  ученичког 

парламента Милош Стојимировић и Милош Срејић, а уредно позвани.  

Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран 

Јоњић и Јелена Стевић председник синдиката; 

Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио  је 

следећи    

Д Н Е В Н И  Р Е Д  
  

  

1. Усвајање Записника са XXХ редовне седнице Школског одбора  

Политехничке школе.  

2. Информација о упису ученика у први разред за школску 2017/2018.  

годину.  

3. Усвајање предлога финансијског плана за 2018. годину.  

4. Усвајање предлога плана уписа ванредних ученика за школску 2017/2018.  

годину.  

5. Информација о активностима у школи у току летњег распуста.  

6. Разно.   

 

1.Усвајање Записника са  XXX редовне седнице Школског одбора 

Политехничке школе. 
 

По oвој тачки дневног реда  није било  примедби. Дискусије није било. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXIX  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

 

2. Информација о упису ученика у први разред за школску 2017/2018 год. 

 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је веома задовољан уписом 

ученика у први разред ове године јер поред тога што су у потпуности уписани 

саобраћајни смерови, ове године су су у два одељења електо смерова, остала само 11 

слободних места која ће сигурно бити попуњена с обзиром на интересовање ученика и 

родитеља  за прелазак из других школа. Политехничка школа је у пет одељења првог 



разреда до ове седнице, уписала 139 ученика, што је веома добар успех јер постоји све 

веће интересовање за ову школу из године у годину, што показује да се у школи 

квалитетно ради и да деца и родитељи то препознају. 

 

Једногласно, усвојена  је  информација о упису ученика у први разред за школску 

2017/2018. годину Политехничке школе у Пожаревцу. 

 

3.Усвајање предлога финансијског плана за 2018. годину. 

 

По овој тачки је говорио  директор и навео да је потребно усвојити предлог 

финансијског плана за 2018. годину и доставити га Скупштини општине Пожаревац. 

Финансијски план се састоји од општег и посебног дела. Општи део обухвата профил 

установе и планирана средства за финансирање у 2018. години. Посебни део обухвата: 

- Захтев за финансирање програмских активности/пројеката у оквиру програмског 

буџета  

- Образложење захтева за финансирање програмских активности/пројеката у 

оквиру програмског буџета, 

- Захтев за основна средства у 2018. години (по приоритетима), 

- Образложење захтева за основна средства (по приоритетима), 

- Захтев за додатна средства у 2018. години (по приоритетима), 

- Образложење захтева за додатна средства (по приоритетима), 

- План капиталних пројеката 

Комплетан финасијски план са разрађеним контима и објашњењем за сваки 

појединачни конто се налази у прилогу овог записника. 

 

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2018. годину 

састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:  

 

 

Шифра извора финансирања  
Циљана вредност   

(2018)  

01-Приходи из буџета   8.216.200,00  

03-Социјални доприноси     

04-Сопствени приходи буџетских корисника   5.935.000,00  

05-Донације од иностраних земаља     

06-Донације од међународних организација     

07-Донације од осталих нивоа власти     

08-Донације од невладиних организација и појединаца   400.000,00  

09-Примања од продаје нефинансијске имовине     

10-Примања од домаћих задуживања     

11-Примања од иностраних задуживања     

12-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине  
   

13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     

14-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година     



15-Неутрошена средства  донација из ранијих година     

16-Родитељски динар за ваннаставне активности   360.000,00  

УКУПНО:  14.911.200,00  

  

 

  

Планирани расходи и издаци за 2018. годину разврстани по изворима 

финансирања су:  

 

 

  

Конто  Назив конта  Извор 01  Извор 04  Извор 08  Извор 16  Укупно  

411  
Плате и додаци 

запослених  /   2.200.000,00  

/  /  

 2.200.000,00  

412  
Социјални 

доприноси на терет 

послодавца  
/  1.200.000,00   

/  /  

 1.200.000,00  
413  Накнаде у натури  280.000,00   /  /  /  

 280.000,00  

414  
Социјална давања 

запосленима  
525.000,00   

/  /  /  

 525.000,00  

415  
Накнаде за 

запослене  
900.000,00   

/  /  /  

 900.000,00  

416  

Награде 

запосленима и 

остали посебни 

расходи  

365.000,00   100.000,00   

/  /  

 465.000,00  
421  Стални трошкови  3.157.000,00   155.000,00   /  /  

 3.312.000,00  
422  Трошкови путовања   190.000,00   200.000,00   /  /  

 390.000,00  
423  Услуге по уговору  1.114.200,00   420.000,00   100.000,00   /   1.634.200,00  

425  
Текуће поправке и 

одржавање   
200.000,00   200.000,00   /  

/  

 400.000,00  
426  Материјал  1.493.000,00   850.000,00   200.000,00   150.000,00    2.693.000,00  

511  
Зграде и 

грађевински објекти  

/  /  /  /  /  

512  Машине и опрема  /   450.000,00   100.000,00   210.000,00   760.000,00  

611  

Отплата главнице 

домаћим 

кредиторима  

/  

 60.000,00  

/  /  

 60.000,00  

 Укупно  
 8.216.200,00   5.935.000,00   400.000,00   360.000,00   14.911.200,00  

  

   



 

II ПОСЕБАН ДЕО  

  

  

1) Расходи и издаци за трогодишњи период исказани по буџетској класификацији:  

  

Конто  Назив конта  2018  2019  2020  Укупно  

411  
Плате и додаци 

запослених  

/  /  /  /  

412  
Социјални доприноси на 

терет послодавца  

/  /  /  /  

413  Накнаде у натури  280.000,00  290.000,00   300.000,00   
 870.000,00  

414  
Социјална давања 

запосленима  
525.000,00  65.000,00   310.000,00   

 900.000,00  

415  Накнаде за запослене  900.000,00  930.000,00   955.000,00    2.785.000,00  

416  
Награде запосленима и 

остали посебни расходи  
365.000,00  225.000,00   345.000,00   

 935.000,00  

421  Стални трошкови  3.157.000,00  3.252.000,00   3.350.000,00    9.759.000,00  

422  Трошкови путовања   190.000,00  190.000,00   190.000,00   
 570.000,00  

423  Услуге по уговору  1.114.200,00  1.114.200,00   1.114.200,00    3.342.600,00  

424  Специјализоване услуге  /   /   /    /  

425  
Текуће поправке и 

одржавање   
200.000,00  767.000,00   767.000,00   

 2.301.000,00  

426  Материјал  1.493.000,00  1.493.000,00   1.493.000,00    4.479.000,00  

511  
Зграде и грађевински 

објекти  

/  /  /  /  

512  Машине и опрема  /  /  /  /  

513  

Остале некретнине и 

опрема  

/  /  /  /  

514  Култивисана имовина  /  /  /  /  

515  Нематеријална имовина  /  /  /  /  

523  
Залихе робе за даљу 

продају  

/  /  /  /  

611  

Отплата главнице 

домаћим кредиторима  

/  /  /  /  

621  

Набавка домаће 

финансијске имовине  

/  /  /  /  

 Укупно  
 8.791.200,00   8.326.200,00   8.824.200,00   25.941.600,00  

  

  

 

Једногласно се усваја Предлог финансијског плана  за 2018.  годину Политехничке 

школе Пожаревац. 

  

 

 



4.Усвајање предлога плана уписа ванредних ученика за школску 2017/2018.  

годину. 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је потребно донети план уписа за 

ванредне ученике који усваја Школска управа. Први рок у новој школској је 

новембарски и ове школске године Политехничка може да предложи, односно планира 

да ванредно школује само оне образовне профиле које има у редовном школовању. 

Директор је предложио следећи план: 

 

Назив школе и 
место Подручје рада Образовни профил 

Број решења о 

верификацији образовног  
профила 

Стручно 
оспособавање 

до годину 
дана 

Преквалифи 
кација 

Доквалифик 
ација 

Специјализа 
ција 

 

Електротехника 

електроинсталер 022-05-311/94-03 од 
25.05.1994.  5   

eл.механичар за термичке 
и расхладне уређаје 

022-05-311/94-03 од 
16.09.1999. 

 
5 

  

аутоелектричар 022-05-00311/94-03 од 
12.05.2014. 

 
5 

 
 

аутоелектричар  
специјалиста 

022-05-00311/94-03 од 
01.07.2016.    10 

електроенергетичар за  
мреже и постројења - 

специјалиста 
022-05-00311/94-03 од 

01.07.2016. 
   

5 

електроенергетичар за  
електричне инсталације - 

специјалиста 
022-05-00311/94-03 од 

01.07.2016. 
   

5 

Саобраћај 

техничар друмског 
саобраћаја 

022-05-311/94-03 од 
30.05.2008.  

10 10  

возач моторних возила 
022-05-311/94-03 од 

12.03.2001.  10   

возач специјалиста 
022-05-311/94-03 од 

11.02.2013.  
 

 5 

возач инструктор 
022-05-311/94-03 од 

11.02.2013.    
20 

техничар друмског 
саобраћаја специјалиста 

022-05-311/94-03 од 
11.02.2013.    

