
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ  

ЗА ПЕРИОД 01.09.2017. – 28.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2018. 



           ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА     

               ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД   

                  ОД  01.09.2017. ДО 23.02.2018. ГОДИНЕ 

 

 

Школски одбор Политехничке школе у Пожаревцу у саставу: Драган Вељковић, 

Слободан Ненадовић, Млађана Ђорђевић, Марко Живковић, Зоран Митровић, Бонка 

Сотиров, Владимир Милосављевић, Мирослав Станојевић и Стеван  Савић је у периоду 

од 01.09.2017. године, до 23.02.2018. године, одржао пет редовних седница.  

На седницама Школског одбора у овом периоду су донете  следеће одлуке: 

А) Седница бр.32. је одржана дана 14.09.2017. године, деловодни број 905/1  

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXI  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

- Једногласном одлуком, усвојен је успех ученика на крају школске 2016/2017. 

године. 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2016/2017. годину. 

- Једногласном одлуком, усвојен је годишњи  план  рада школе за школску 

2017/2018. годину.  

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

2016/2017. годину. 

- Једногласном одлуком, усвојен је  План  рада директора за школску 2017/2018. 

годину. 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај  о стручном усавршавању запослених 

за школску 2016/2017. годину.   

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији активности из 

Школског развојног плана –самовредновање. 

- Једногласно, донете су следеће одлуке: 

1. Расписује се конкурс за избор директора школе. 

2. Текст конкурса објавити у дневним или службеним гласилима. у складу са 

чланом 60. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 

28. став 1. Статута Политехничке школе  најкасније три месеца пре истека 

мандата директора односно до 28.09.2017. године. 

3. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест дана) од дана објављивања 

конкурса. 

4. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија у следећем саставу: 

-Слободан Ненадовић, председник; 

-Мирослав Станојевић, члан; 

-Зоран Јоњић, члан; 

- Једногласном одлуком, прихваћен је Извештај о раду Ауто школе. 

- Једногласном одлуком, усвојен је предлог да се прода возило марке Југо, 

регистарске ознаке PO 017 RW, годиште производње 2009. 

Формира се комисија за спровођење поступка продаје у саставу: 

1.Тасић Горан, председник; 



2.Стеван Савић, члан; 

3.Зоран Јоњић, члан; 

- Једногласном одлуком, усвојен је предлог да се организује ликовна колонија за 

дан школе, као и да се издвоји 45.000,00 динара са рачуна сопствених средстава, 

за покриће трошкова рада колоније. 

 

Б) Седница бр.33. је одржана дана 19.10.2017. године, деловодни број 1028 

 

На основу спроведеног поступка за избор  директора Школски одбор је донео следећу 

одлуку: 

 

1. За директора Политехничке школе из Пожаревца, изабран је дипл.маш.инж. 

Дарко Радовановић,  који је до сада обављао послове директора школе. 

2. Мандат директора школе траје 4 године и почиње да тече даном ступања на 

дужност. 

3. Ова одлука, заједно са документацијом о избору кандидата биће достављена 

Министру просвете, науке и технолошког развоја на сагласност, а  иста се сматра  

донетом дана достављања сагласности министра или истеком рока од 30 дана, у 

случају када министар у том року, рачунајући од дана достављања одлуке о 

избору не донесе акт којим одбија сагласност. 

4. Школски одбор Политехничке школе из Пожаревца, након протека рока из става 

3. ове одлуке донеће решење о избору директора. 

 

В) Седница бр.34. је одржана дана 29.11.2017. године, деловодни број 1191/1 

 

- Једногласном одлуком верификован је мандат новом члану Школског одбора 

Млађани Ђорђевић.  

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXII  редовне седнице 

Школског одбора Политехничке школе. 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXIII  посебне седнице 

Школског одбора Политехничке школе. 

- Једногласном одлуком, усвојена је анализа успеха ученика на првом 

класификационом периоду школске 2017/2018. године; 

-  Једногласном одлуком, усвојен је Финансијски  план  за 2017. год.– Ребаланс 2. 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о посебним ризицима и мерама 

заштите као и реаговања у случају када се насиље деси. 

- Једногласном одлуком, усвојен је предлог да је цена полагања возачког испита 

„Б“ категорије за ученике школе, 58.000,00 динара. 