5 

 УКУПНО   0 25 10 50 

 

Једногласно се усваја предлог плана уписа ванредних ученика за школску 

2017/2018 годину.  

 

5.Информација о активностима у школи у току летњег распуста 

 

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је у току лета комплетно сређено 9. 

учионица, прекречено и префабано масном бојом, а да је кабинет за саобраћај потпуно 

реновиран и да је у њему замењена стара дрвена столарија, новом ПВЦ столаријом, као 

и да су замењена улазна врата. У току лета је реализована набавка намештаја, тако да је 

набављено 150 клупа, 300 столица, 10 катедри, 4 школске табле као и друге столице, 

тако да се у нову школску годину креће у потпуно новим учионицама и кабинетима. 

 

Једногласно се усваја информација директора школе о активностима у току 

летњег распуста. 

П
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На седницама се реализовао план и програм  Школског одбора у оквиру 

Годишњег плана рада школе. 

Општи закључак, да је Школски одбoр Политехничке школе одговорно и савесно 

радио, придржавајући се како свог програма рада тако и Закона о основама 

система образовања и васпитања, Статута школе, Пословника о раду  Школског 

одбора  и свих осталих пратећих подзаконских аката.   

 

 

ЗАПИСНИЧАР                                              ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ        

ОДБОРА  

   _________________                                             ________________________________ 

дипл.правник Зоран  Јоњић                                    мр Драган Вељковић 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  

за школску 2016/2017. годину 

 

СЕПТЕМБАР 2016. 

 Школа је у школску 2016/2017. године ушла потпуно припремљена када су у 

питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење 

наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је 

реализован наставни план и програм у свим образовним профилима. 

 Распоред часова је израђен и усвојен на време. 

 Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 

2016/2017. годину који је на време израђен усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе за школксу 2015/2016. годину. 

 Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2017. 

годину. 

 Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора. 

 Усвојио сам предлоге свих Стручних већа, када је у питању избор 

председника Стручних већа, тако да су та већа неометано почела са радом од 

почетка школске године. 

 Усвојио сам предлоге Стручних већа за саставе комисија за ванредне и 

специјалистичке испите. 

 Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску 

2016/2017. годину. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 



 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

ОКТОБАР 2016. 

 Кроз реализацију Финансијског плана, ангажовао сам се на побољшању 

услова за извођење наставе. 

 Остварио сам висок степен сарадње са великим бројем предузећа, при чему 

сам успео да обезбедим значајна финансијска средства кроз донације која су 

уложена у опремање кабинета и побољшање услова за рад ученика и 

наставника. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе. 

 Известио сам чланове наставничког већа о записнику о редовном 

инспекцијском прегледу и предузео одговарајуће мере како би се уочени 

недостаци отклонили. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 У сарадњи са психологом школе, учестововао сам у контроли вођења 

педагошке документације. 

 Израдио сам распоред посете часовима, али због великог броја других обавеза 

исти нисам успео да реализујем, а његову реализацију сам пренео на друго 

полугодиште. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења 

наставе (редован одлазак на час и поштовање трајања часа). 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 



 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

НОВЕМБАР 2016. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

ДЕЦЕМБАР 2016. 

 Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску 

2017/2018. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и 

Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао 

правовремене информације при планирању уписа. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 



 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

ЈАНУАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и 

школске управе за школску 2017/2018. и био у сталном контакту са 

представницима Школске управе и Министарства науке, просвете и 

технолошког развоја како бих имао правовремене информације при 

планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог 

Саве. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 



ФЕБРУАР 2017. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и 

школске управе за школску 2017/2018. и био у сталном контакту са 

представницима Школске управе и Министарства науке, просвете и 

технолошког развоја како бих имао правовремене информације при 

планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2016. 

годину. 

 Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе 

за 2016. годину. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе. 

 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду 

Наставничког већа.  

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака 

против ученика. 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 

потребу за тиме. 

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом 

рачуноводства, као најближим сарадницима. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе 

Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом 

Јоксимовићем. 

 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе 

Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа. 

 Дао сам подршку наставницима у избору ученика за такмичења и њиховом 

мотивисању. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

МАРТ 2017. 

 Заказао сам и водио једну седницу Наставничког већа. 

 Обавио сам појединачне разговоре са предметним наставницима у циљу 

побољшања извођења наставе. 

 Посетио сам три часа и објавио распоред посета часовима за наредни месец. 



 Активно сам учествовао у раду Педагошког колегијума. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем и учеником који су 

имали потребу за тиме.  

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом 

рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као најближим сарадницима. 

 Мотивисао сам наставнике и ученике да се што боље припреме за све нивое 

такмичења. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

АПРИЛ 2017. 

 Припремио и водио седницу Наставничког већа на крају другог 

класификационог периода. 

 Са председницма стручних већа учествовао сам у формирању комисија 

стручних предмета за завршне и матурске испите. 

 Посетио сам шест часова и обавио педагошко инструктивни разговор са 

предметним наставницима у циљу побољшања квалитета наставе. 

 Обавио сам консултативни рад са професорком Иваном Вујчић која води рад 

Ученичког парламента. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем и учеником који су 

имали потребу за тиме.  

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом 

рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као најближим сарадницима. 

 Дао сам пуну моралну и финансијску подршку Тиму за културно јавну 

делатност за снимање играног филма којим се Политехничка школа 

представила на Фестивалу младих 2017. године. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе.  

МАЈ 2017. 

 Припремио и водио две седнице Наставничког већа. 

 Са председницима стручних већа, утврдио сам термине за одржавање 

припремне наставе за разредне и поправне испите. 



 Са председницима стручних већа, утврдио сам термине за полагање 

разредних и поправних испита. 

 Активно сам учествовао у избору ученика за похвале и награде као и у избору 

ученика генерације. 

 Утврдио термине доделе сведочанстава и диплома. 

 Активно сам учествовао у организацији и реализацији презентације 

Политехничке школе на сајмовима стручне оријентације, као и у 

организацији и реализацији кампање промоције Политехничке школе у 

основним школама у ближој и даљој околини Пожаревца, а све у циљу 

реализације плана уписа за 2017/2018. годину. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем и учеником који су 

имали потребу за тиме.  

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом 

рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као најближим сарадницима. 

 Дао сам пуну моралну и финансијску подршку Тиму за културно јавну 

делатност за снимање играног филма којим се Политехничка школа 

представила на Фестивалу младих 2017. године. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

ЈУН 2017. 

 Припремио и водио три седнице Наставничког већа на којима су усвојени 

извештаји о успеху ученика по завршетку разредних и поправних испита у 

јунском испитном року. 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа по питању 

припреме и реализације завршних испита у основним школама. 

 Активно сам учествовао у припреми запослених који су ангажовани као 

прегледачи или супервизори на завршним испитима у основним школама. 

 Изрицао сам васпитно дисциплинске мере ученицима у складу са Законом и 

правилницима школе. 

 Посетио сам три часа и обавио педагошко инструктивни разговор са 

предметним наставницима у циљу побољшања квалитета наставе  

 Са председницима стручних већа утврдио сам термине за полагање разредних 

и поправних испита у августовском испитном року. 

 Са предсеницима стручних већа извршио анализу резултата на такмичењима. 

 Формирао сам комисије за упис ученика у први разред. 

 Активно сам учествовао у организацији и реализацији уписа ученика у први 

разред. 



 У сарадњи са председницима стручних већа извршио сам расподелу предмета 

за школску 2017/2018. годину. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем и учеником који су 

имали потребу за тиме.  

 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за 

стручно усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне 

семинаре по избору. 

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом 

рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као најближим сарадницима. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

ЈУЛ 2017. 

 Припремио сам и водио једну седницу Наставничког већа. 

 Активно учествовао у огранизацији и реализацији уписа ученика у први 

разред за школску 2017/2018. годину. 

 Одредио одељенске старешине свих одељења за школску 2017/2018. годину. 

 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе. 

 Водио сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем и учеником који су 

имали потребу за тиме.  

 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом 

рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као најближим сарадницима. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 

АВГУСТ 2017. 

 Припремио сам и водио две седнице Наставничког већа на којима је усвојен 

успех ученика после разредних и поправних испита у августовском року. 

 Активно учествовао у реализацији финансијских средстава и јавних набавки. 

 Активно сам учествовао у избору намештаја (клупа и столица) за опремање 

свих учионица и кабинета. 

 Активно сам радио на припреми школе за нову школску годину. 

 Активно сам учествовао у изради распореда часова и распореда дежурства 

наставника за школску 2017/2018. годину. 

 Издао сам решења о ангажовању запослених за школску 2017/2018. годину. 

 Активно сам учествовао у изради предлога Финансијског плана за 2018. 

годину. 

 Активно сам учествовао у расписивању конкурса за упражњена радна места. 

 Ангажовао сам се у активностима које су имале за циљ попуњавање 

слободних места у образовним профилима који нису попуњени приликом 

уписа ученика у први разред. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе. 



Током целе школске године сам активно учествовао у раду тима за 

самовредновање, као и у остваривању развојног плана школе. На седницама 

Школског одбора, Наставничког већа и Савета родитеља, редовно сам извештавао 

чланове ових тела о свим питањима од значаја за рад школе. Све одлуке које сам 

доносио биле су у складу са законом и у интересу школе и запослених. Током читаве 

школске године сам имао висок степен сарадње са секретаром, стручним сарадником 

и шефом рачуноводства као својим најближим сарадницима. Активно сам 

учествовао у раду ауто школе која је главни извор сопствених прихода школе. У 

току школске године из сопствених средстава школе је купљен један ауто марке 

Шевролет Спарк који се корсти за обуку ученика и полазника ауто школе, а из 

средстава буџета Града Пожаревца набављен је комплетан намештај (клупе, столице 

и катедре) за све учионице у школи. Из средстава донација и сопствених средстава 

окречене су и уређене све учионице и кабинети, а комплетно је реновиран кабинет за 

саобраћај, као и ходник у сутерену школе. Такође је изведен и низ набавки 

наставних средстава, као и уређења простора у циљу побољшања услова за рад 

ученика и запослених. У сарадњи са секретаром школе, руководио сам реализацијом 

Плана набавки за 2017. годину, израђивао и правовремено слао кварталне извештаје 

о извршењу Плана набавки за 2017. годину и контролисао законитост спровођења 

свих набавки. 

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, при чему сам 

остварио одличну сарадњу са директорима других школа. Такође, остварио сам 

одличну сарадњу и са другим установама и предузећима на територији града 

Пожаревца, од којих школа повремено добија донације за набавку наставних 

средстава и унапређење услова за рад ученика и запослених. 

Кроз честе контакте са руководиоцем Школске управе Пожаревац, Велишом 

Јосимовићем и чланицом Градског већа задуженом за просвету, госпођом Весном 

Пејић, као и активним учешћем у раду актива директора средњих школа, утицао сам 

да План уписа за школску 2017/2018. годину који су предложили Наставничко веће и 

Школски одбор Политехничке школе буде усвојен и од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Потом сам, уз подршку свих стручних већа у 

школи, организовао промотивну кампању у оквиру које смо презентовали нашу 

школу. Осим основих школа на територији Пожаревца, организовао сам и 

презентације у око 30 основних школа у ближој и даљој околини, што је резултирало 

одличном реализацијом плана уписа, тако да смо ове школске године уписали 

рекордан број ученика у последњих 7 година. 

У току школске године водио сам и активно учествовао са секретаром и 

психологом у 29 васпитно дисциплинских поступака. Све васпитно дисциплинске 

мере су донете у складу са законом, а на донете мере није било жалби. Против 

запослених није вођен ни један дисциплински поступак. 



У школској 2016/2017. години уложио сам максимални труд како би се 

побољшали услови рада за ученике и запослене у школи, при чему сам активно 

учествовао у процесима обезбеђивања материјалних средстава за њихову 

реализацију. Појављивањем у локалним штампаним и електронским медијима 

промовисао сам Политехничку школу што је уз поменуте пропагандне активности у 

којима је учествовао већи део колектива, допринело повећању популарности наше 

школе. 

У наведеном периоду координирао сам рад тима сарадника који су спремни да 

доприносe даљем развоју Политехничке школе, и уз чију сам помоћ у највећој мери 

испунио планове за школску 2016/2017. годину. Очекујем даљу подршку колектива, 

Савета родитеља и Школског одбора у реализацији циљева који ће обезбедити даљи 

развој Политехничке школе и њено још боље позиционирање у образовном систему 

Србије.. 

 

У Пожаревцу 

05.09.2017. 

         Д И Р Е К Т О Р 

       _________________________ 

                Дарко Радовановић 



                                                      И З В Е Ш Т А Ј   

                   О  РАДУ  СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ   

  

  

                         Извештај  за период од 01.09.2016-31.08.2017. године  

  

  

У школској 2016/17. год,  секретар школе је:  

  

- указивао је запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу      

рада и у вези са радом;  

  

- израдио  план  рада секретара школе за шк.2016/17. год.  

  

- припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и 

обавезе     запослених ( статус и структура радног времена, распоређивање 

запослених, право на    годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање 

радног односа, породиљско     одсуство и одсуство са рада ради неге детета и сл.)  

  

- спроводио је поступак пријема у радни однос;  

 

- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног 

осигурања     и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и 

инвалидског и     здравственог осигурања;  

  

- водио кадровску евиденцију, одлагао дукумента у досијеа запослених,  Матичну 

књигу запослених и др.;  

  

- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по 

основу рада- запосленом и служби  рачуноводства на извршење;  

  

- вршио оверу здравствених књижица (лепљењем маркица). За издавање маркица    

подосио је писани захтев матичној филијали осигураника, са доказом да је доспели    

допринос плаћен и писаним овлашћењем у матичној филијали тј. испостави, 

преузимао    и ажурирао припремљене спискове осигураника и чланова породице 

који су преко     њих осигурани и вршио проверу (контролни списак);  

  

- издавао потврде о радноправном статусу запослених за остваривање права 

запослених    по основу рада;  

  

- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке  

кредите и сл.   

  

- водио матичну и персоналну евиденцију запослених;  

  



- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за     

полагање испита за лиценцу и достављао  захтев за пријаву испита за лиценцу са       

потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије;  

  

- пружао правну помоћ запосленима;  

  

- давао потребне информације о законским основу, роковима за израду и доношење      

одређених аката, надлежности органа који акта доноси;  

  

- пратио законе и друге прописе и давао стручна мишљења о њиховој примени као и     

примени других општих аката;  

  

- указивао запосленима на измене Правилника и давао тумачење истих,  

  

- стручно се усавршавао путем публикација достављених школи Образовног     

информатора –правни информатор,и др.  

  

- примао документа за завођење;  

  

- разврставао, евидентирао и отпремао  пошту;  

  

- са директором школе припремио и израдио План јавних набавки за 2017. годину;  

  

- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: прикупљао и заводио понуде,    

учествовао као члан у раду Комисије за јавне набавке, водио Записник о отварању    

понуда, израдио Извештај о спровођењу поступка јавне набавке, израдио Уговор о     

извођењу радова, водио евиденцију и чувао документацију о спроведеном поступку    

јавне набавке, достављао документацију рачуноводству ради потраживања средства;  

  

- припремао седнице Школског одбора и водио записнике;  

  

- сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном инспекцијом,    

противпожарном, санитарном и другим инспекцијама;  

  

- спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора;  

  

- писао разне дописе, захтеве и молбе;  

  

- радио са странкама  и пружао тражену помоћ странкама;  

  

- сарађивао са родитељима ученика;  

  

- заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , 

тако и     за ванредне ученике;   

  



-издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових     

докумената за правна лица;   

  

- прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације;  

  

- учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева 

за    покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења    

родитељима), водио записник са срасправе,  припремао решења о изрицању 

васпитно-   дисциплинске мере и иста достављао родитељима;  

  

- поступао по налозима инспекције;  

  

- издавао ученицима разне врсте потврда и  уверења ;  

  

- израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе  

  

- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне 

самоуправе; 

 

- учествовао у раду ауто школе која пружа услуге трећим лицима ( правио уговоре са 

кандидатима, фактурисао услуге, израђивао административне забране, сређивао 

књиговодствену документацију са рачуноводством школе, обилазио и потписивао 

уговоре са синдикатима за плаћање услуга ауто школе на рате); 

  

  

  

  

                Политехничка школа  

                   Секретар школе  

                ___________________  

     дипл.правник Зоран Јоњић  



Политехничка школа 

Пожаревац 

31.8.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

У ШК. 2016/2017.ГОД. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 
 
Реализоване активности: 
 
1. Верификација нових чланова Савета родитеља. 

2. Усвајање Записника са пете седнице Савета родитеља у школској 2015/2016. г. 

3. Усвајање успеха ученика на крају школске 2015/2016. године. 

4. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2015/2016. години. 

5. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. години. 

6. Усвајање Плана и програма извођења екскурзија и висине дневница за професоре и 

стручног вођу пута у школској 2016/2017. години. 

7. Доношење одлуке о износу средстава за: осигурање ученика (и избор компаније за 

осигурање ученика), чланарине за Црвени крст и трке за срећније детињство, и остале 

накнаде (књиге за одличне ученике, накнаде за сведочанства, књижице и дипломе, 

штампање ученичког часописа...) 

 

Нема нереализованих активности у овом периоду. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
 
Нереализоване активности: 
 

1. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама ученика трећег и четвртог 
разреда 

2. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја) 
3. Разматрање дисциплине ученика 
4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

 
Ове активности нису реализоване, јер није било састанка Савета у овом периоду. 