- Једногласно, донета је одлука о годишњим пописима за фискалну 2017. годину. 

 

Г) Седница бр.35. је одржана дана 15.01.2017. године, деловодни број 31 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXIV седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

- Одлука о избору кандидата  Дарка Радовановића, по образовању 

дипл.машинског инжењера, са пребивалиштем у Пожаревцу,  за директора 

Политехничке школе Пожаревац сматра се донетом дана 20.12. 2017. године. 

- Мандат директора школе траје 4 године и почиње да тече даном ступања на 

дужност односно од 28.12.2017. године. Директору установе мирује радни 

однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран. 



- Изабрани кандидат је дужан да полажи испит за директора школе у законском 

року.  

- Ово решење је коначно и ступа на снагу одмах. 

- Једногласном, усваја се финансијски план  Политехничке школе у Пожаревцу за 

2018.годину, који је усклађен са Одлуком о буџету града Пожаревца за 2018. 

годину, а који је усвојен на седници Скупштине  града Пожаревца дана 

29.12.2017. године; 

- Једногласном одлуком, прихваћен је План јавних набавки за фискалну 2018. 

годину. 

- Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду Ауто школе у 2017. години. 

- Једногласно, доноси се  одлука о набавци једног возила за потребе ауто школе 

до износа од 500.000,00 динара, који се обезбеђује из сопствених прихода 

школе. 

- Формира се комисија од три члана која ће спровести поступак набавке возила у 

следећем саставу: 

- 1.Горан Тасић, дипл.саобраћајни инж.-председник; 

- 2.Стеван Савић, дипл.саобраћајни инж.-члан; 

- 3.Зоран Јоњић, дипл.правник-члан; 

- Једногласном одлуком усвојен је план уписа за школску 2018/2019 годину. 

 

Д) Седница бр.36. је одржана дана 30.01.2017. године, деловодни број 107 

 

- Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXV  редовне седнице Школског 

одбора Политехничке школе. 

- Једногласном одлуком, усвајају се извештаји  комисија о извршеном попису 

имовине и обавеза  у Политехничкој школи, са стањем на дан 31.12.2017. године. 

- Једногласном одлуком, усваја се предлог финансијских средстава за 2018 годину 

– Ребаланс 1.   

 

 

У Пожаревцу 23.02.17. год. 

 

 

 

       Политехничка  школа 

            Школски одбор 

      _____________________________ 

                  мр Драган Вељковић 



  
Република Србија 
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Дел. број:  
Датум 28.02.2018. године 
П о ж а р е в а ц 

Политехничка школа Пожаревац 
Јована Шербановића 5, Пожаревац 

тел: 012 – 513 – 595   
email: politehnickas@ptt.rs 

жиро-рачун: 840-1273660-75 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

за период од 01.09.2017. до 28.01.2018. године 

 

Наставничко веће је у првом полугодишту школске 2017/2018. године одржало 5. 

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 2017. 

 

1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (13.09.2017.) 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са XVIII седнице Наставничког већа. 

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

3. Разматрање  Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину. 

4. Разматрање  Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018.годину. 

5. Разматрање Плана  рада директора за школску 2017/2018.годину. 

6. Разматрање  Извештаја о стручном усавршавању у школској 2017/2018.години. 

7. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2017/2018.годину. 

8. Разматрање  Извештаја  реализацији активности из Школског развојног  плана 

(самовредновање). 

9.Усвајање плана екскурзија за школску 2017/2018.годину. 

10.Организација иницијалног тестирања ученика I и III разреда. 

11. Усвајање распореда писаних провера за прво тромесечје . 

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

специјализацији за школску 2017/2018.годину. 

13.Молбе ученика. 

14.Разно. 

 

ОКТОБАР 2017. 

 

2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (02.10.2017.) 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са I редовне седнице Наставничког већа. 

2.Извештај о реализованој екскурзији матураната. 

3.Договор о обележавању 27.рођендана Политехничке школе. 

4.Молбе ученика. 

5.Разно. 

 

  



3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (25.10.2017.) 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са II редовне седнице Наставничког већа. 

2.Предлог за признање поводом Дана радника у образовању. 

3.Инклузивно образовање. 

4.Информисање запослених о новом Закону о основама система образовања и васпитања. 