 
ЈАНУАР-ФЕБРУАР 
 
Реализоване активности: 
 

1. Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа 



2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 
3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

4. Усвајање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017. године 

5. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2016/2017. години 

6. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 

2016/2017. годину 

7. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у 

школској 2016/2017. години 

8. Разматрање Извештаја о раду тима за безбедност 

9. Извештај о утрошеним средствима са ученичког подрачуна 

10. Извештај о реализованој матурантској екскурзији у школској 2016/2017. години 

11. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор 

агенција за извођење екскурзија ученика 

 

 

МАРТ-АПРИЛ 
 
Нереализоване активности: 
 

1. Усвајање плана и програма екскурзија ученика трећег и четвртог разреда за шк. 
2017/2018. год. (реализовано у фебруару) 

2. Одређивање износа са ђачког рачуна за набавку књига за библиотеку 
3. Разматрање успеха ученика на крају другог класификационог периода (тромесечја) 
4. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 

 
МАЈ-ЈУН 
 
Нереализоване активности: 
 

1. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама ученика првог и другог разреда 
2. Разматрање успеха ученика на крају другог полугођа  
3. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 
4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

 

 

 

 

Председник Савета родитеља 

 

         __________________________ 

                        Горица Илић 



 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

 01.09.2017. 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 

ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 

 

Координатор рада ученичког парламента: проф. Ивана Вујчић 

Чланови Ученичког парламента: Винкић Стефан I1, Петровић Зоран I1, Ивић Милан 

I2, Милановић Немања I2, Китановић Никола I3, Јоцић Саша I3, Кукаљ Милош I4, 

Милорадовић Анђела I4, Ђорђевић Миљана I5, Динић Милица I5, Ђурђевић Синиша II1, 

Панчић Урош II1, Петровић Јован II2, Селенић Немања II2, Гангал Андреа II3, Костић 

Лазар II3, Убипарип Душан II4, Пантић Милош II4, Јовановић Тамара II5, Јанковић 

Андријана II5, Васић Немања III1, Јосимовић Милош III1, Марковић Милан III2, Митић 

Миодраг III2, Животић Божидар III3, Јоцић Сања III3, Митић Кристина III4, 

Миодраговић Валентина III4, Вилотић Вељко III5, Ранђеловић Матеја III5, Михајловић 

Лазар III5 (уместо Ранђеловић Матеје), Јоксимовић Александар IV1, Обретковић Немања 

IV1, Срејић Милош IV2 и Стојимировић Милош IV2. 

Активности: 

СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР 

Прва, конститутивна седница Ученичког парламента одржана је 05.09.2016. године.  

1. Ученици су упознати са надлежностима, правима и обавезама Ученичког 

парламента 

2. Конституисан је Парламент – Јавним гласањем за председника је изабран Милош 

Стојимировић, ученик IV2 разреда, за заменика председника ученица Кристина 

Митић III4,  а за записничара Валентина Миодраговић, ученица III4.  

3. Уследио је договор о раду и предстојећим активностима – ученици су позвани на 

међусобну сарадњу и позвани да учествују у предстојећим активностима 

удружења „Сашка и дружина“ и „Urban Stream“. 

4. За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабрани су Милош Срејић 

IV2 и Немања Обретковић IV1, који испуњавају услов да су пунолетни.   

Друга седница Ученичког парламента одржана је 14.09.2016. године.  

1. Ученицима је представљен Извештај о раду школе у школској 2015/2016. години. 

2. Размотрен је Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину. 

3. Ученици су обавештени о општем успеху ученика Политехничке школе на крају 

школске 2015/2016. године и посебно су похваљени ученици са одличним и врло 

добрим успехом, који чине 54,85%. 

4. Размотрен је План рада Ученичког парламента у школској 2016/2017. години. 

НОВЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 

Трећа седница Ученичког парламента одржана је 21.11.2016. године.  



 

1. Ученици су упознати са општим успехом ученика Политехничке школе на крају 

првог класификационог периода школске 2016/2017. године. Отворена је 

дискусија о великом броју недовољних оцена (од укупно 463 ученика, позитиван 

успех има само 180) и мишљење већине је да је велики број недовољних оцена 

последица неучења и незаинтересованости ученика да  оцене поправе. Допунска 

настава се редовно одржава, али је констатовано да ученици на те часове најчешће 

не одлазе.  

2. Остварен је контакт, а највероватније и будућа сарадња са Ученичким 

парламентом Средње школе „Младост“ из Петровца на Млави. У плану су 

спортски сусрети фудбалских, одбојкашких, кошаркашких, рукометних и 

стонотенисерских екипа ове две школе. Временски оквир није прецизиран, али се 

верује да ће до сарадње доћи у другом полугодишту, када Средњој школи 

„Младост“ буду одобрена средства за тај пројекат. 

3. Ученицима је представљен Правилник о Протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, који је Школски одбор 

Политехничке школе донео на својој седници 24.02.2012. и договорено је да 

чланови Парламента на часовима одељенске заједнице детаљно прођу кроз исти. 

4. Ученици су информисани о два догађаја у организацији Омладине ЈАЗАС-а – 

радионица у оквиру пројекта „Једнаки у различитости“, која има за циљ да 

подигне ниво знања и свести о случајевима дискриминације и обука за вршњачке 

едукаторе на тему правилне исхране, физичке активности, репродуктивног 

здравља и психоактивних супстанци у оквиру пројекта „Промотери здравља“.  

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

Четврта седница одржана је у  понедељак, 27.02.2017. године у 13:15 у библиотеци 

школе.  

1. Ученици су упознати са Извештајем о општем успеху ученика на крају првог 

полугодишта школске 2016/2017. године, који је усвојен на седници 

Наставничког већа 25.01.2017. године. Ученици са позитивним успехом чине 

58,23%, а недовољан успех има 41,34% ученика. Током дискусије изнето је 

мишљење ученика да су свесни да сносе одговорност за слаб успех, јер не уче 

довољно и не похађају допунску наставу.     

2. Ученици су упознати са полугодишњим Извештајем о раду школе у школској 

2016/2017. години. 

3. Размотрен је полугодишњи Извештај о раду директора школе у школској 

2016/2017. години. 

4. Ученици су упознати са Извештајем о реализованој матурантској екскурзији у 

школској 2016/2017. години. 

5. Размотрен је „Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања у првом полугођу школске 2016/2017. године“. 

6. Постигнут је договор о активностима везаним за акцију прикупљања старих 

књига и уџбеника за школску библиотеку и најављено је прикључивање 

хуманитарно-еколошкој акцији „Чепом до осмеха“.   

МАРТ - АПРИЛ 

Пета седница Ученичког парламента одржана је 21.04.2017. године.  



 

1. Ученици су обавештени о постигнутом успеху ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2016/2017. године.  

2. Постигнут је договор око организације акције прикупљања  старих књига и 

уџбеника за школску библиотеку, под називом „Књигу на дар, прави си цар!“. 

3. Ученици су упознати са радом хуманитарно - еколошког удружења „Чепом до 

осмеха“. 

4. Са ученицима завршних разреда договорене су активности везане за прославу 

матуре. 

МАЈ - ЈУН 

Шеста седница одржана је 08.06.2017. године.  

1. Ученици су обавештени о предстојећем предавању еколошког карактера које ће 

бити увод у покретање хуманитарно – еколошке акције сакупљања пластичних 

чепова. 

2. Договорене су појединости о покретању акције „Чепом до осмеха“. 

3. Ученицима су пренете информације о успешности акције „Књигу на дар, прави 

си цар!“ 

4. Договорене су активности око помагања ученицима који имају тешкоћа око 

савлађивања градива.  

5. Размотрени су уџбеници за наредну школску годину. 

6. Ученици су изнели неколико предлога за унапређење наставних и ваннаставних 

активности. 

 

 

     

     Координатор рада Ученичког парламента: проф. Ивана Вујчић 



Политехничка школа 

Пожаревац 

31.8.2017. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ШК. 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са Протоколом о 

поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања; 

-израда распореда дежурства наставника; 

-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је одржао два састанка у овом периоду: 

-на првом је разматрана припремљеност школе по безбедносним питањима за нову школску 

годину; 

-на другом састанку разматран је случај дигиталног насиља у одељењу I5. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 



-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао један састанак, на коме је разматрано питање насиља у породици 

једног ученика. 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао један састанак, на коме је разматрано питање вређања једног 

ученика од стране професора. 

 

 

МАРТ-АПРИЛ 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 



-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао два састанка везаних за случај занемаривања једног ученика. 

 

МАЈ-ЈУН 

 

У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом: 

 

Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства; 

-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту; 

-израда распореда дежурства ученика; 

-сарадња са школским полицајцем; 

-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу 

безбедности (МУП, ЦЗСР); 

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима 

редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета; 

-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља; 

-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним 

местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко). 

 

Тим је у овом периоду одржао седам састанака везаних за случај занемаривања једног ученика. 

 

НАПОМЕНА: 

Састав Тима промењен је на седници Наставничког већа 20.2.2017. 

 

Тим чине: 

Дарко Радовановић, директор 

Зоран Јоњић, секретар школе, правник 

Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика 

Татјана Ранђеловић, проф. хемије 

Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 



Политехничка школа 

Пожаревац 

31.8.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШК. 2016/2017. ГОД. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

Реализоване су следеће активности предвиђене планом: 

 

Израђен је акциони план рада; 

-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу 

идентификације ученика којима је потребна додатна подршка; 

-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка; 

-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима. 

 

Нису реализоване следеће активности: 

 

-Сарадња са тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и осмишљавање 

заједничких акција; са Тимом за рад са осетљивим групама, јер за тим није било потребе, тј. 

проблематика није то захтевала. 

-Информисање Савета родитеља о увођењу ИО у школу 

-Информисање Школског одбора  о увођењу ИО у школу 

-Информисање Ученичког парламента о увођењу ИО у школи 

-Информисање родитеља о увођењу ИО у школу на родитељским састанцима 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

Реализоване су следеће активности предвиђене планом: 

 

Остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу 

идентификације ученика којима је потребна додатна подршка; 

-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка; 

-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима; 

-идентификација ученика којима је потребна додатна подршка након првог класификационог 

периода. 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

 

Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка. 

 

 



МАРТ-АПРИЛ 

 

Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка на крају другог 

класификационог периода. 

 

МАЈ-ЈУН 

 

-Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка на крају другог полугођа 

-израда извештаја о раду Тима. 

 

 

 

Напомена: због дужег одсуства Марине Голубовић састав Тима је промењен у фебруару 2017. 

 

Тим чине: Тања Бабејић, психолог школе; 

       Данијела Павић, проф. електро групе предмета; 

       Маја Кондић, проф. енглеског језика и 

       одељењски старешина ученика коме је потребна додатна подршка. 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА АДАПТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ 

ШКОЛИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  

ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ  

АНАЛИЗА ПО ОДЕЉЕЊИМА: 

Прво један ( I1 ) – образовни профили:  

 електротехничар за термичке и расхладне уређаје  

 електроинсталатер  

У школској 2016/17. години уписано 26 ученика, један прешао у одељење I3 на почетку 

године. Исписано у току године 2 ученика. 1 ученик понављао разред.  

На крају школске године разред је завршило 22 ученика. 

Одличних /, врло добрих 5, добрих 17, довољних /, недовољних 1. Неоцењених /. 

 

Прво два ( I2 ) – образовни профил:  

 аутоелектричар    

У школској 2016/17. години, у овом одељењу је било промене броја ученика, а школску 

годину је започело 28 ученика у одељењу. Током школске године исписано је 6 

ученика, 1 је прешао у I3 и 1 ученик се уписао. 3 ученика понављало разред. 

На крају школске године разред је завршило 20 ученика. 

Одличних /, врло добрих 3, добрих 14, довољних 3, недовољних 3. Неоцењених /. 

 

Прво три ( I3 ) – образовни профил:  

 возач моторног возила    

У школској 2016/17.  години уписано 28 ученика у одељењу, од којих се 4 ученика 

исписало, један је прешао у I5, али је у току године уписано 5 ученика. Један ученик 

није завршио разред након полагања поправних испита. 

На крају школске године разред је завршило 27 ученика. 

Одличних /, врло добрих 12, добрих 14, довољних 1, недовољних 1. Неоцењених /. 

 

Прво четири ( I4 ) – образовни профил: 

 техничар друмског саобраћаја    

У школску 2016/17. години уписано је 32 ученика у одељењу  није било промена. 

Одличних 7, врло добрих 15, добрих 10, довољних /, недовољних /.  Неоцењених  /. 

 

Прво пет ( I5 ) – образовни профил: 

 техничар друмског саобраћаја    

У школској 2016/17. години уписано 31 ученик у одељењу, 2 ученика су се исписала у 

току школске године, а 1 ученик је уписан. 

На крају школске године разред је завршило 30 ученика. 

Одличних 4, врло добрих 16, добрих 10, довољних /, недовољних /. Неоцењених /. 

  



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРA ЗА ПОБОЉШАЊЕ: 

АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 

Обезбедити разредним старешинама документа Тима: Акциони план мера и 

програм Тима за адаптацију ученика на шолски живот у нашој школи. 

Разредним старешинама првог разеда обезбођени су Акциони план мера и 

програм Тима за адаптацију ученика на шолски живот у нашој школи пре 

почетка школске године. 

Пружити већу подршку тима разредним старешинама на почетку школске године.  

Разредне старешине су добиле комплетну подршку Тима у сваком тренутку, 

како кроз документа која су им достављена тако и кроз индивидуалне разговоре. 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Разердне старешине и предметни наставници континуирано раде са ученицима 

да озбиљно схвате своје обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Разердне старешине и предметни наставници континуирано раде са ученицима 

на хомогенизацији одељења.  

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

Разердне старешине више посвећују пажњу изостанцима, родитељи брже 

правдају изостанке своје деце, лекарска оправдања се углавном доносе на време 

и мањи је број неоправданих изостанака ученика. 

Пружити већу подршку ђацима који се слабије сналазе у новој школи. 

Разредне старешине имају већу помоћ Тима у сваком тренутку. 

Помоћи ученицима несигурним у свој избор школе. 

Ученици несигурни у свој избор су или прешли из одељења у одељење у оквиру 

школе или су прешли у друге школе које су више желели. 

ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Мере које су праћене у ова два месеца су: 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

Закључци исти као и у септембру. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР  

Мере које су праћене у ова два месеца су: 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

Закључци исти као и у септембру. 



ФЕБРУАР/МАРТ  

Мере које су праћене у ова два месеца су: 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Обратити више пажње на изостанке ученика. 

Пружити већу подршку тима разредним старешинама . 

Због појединачних проблема око адаптације, али и изостанка предложено је да се 

одржи Актив одељенских старешина првог разреда, на коме би наставници односно 

разредне старешине првих разреда дискутовали о адаптацији појединих ученика, 

њиховој дисциплини и начинима да се тим ученицима помогне. Актив је одржан 

29.3.2017.  

АПРИЛ/МАЈ 

Мере које су праћене у ова два месеца су: 

Помоћи ученицима да озбиљније схвате своје школске обавезе. 

Помоћи ученицима и разердним старешинама да хомогенизују своја одељења. 

Обратити више пажње на изостанке ученика.  

 

ЈУН/ЈУЛ 

Анализа успеха ученика првог разреда 

 

Проблем изостанака се редовно прати на седницама одељенских и наставничких 

већа и тако се упознају и чланови тима, али и сви остали предметни професори са 

истим. Уочено је да ученици редовније похађају наставу и имају мање изстанака него 

претходних година. 

Проблем лоших оцена се такође редовно прати на седницама одељенских и 

наставничких већа и тако се упознају и чланови тима, али и сви остали предметни 

професори са истим.  

Родитељи су редовно обавештавани о изостанцима и оценама, а у случају ученка 

I2 Стојановић Петра, контактирана је и служба за Социјални рад, али до тренутка 

прављења извештаја није одговорилас о овом случају. 

 

ЗАПАЖАЊЕ ТИМА: 

На основу записника са састанака запажања тима, али и мишљења одељенских 

старешна су да су се ученици релативно добро адаптирали на школски живот у нашој 

школи. Различити су узроци слабијег прилагођавања ученика на школске обавезе. 

Најчешћи разлози слабијег прилагођавања су радне навике, које су ђаци стекли у 

основној школи, сам однос према животу, учењу и школи уопште. Током целе школске 

године разредне старешине и предметни наставници су се трудили да поправе радне 

навике својих ученика и да им прошире видике, како би и ђаци сагледали реалност и 

увидели неопходност рада на себи. Ђаци првог разреда су се у већој мери укључили у 

школски живот наше школе и имају бољи однос према својим обавезама што нам даје 

за право да тврдимо да се ова генерација ученика боље адаптирала на промену школе. 



 

  
 

 

 
 

У Пожаревцу 

31.08.2017. год. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

1. Марија Премовић 

2. Данијела Павић 

3. Тијана Глигоријевић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ПРВИХ 

ШЕСТ МЕСЕЦИ ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА МЕСЕЦ 

АПРИЛ, 4.5.2017. ГОДИНА 

ПРИСУТНИ: Владета Јовић, Марија Премовић и Владислава Стевић 

Током предходног месеца тим је прикупљао и објављивао информације о условима уписа 

на факултет и високе школе за које су ученици показали интересовање у поменутој 

анкети. Све информације су ученицима доступне на страници тима за каријерно вођење 

и саветовање на фејсбуку, и обухватају податке о условима уписа, смеровима, 

припремној настави и цени припремне наставе и пријемног испита, о литератури за 

припремање пријемног испита и тако даље. 

У свакодневној сарадњи са ученицима завршних разреда трудимо се да ученицима 

сналажење што је могуће више олакшамо. 

Ученицима су на страници на фејсбуку доступне информације о актуелним конкурсима 

за ученике, као што су бесплатно учење енглеског језика, конкурс у којем треба да 

осмисле најбољи школси час и да освоје бесплатно путовање на 6. Парламент младих, 

конкурс за научни инкубатор, као и за учешће у фестивалу о поезији младих итд, чиме 

се ученици оспособљавају за сарадњу са другим установама, где се тежи креативности 

ђака, као и њихово усавршавању. 

Планира се праћење остварености уписа ученика, након првог и након другог уписног 

рока (чије ћемо податке приказати у септембру месецу, јер је за сада немамо довољно 

података да бисмо могли да пратимо ситуацију). 