5.Молбе ученика. 

6.Разно. 

 

НОВЕМБАР 2017. 

 

4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (20.11.2017.) 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика са првог класификационог перида школске 2017/2018.године. 

3.Превенције насиља,посебни ризици,мере заштите као и реаговања у случају када се 

насиље деси. 

4.Молбе ученика. 

5.Разно. 

 

ЈАНУАР 2018. 

 

5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (30.01.2018.) 

 

Дневни ред: 

1.Усвајање записника са IV редовне седнице Наставничког већа. 

2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2017/2018.године. 

3.Обавезе запослених у току зимског распуста. 

4. План активности у другом полугодишту школске 2017/2018. године. 

5. Информације о Плану уписа за школску 2018/2019. годину. 

6.Молбе ученика. 

7.Разно. 

 
 
                      Д И Р Е К Т О Р 
 
      ________________________________ 
       дипл.маш.инж. Дарко Радовановић 
       

 



Политехничка школа 

Пожаревац 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА  

У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 
 
Реализоване активности: 
 

1. Конституисање Савета родитеља 
2. Избор председника Савета родитеља 
3. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за шк. 

2016/2017. год. 
4. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2017/2018. год. 
5. Разматрање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. 

годину 
6. Разматрање Плана рада директора за школску 2017/2018. годину. 
7. Разматрање Годишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 

2016/2017. години 
8. Разматрање Плана стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.  

9. Разматрање извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у шк. 2016/2017. години 

10. Разматрање плана рада о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у шк. 2016/2017. години 

11. Разматрање извештаја о раду Тима за инклузивно образовање у шк. 2016/2017. 
години 

12. Разматрање плана рада Тима за инклузивно образовање у шк. 2018/2018. 
13. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о утрошеним средствима са ђачког 

рачуна за 2016/2017. годину 
14. Доношење одлуке о висини осигурања, накнаде за Црвени крст и ђачки динар 
15. Усвајање плана и програма екскурзија ученика првог, другог и трећег разреда 
16. Разматрање успеха ученика на крају школске 2016/2017. године. 

17. Разматрање Извештаја о реализацији активности из Школског развојног плана 

(самовредновање) 

18. Извештај о реализованој матурантској екскурзији у школској 2017/2018. години. 

19. Инклузивно образовање. 

20. Унапређење сарадње родитеља и школе 

21. Доношење одлуке и формирање комисија за избор агенција за извођење 

екскурзија ученика по Правилнику о извођењу екскурзија 

22. Информисање о новом Закону о основама образовања и васпитања 

 



 
Није било нереализованих активности. 
 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
 

Нису реализоване следеће активности предвиђене планом, зато што су биле реализоване у 

октобру: 

1. Усвајање извештаја о реализованој екскурзији ученика четвртог разреда 
2. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 

  
Реализоване активности: 
 

1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду школске 2017/2018. године. 
2. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се 

насиље деси 
3. Избор представника за Општински савет родитеља 

 
ЈАНУАР 
 
Нису реализоване следеће активности, јер ће бити реализоване у фебруару: 
 

1. Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа 
2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика 
3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима 
4. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе у школској 2017/2018. години 
5. Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора школе за школску 

2017/2018. годину 
6. Разматрање полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у 

школској 2017/2018. години 
7. Разматрање полугодишњег извештаја о раду Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 
8. Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о утрошеним средствима са 

ђачког рачуна 
9. Усвајање плана и програма екскурзије ученика четвртог разреда за шк. 2018/2019. 

годину 
10. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор 

агенција за извођење екскурзија ученика 
 

Председник Савета родитеља 

 

         __________________________ 

                        Сребранка Томић 



Политехничка школа 

Пожаревац 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2017/2018. ГОД. 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

У овом периоду реализоване су следеће активности: 

1. Предлог запосленог за награду за Дан просветних радника 

2. Разматрање извештаја наставника наставника о стручном усвршавању у шк. 2016/2017. 

години 

3. План стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину 

4. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за 

2017/2018. годину 

Нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 

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

2. Актуелна дешавања у просвети 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума: 

1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана 
2. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2017/2018. год. за све наставнике 
3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2018/2019. годину 
4. Набавка наставних средстава 
5. Актуелна дешавања у просвети 

 

Неке од њих су реализоване на састанцима других стручних органа школе. 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

У овом периоду нису реализоване следеће активности, које ће бити реализоване у фебруару: 

1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета 
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за 2017/2018. 