Такође ће на страници бити приказане информације о другом уписном року, када за тио 

дође време, да би ученици који нису остварили добре резултете у првом кругу могли да 

конкуришу и у другом. 

У Пожаревцу  

4.5.2017. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА МЕСЕЦ 

ФЕБРУАР/МАРТ, 10.3.2017. ГОДИНА 

Присутни: присутни сви чланови тима 

На основу анкетирања ученика, онлајн анкетом, утврђено је интересовање матураната 

за установе у којима планирају да наставе своје школовање, те ће резултати анкетирања 

бити приказани на следећем дијаграму 

Дијаграм 1. Приказ резултата анкетирања ученика завршних разреда 

 

На основу дијаграма може се закључити да највећи број ученика планира да настави 

школовање на Саобраћајном факултету, затим на Криминалистичко – полицијску 

академији, затим на Високој техничкој школи у Пожаревцу, итд. Генерално је 

заступљено интересовање ученика за техничке факултете, као и за високе школе 

саобраћајног, машинског и електро подручја рада. 

На основу резултата планира се сарадња са установама, како бисмо ученицима 

омогућили све потребне информације о упису, смеровима, и сл. 

Оформљена је страница тима за каријерно вођење и саветовање почетком месеца марта, 

којом ћемо се полсужити како бисмо ученицима пружили све потребне информације на 

најдоступнији начин.  

Матуранти Политехничке школе посетили су 4. Сајам високог образовања који је данас 

одржан у просторијама Пожаревачке гиманзије. Ученици су добили потребне 

информације о условима уписа, смеровима које дати факултети нуде и могућностима 

запошљавања. На сајму се представило укупно 24 факултета из Београда, Новог Сада, 

Крагујевца, Зајечара и Пожаревца. Ђаци су сајам посетили у пратњи професорки Аните 



Динић и Лидије Чаловић, а уз координацију разредних старешина и чланова тима за 

каријерно вођење и саветовање 

У Пожаревцу  

10.3.2017. 

              Чланови тима: 

5. Владислава Стевић 

6. Владета Јовић 

7. Марија Премовић 

8. Волица Тирнанић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА МЕСЕЦ 

ФЕБРУАР, 17.2.2017. ГОДИНА 

ПРИСУТНИ: Владислава Стевић, Владета Јовић и Марија Премовић 

На данашњем састанку смо говорили о новој стратегији уписа nа факултете која 

ступа на снагу од школске 2018/19 године. По овом питању нисмо имали коментара, али 

документ преносимо у целости (преузето са сајта ЕДУКАЦИЈА). Ово ћемо ускоро 

објавити. 

Према најавама Националног савета за високо образовање велика матура 

ће заменити пријемне испите на факултетима од школске 2018/2019. године.  

То значи да ће садашњи ученици другог разреда средње школе на крају 

средњошколског образовања полагати велику матуру пре уписа на жељену 

високошколску установу. 

Према документу „Стратегија развоја образовања Србије до 2020. године”, 

пријемне испите на факултетима замениће велика матура, и то – општа, стручна 

или уметничка, у зависности од тога коју школу ђаци завршавају. 

Општа матура (за гимназијалце) даваће право уписа на све високошколске 

установе без полагања пријемних испита (изузетак су студијске групе које 

захтевају посебне способности, тј. таленте, попут уметничких). 

Уметничка матура (за ученике уметничких школа) омогућаваће проходност 

на уметничке факултете.  

Стручна матура (за ђаке средњих стручних школа) право уписа на 

матичним дисциплинама. 

Идеја твораца стратегије јесте да се ојачају гимназије како по броју, тако и 

по квалитету ђака и да овај вид образовања буде главни „инкубатор” будућих 

студената.  

Средње стручне школе су и замишљене као школе после којих ће се 

ученици запошљавати, а деценијама је таква ситуација да се малтене читава 

генерација ђака четворогодишњих средњих стручних школа уписује на 

факултете. 
http://edukacija.rs/obrazovanje/umesto-prijemnog-na-fakultete-velika-matura 

 

Такође смо анализирали наш рад. Потребно је крајем овог месеца, или најкасније 

почетком следећег анкетирати ученике. Пратићемо и даље промене на овом плану и 

актуелна збивања, сајмове образовања и сајмове запошљавања којих ће бити више у 

наредном периоду. 

У Пожаревцу  

17.02.2017. 

              Чланови тима: 

9. Владислава Стевић 

10. Владета Јовић 

11. Марија Премовић 

12. Волица Тирнанић 

http://edukacija.rs/obrazovanje/umesto-prijemnog-na-fakultete-velika-matura


ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 

и ЈАНУАР ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

На овом састанку Тима смо покушали да дефинишемо проходност ученика наше 

школе на више и високе школе, као и основне и мастер студије на факултетима. На 

основу нашег истраживања дошчи смо до закључка да техничари друмског саобраћаја 

могу да упишу све факултете, више и високе школе, уколико то условима конкурса није 

израчито одбачено, док остали ученици могу да се упишу на  више и високе школе такође 

уколико то условима конкурса није израчито одбачено. Разлог што не постији 

проходност као услов за упис је та што има више слободних места на студијама од броја 

свршених средњошколаца.  

У Пожаревцу  

10.12.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА 

НОВЕМБАР ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

Подаци о потребама за одређеним областима занимања на тржиштурада: 

Саобраћај је категорија која чини мали део понуде огласа, условљено стањем на 

тржишту рада у Србији. Тражња за огласима из ове категорије је веома добра. 

Најтраженија занимања од стране послодаваца у оквиру ове категорије су возач и 

менаџер логистике. 

Транспорт је категорија која заузима више од 3% понуде огласа, што је условљено 

стањем на тржишту рада у Србији. Потражња за огласима из ове категорије од стране 

кандидата је веома добра из разлога што се не захтевају посебни услови, а највише се 

траже кандидати са искуством. 

Електротехника заузима око 4% понуде огласа, условљено стањем на тржишту 

рада у Србији, док је тражња за позицијама из ове области од стране кандидата је 

релативно добра. Одзив кандидата је нешто слабији уколико се тражи лиценца и више 

година искуства. За кандидате је веома битно познавање ACAD-а и страних језика. 

Најтраженије занимање од стране послодаваца у оквиру ове категорије је дипломирани 

инжењер електротехнике. 



Машинсво − тражња за радницима из ове области је добра, али врло слаб одзив 

кандидата на огласе из ове категорије. Огласи из ове категорије заузимају око 4% понуде, 

што је условљено стањем на тржишту рада у Србији. За послове из ове области је битно 

формално образовање као и познавање ACAD-а, лиценца и страни језици. Најтраженије 

занимање од стране послодаваца у оквиру ове категорије је машински инжењер. 

У Пожаревцу  

12.11.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ОКТОБАР 

ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

 

Испитивање интересовања ученика - Анкетирање ученика осталих разреда о 

интересовањима везаним за будућа занимања није одржано у октобру, јер из разговора 

чланова Тима са ученицима и међусобно дошли смо до закључка да је то прерано, 

ученици тек крећу са завршном годином и велика већина још нема тачно визију чиме 

заправо жели да се бави даље у животу. Ово анкетирање ће се обавити крајем Фебруара, 

или првих данамарта пре сајма образовања који је заказан за март како би ученици били 

спремни и сигурнији у свој избор. 

 

У Пожаревцу  

14.10.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА 

СЕПТЕМБАР ШКОЛСКЕ 2016./17. ГОДИНЕ 

На данашњем састанку Тима за каријерно вођење и саветовање договорено је да 

се тим састаје периодично петком и да се записник (извештај Тима) води редовно. На 

свако ученичко питање о даљем образовању и/или каријери договорено је да сваки члан 

тима може и самостално, уколико зна да одговори ученику, најбоље одмах, или да се 

консултује са осталим члановима тима, а по потреби и са осталим колегама, на 

интернету, у националној служби запошљавања идр. и да да ученику најисцрпнији 

одговор што пре. 

Координатора Тима биће Владислава Стевић, а записничар Марија Премовић. 

Испитивање интересовања ученика о даљим активностима и радионицама - 

Анкетирање ученика осталих разреда о интересовањима везаним за радионице и будућа 

занимања,са циљем да се ученици мотивишу да учествују у радионицама, секцијама и 

активностима школе је у надлежности Тима за слободне и ваннаставне активности 

ученика, који спроводе то анкетирање. Наш тима само прати резултате истог што нам 

даје смернце за даље интересовање ученика. 

У Пожаревцу  

16.09.2016. 

              Чланови тима: 

1. Владислава Стевић 

2. Владета Јовић 

3. Марија Премовић 

4. Волица Тирнанић 

 

 



Политехничка школа 

Пожаревац 

Датум:5.09.2017.године 

Деловодни број: 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА,КОМУНИКАЦИЈУ,ТИМСКИ РАД И 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ 

 

На почетку школске године тим је направио план  којим су планиране бројне анкете и активности,које су биле спроведене у току 

школске 2016.-2017. године. 

Учешће у овим активностима узео је велики број ученика Политехничке школе,различитих годишта,разреда,профила 

образовања,различитих социјалних статуса. 

Тим се састајао на крају сваког класифиционог периода,где су се разматрале разне теме и текућа питања,актуелна тог 

момента.Такође се расправљало и о темама везаним за узраст ученика и њихова интересовања.Општа оцена на свим састанцима 

била је да су ученици прихватили све предлоге и планове,које је овај тим предложио.Постављана су им питања шта је неопходно 

за добро функционисање тима,на какве су проблеме наилазили у комуникацији,како са другим ученицима тако и са 

професорима,како су реаговали на еветуално супротстављање њиховим идејама.Закључак тима је да су ученици знатно 

напредовали у комуникацији,како са другим ученицима,тако и у комуникацији са професорима и да је толерантност подигнута на 

виши ниво.Ученици су припремани за припрему одласка код послодавца,на питања која их тамо очекују,и како да поправе 

вербалну и невербалну комуникацију,да би на послодавца оставили што бољи утисак. 

На крају школске године још једном приликом,су ученицима завршних разреда наше школе, постављана одређена питања за која 

је тим сматрао да им у будућности могу бити постављена код потенцијалних послодаваца на разговору,за пријем у радни однос. 

Такође је са ученицима разговарано о начинима решавања и превазилажења проблема у конфликтним ситуацијама. 

 

Састав тима: 

1.Антоновић Саша,професор економске групе предмета 

2.Матић Слободанка,професор филозофије 

3.Бранковић Милош,професор историје 



Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број: 

Датум:  

П о ж а р е в а ц 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОД. 

 

Име и презиме 

наставника: 

Владимир Милосављевић, Маја Кондић, Војко 

Алексић, Владета Јовић, Владислава Стевић, Ивана 

Вујчић, Тања Бабејић, Јелена Стевић 

 

 

Назив активности 

 

Датум одржавања 

активности 

У уторак, 13. септембра, ученици наше школе 

учествовали су у креативној радионици за децу и 

младе уметнике "Дизајн за слепе" у Малој 

галерији Народног музеја у Пожаревцу. 

Радионицу организује неформална група Art Hub 

из Пожаревца, у сарадњи са удружењем грађана 

Арт Дистрикт из Пожаревца, Међуопштинским 

Савезом слепих и слабовидих лица у Пожаревцу 

и Народним музејом у Пожаревцу.  

Радионица подразумева израду предмета од 

глине и гипса, који ће бити изложени на 

тактилној изложби у октобру поводом Светског 

дана слепих - Дан белог штапа - у Пожаревцу. 

13.9.2016. 

Припрема позоришне представе Чија је оно баба 

Припрема – 

септембар 2016. 

Наступ -   

5.10.2016. 



5. октобра 2016. године обележен је 26. рођендан 

Политехничке школе. Том приликом уприличено 

је отварање изложбе слика са 3. ликовне колоније 

Политехничке школе под називом "Стваралштво 

које траје" 

5.10.2016. 

Чланови драмске секције извели су представу 

Бајка о цару и славују у Дому културе у Костолцу 
24.10.2016. 

Извођење представе Бајка о цару и славују у 

овиру Београдског сајма књига на Фестивалу 

стваралаштва младих 
29.10.2016. 

Извођење представе Бајка о цару и славујуу 

оквиру  Међународног позоришног фестивала 

представа за децу и омладину "Лектирићи YU 

фест", који организује Народна библиотека "Раде 

Драинац" из Прокупља. На овом фестивалу 

представа је у укупном пласману освојила 3. 

место, а награђени су и Тања Бабејић за 

сценографију и костим, Ивана Вујчић за 

кореографију, као и Илија Рајковић, проф. 

Музичке школе Стеван Мокрањац из Пожаревца, 

за музику 

3.11.2016. 

Извођење представе Бајка о цару и славујуу у 

оквиру Музичко-поетске вечери 29. новембра 

2016. г. у Пожаревачкој гимназији, у 

организацији Културно-просветне заједнице 

Пожаревца  

29.11.2016. 

Уручење Повеље културе за 2016. г. у свечаној 

сали Градског здања 
30.11.2016. 

Друго музичко-поетско вече посвећено енглеском 

језику и култури. Уз занимљив програм који су 

припремили наставници енглеског језика и 

њихови талентовани ученици, обележили смо и 

међународни Дан чаја, напитка који Енглези 

традиционално конзумирају сваког дана у 

15.12.2016. 



поподневним часовима 

У оквиру свечаности доделе новогодишњих 

пакетића у нашој школи изведена је представа за 

децу коју су одиграли ученици Медицинске 

школе у режији Тине Капларевић, професорке 

српског језика и књижевности.  

27.12.2016. 

Припрема Светосавске академије (хорске и 

рецитаторске тачке) 
новембар 2016 –

јануар 2017. 

Политехничка школа наступом својих ученика 

отворила је обновљени ЗИП-ЗОП у великој сали 

Центра за културу. Наша школа се представила 

сплетом рецитација ученика Немање 

Обретковића, а потом је одигран скеч на 

енглеском језику "Ambition", Тонија Беста, у 

извођењу секције енглеског језика Политехничке 

школе. 

31.1.2017. 

Припрема за снимање и снимање школског 

играног филма Капија, према тексту Соње 

Богановић 

Припрема 

фебруар-мај 

Гостовање с филмом Капија у Дому културе у 

Горњем Милановцу у оквиру фестивала Школска 

сцена 
16.5.2017. 

Наступ на Фестивалу младих Града Пожаревца с 

филмом Капија 
17.5.2017. 



Гостовање с филмом Капија у Дому ученика 

Пољопривредне школе Соња Маринковић 
23.5.2017. 

Гостовање филмом Капија у Дому културе у 

Костолцу 
30.5.2017. 

Наступ на завршној вечери Фестивала младих у 

Центру за културу Пожаревац 
1.6.2017. 

 



Извештај тима за екологију и заштиту животне средине 

за прво полугође школске 2016/2017. године 

                У првом полугођу школске 2016/2017. године тим за екологију и заштиту 

животне средине имао је низ активности који је био предвиђен годишњим планом рада 

тима, али је било и активности које нису биле предвиђене овим планом.   

План реализације по месецима: 

1. Септембар 

15. Септембра је одржана акција „Очистимо свет“, која није била предвиђена 

планом рада тима за ову школску годину. 

У склопу ове акције је одржано предавање под истим називом, ради подизања 

свести ученика у вези са одлагањем разних врста отпада.  

Након предавања одржана је радна акција у чишћења школског дворишта. 

2. Октобар 

16. Октобра обележен је „Међународни дан хране“ пригодним предавањем које је 

имало циљ да истакне значај конзумирања здравње хране у циљу превенције 

разних болести. 

3. Новембар 

3. Новембра је обележен светски дан чистог ваздуха у оквиру којег је организована 

шетња спомен парком „Чачалица“. Ова активност није била планирана годишњим 

планом рада тима, али ће бити планирана у наредним годинама јер је велики 

ученика био заинтересован за ову активност. 

18. Новембра је у склопу месеца борбе против наркоманије и алкохолизма одржано 

предавање под називом: „Дрога и алкохол су опасни“. 

4. Децембар 

1. Децембра је обележен дан борбе притив АИДС-а у оквиру које је омладина       

ЈАЗАС-а радила вршњачку едукацију са ученицима школе. 

5. Јануар 

У месецу Јануару није било предвиђено извођење акција, али је постојала жеља да 

се 31.Јануара обележи „Национални дан без дуванског дима“ од чега се одустало 

због зимског распуста, тако да ова акција неће бити реализована. 

Састав тима: 

1.Мерима Ристић, професорка Биологије и  Екологије 

2.Мирјана Прибаковић, професорка Физике 

3.Данијела Павић, професорка електро групе предмета 

4.Ненад Стевановић, професор електро групе предмета 



Политехничка  школа   

Пожаревац 

датум: 01.09.2017. године 

дел. број: 849 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. години 

 

Дневни ред: 

1. Извештај о реализацији програма рада комисије за школски спорт на крају 

школске 2016/2017. године; 

2. Разно. 

 

1. 

-     У школској 2014/2015. години планирана су бројна такмичења. Комисија је 

констатовала да су сва планирана школска такмичења и одржана. На њима је 

учешће узео велики број ученика који су се такмичили за екипе својих одељења. 

Одржана су такмичења: 

- СЕПТЕМБАР- турнир у малом фудбалу 

- НОВЕМБАР- турнир у кошарци 

- ФЕБРУАР- турнир у стоном тенису  

- МАРТ- турнир у одбојци. 

 

-     Одржани су јесењи и пролећни крос (у оквиру Кроса РТС-а) на градском 

хиподрому. 

 

-     ОКТОБАР- У оквиру прославе Дана школе  на школском полигону се одржао 

турнир у одбојци за ученике средњих школа са територије општине Пожаревац. 

 

 -     На свим међушколским такмичењима (у различитим спортовима) су учешће 

имале и екипе наше школе.  

 

 

 

 

Састав тима: 

 

1. Наумовић Иван, професор физичког васпитања 

 

2. Шојановић Никола, професор физичког васпитања  

 

3. Спасић Никола, професор саобраћајне групе предмета 

 

4. Станојевић Мирослав, професор саобраћајне групе предмета 

 

5. Богдановић Драган, професор машинске групе предмета  

 



ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ  2016/2017. 

ГОДИНУ 

                                                           

 

Овај тим је прошле године радио на осмишљавању, организацији и извођењу свих 

излета и екскурзија у нашиј школи.  

Екскурзије ученика су ове школске године планиране и одабиране на основу предлога 

које смо саставили поштујући  интересовања и одабрана занимања ученика за које се 

школују.  

У септембру је изведена матурска екскурзија ученика наше школе. Ученици и разредне 

старешине су одабрали посету Италији, због њеног великог културног и историјског 

богатства. Екскурзија је изведена по плану и програму и без икаквих проблема. Вођа 

пута, Тања Бабејић је поднела извештај наставничком већу. 

У октобру месецу смо организовали Стручну посету Сајму књига у Београду. 

Организован је аутобус који је ученике и наставнике превезао до Београда и натраг. 

Улазнице за посету овом сајму платила је школа. Ученици су после посете Сајму књига 

имали времена и за слободне активности, пре повратка кући. 

У марту месецу смо организовали Стручну посету Сајму аутомобила у Београду. Увек 

влада велико интересовање ученика и наставника за посету овом сајму. Улазнице за 

Сајам аутомобила су  плаћене из ресурса школе. 

Ове школске године су само два одељења у школи, једно првог разреда и једно другог 

разреда, имали довољан број ученика који су желели да иду на екскурзију. Због 

немогућности организације овако малог броја ученика, екскурзија за први и други 

разред је отказана. 

На предлог електроактива наше школе, изведена је стручна екскурзија и посета ТЕ 

„Ђердап“ и Лепенском виру. На екскурзију су ишли ученици електроструке и 

наставници електро и општеобразовних предмета. 

У августу месецу наш тим је на састанку усвојио овај извештај и направио нови план и 

програм излета и екскурзија за  школску 2017/2018. годину. 

 

У Пожаревцу,                                                                                Тим за излете и екскурзије:                                                                                        

29.08.2017.                                                                      Бен Младеновић   Иван Филиповић 

                                                                                      Татјана Ранђеловић         Зоран Јоњић 

                                                                                                        Бранислав Стојановић 
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Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број: 

Датум:  

П о ж а р е в а ц 

 

 

 

Други шестомесечни извештај тима за слободне и 

ваннаставне активности ученика за школску 

2016/2017. годину 

Тим за слободне и ваннаставне активности чине: 

- Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета; 

- Даница Максимовић – професор српског језика и књижевности; 

- Владислава Јовановић – професор саобраћајне групе предмета; 

- Владета Јовић – професор саобраћајне групе предмета 

- Лидија Чаловић – професор математике; 

- Звездана Митровић – професор српског језика и књижевности; 

- Сања Љубомировић – професор математике. 

  

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Одређивање актера који могу бити ослонци у планирању 

и имплементацији активности тима за слободне и 

ваннаставне активности 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Током 

школске 

године 

Праћење рада секција 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Током 

школске 

године 

Анкетирање ученика, другог и трећег разреда о 

слободним и ваннаставним активностима за које желе да 

се определе у наредној школској години 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Јун 2017. 

Извештавање о раду и сарадњи са стручним тимовима 

школе и осталим учесницима 

 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Јун/август 

2017. 

 

Према плану активности за други шестомесечни период школске 2016/2017. Године,  

одређивањем актера који могу бити ослонци у планирању и имплементацији 

активности тима за слободне и ваннаставне активности, установљени су само актери 

који помажу раду глумачке, музичке, електро и саобраћајне секције.  

 Глумачка секција – ослонац у планирању и имплементацији је Центар за 

културу, Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Пожаревац, јавни медији; 

 музичка секција - ослонац у планирању и имплементацији је Музичка школа 

„Стеван Мокрањац“ Пожаревац; 
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 саобраћајна секција – ослонац у планирању и имплементацији је АБС, Савет за 

безбедност саобраћаја Града Пожаревца, саобраћајна полиција, локални медији; 

Праћење рада секција подразумевало је константну сарадњу тима за ваннаставне и 

слободне активности са професорима који воде поједине секције, а на основу тога су 

спроведене и одређене активности које су наведене у извештајима рада појединих 

секција. 

Анкетирање ученика, другог и трећег разреда о слободним и ваннаставним 

активностима за које желе да се определе у наредној школској години није реализовано 

у јуну 2017. године, као што је планом било предвиђено, због одлуке тима да 

анкетирање спроведе на почетку школске 2017/2018. године, како би анкету попунили 

и ученици првог разреда. 

 



 
 

Политехничка школа Пожаревац 
Јована Шербановића 5, 12000 Пожаревац 
тел: 012 – 513 – 595  ;  факс: 012 – 514 - 277 

email: politehnickas@ptt.rs 

жиро-рачун: 840-1273660-75 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КОНТРОЛУ ПУШЕЊА У ШКОЛИ 

У току школске 2016/2017. године тим за контролу пушења је редовно надгледао 

како запослене, тако и ученике у школи.  

У зборници, канцеларијама и другим просторијама у којима бораве запослени 

нису уочене пепељаре, нити се осећао мирис дуванског дима. Није било пријава, нити је 

примећено да неко од запослених пуши унутар школске зграде или у дворишту. 

У току првог полугодишта, ухваћено је пар ученика са запаљеном цигаретом у 

ходу кроз школско двориште. Ученици су опоменути, разредне старешине су им изрекле 

васпитну меру опомену пред укор.   

У току целе школске године неколико пута је на иницијативу тима спроведена  

акција чишћења школског дворишта.. 

Контрола је вршена редовно. Главни дежурни наставници су помагали у 

надгледању тоалета, који важи за место где ученици највише крше правило. У току ове 

школске године није ни једном примећено да је неко пушио унутар школске зграде. 

Чланови тима: 

 Зоран Николић, домар  

 Јелена Стевић, проф. српског језика 

 Тијана Глигоријевић, проф. рачунарства и информатике 

 



Политехничка школа 
Пожаревац 
30.9.2016. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА РЕЛАЦИЈИ 
ПОЖАРЕВАЦ-ПРАГ-КАРЛОВЕ ВАРИ-БУДИМПЕШТА-ПОЖАРЕВАЦ 

 
 Екскурзија је реализована од 15. до 19. септембра 2016. године. 
 На екскурзију је ишло 23 ученика одељења IV1 и 14 ученика из IV2, одељењске 
старешине Мирослав Станојевић и Марина Голубовић, као и психолог школе Тања Бабејић у 
својству вође пута. Реализатор је била Туристичка агенција „Гранд турс“ из Новог Сада, а 
туристички водич Станислав Суботић. Лекар екскурзије била је Биљана Планиничић Јоњић. 
 
Први дан, четвртак, 15.9. – полазак у 5 сати ујутру и путовање преко Мађарске и Словачке до 
Чешке, уз успутне паузе и задржавања на границама; смештај у хотел „Fortuna City“ у Прагу, 
вечера и слободно време. 
Други дан, петак, 16.9. – доручак, обилазак Прага: Мале намести, Орлој, Староместске 
намести, Јеврејска четврт, јеврејско гробље, затим слободно време за ручак и обилазак 
града; увече – вечера и посета дискотеци. 
Трећи дан, субота, 17.9. – доручак, обилазак Прага: палата Черни, црква Лорета, Храдчани, 
председничка палата и смена страже, Мала страна и Карлов мост; слободно време за ручак и 
обилазак града; повратак у хотел, вечера и посета дискотеци, у којој је била половина 
укупног броја ученика, док су ученици који нису желели у дискотеку остали у хотелу да се 
одморе, и једни и други уз надзор одраслих. 
Четврти дан, недеља, 18.9. – доручак; излет у Карлове Вари; обилазак бање мало је 
покварило лоше време и у договору са ученицима повратак у Праг је заказан раније; увече – 
вожња бродом по Влтави, вечера у хотелу и слободно време. 
Пети дан, понедељак, 19.9. – доручак и напуштање хотела;  вожња преко Словачке до 
Будимпеште; у Будимпешти кратко задржавање на Цитадели и Тргу хероја, затим повратак у 
Пожаревац, око 1:30 после поноћи. 
 
 Екскурзија је протекла у најбољем реду и без икаквих проблема или инцидената. 
Осим похвала одељењским старешинама које су савесно и одговорно водиле бригу о 
ученицима, треба нагласити и зрело и озбиљно понашање самих ученика, који су поштовали 
све договоре и у свим ситуацијама на најлепши начин представљали и себе и своју школу. 
Посебне похвале добили су од представника агенције за изузетно васпитање и културу, како 
у опхођењу према одраслима, тако и у међусобној комуникацији, што се на ђачким 
екскурзијама у последње време ретко среће. 
 Због горе наведеног, као и захваљујући туристичким знаменитостима и историјски 
значајним местима које смо обишли у Прагу, Карловим Варима и Будимпешти, екскурзија је у 
потпуности испунила своју васпитну и образовну функцију. 
 
 
          Вођа пута 
          Тања Бабејић, 
          психолог  
 