год. 
 
 
У другом полугођу Колегијум ће се трудити да више прати активности предвиђене планом рада и 
да надокнади оно што није реализовано у првом. 
 



 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА  

ПОЖАРЕВАЦ 

09.02.2018. 

 

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2017. ДО 28.02.2018. 

 

Координатор рада ученичког парламента: проф. Ивана Вујчић 

Чланови Ученичког парламента: Станковић Душан I1, Пауновић Никола I1, 

Стојковић Јован I2, Мишић Вукашин I2, Јанковић Данијел I3, Мандић Анђела I3, 

Ђорђевић Невена I4, Лазић Катарина I4, Ђурић Гордан I5, Трујић Јована I5, Петровић 

Зоран II1, Перић Александар II1, Килибарда Страхиња II2, Пауновић Никола II2, Јоцић 

Саша II3, Лазаревић Иван II3, Милорадовић Анђела II4, Спасић Леа II4, Динић Милица 

II5, Николић Никола II5, Ђорђевић Синиша III1, Адамовић Милан III1, Селенић Немања 

III2, Стојковић Михајло III2, Гангал Андреа III3, Пауновић Бојан III3, Радмановић 

Даниел III4, Јовановић Кристина III4, Јовановић Тамара III5, Јанковић Андријана III5, 

Стошић Иван IV1, Ракић Алекса IV1, Михајловић Лазар IV2 и Миљковић Андрија IV2. 

Активности: 

Прва, конститутивна седница Ученичког парламента одржана је 13.09.2017. године.  

1. Ученици су упознати са надлежностима, правима и обавезама Ученичког 

парламента 

2. Конституисан је Парламент – Јавним гласањем за председника је изабран Алекса 

Ракић, ученик IV1 разреда, за заменика председника ученик Андрија Миљковић 

IV2,  а за записничара Кристина Јовановић, ученица одељења III4.  

3. Уследио је договор о раду и предстојећим активностима – ученици су позвани на 

међусобну сарадњу и активно учешће у раду Ученичког парламента. Усвојен је 

„Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2017/2018. годину“. 

4. За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабрани су Алекса Ракић 

IV1 и Иван Стошић IV1, који испуњавају услов да су пунолетни.   

5. Размотрен је „Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години“. 

6. Размотрен је „Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину“. 

7. Ученици су информисани о сарадњи Политехничке школе са креативно-забавном 

радионицом Urban Stream из Пожаревца и позвани су да се укључе у њихове 

активности у складу са својим интересовањима. 

 

Друга седница Ученичког парламента одржана је 26.10.2017. године.  

1. Ученици су упознати са општим успехом ученика Политехничке школе на крају 

школске 2016/2017. године.  



 

2. Ученици су информисани о предавању еколошког карактера, на тему здраве 

хране, које ће одржати проф. Мерима Ристић (03.11.2017.) и позвани су да 

присуствују истом.  

3. Ученици су чули кључне информације о акцији „Чепом до осмеха“, којој се 

Политехничка школа прикључила прошле школске године. Позвани су да активно 

учествују у истој и да у оквиру својих одељењских заједница буду они који ће 

подстицати сакупљање пластичних чепова.    

4. Ученици су чули „Извештај о екскурзији матураната у школској 2017/2018. 

години“, који је сачинио вођа пута. Такође, из прве руке, од ученика 4. разреда, 

председника УП, Алексе Ракића, ученици су могли чути зашто се ова екскурзија 

не сме пропустити. 

5. Ученици су расправљали о могућим видовима сарадње са УП других основних и 

средњих школа. Информисани су о настојањима ученице Пожаревачке Гимназије, 

локалне координаторке Уније средњошколаца Србије, да се одржи Први 

заједнички састанак Ученичких парламената средњих школа на територији 

Града Пожаревца. 

6. Учешће представника УП (Ивана Стошића и Алексе Ракића) у Школском одбору. 

Представник УП у проширеном саставу Школског одбора, Алекса Ракић IV1, 

известио је чланове УП о седници Школског одбора на којој је биран директор 

школе. 

 

Трећа седница Ученичког парламента одржана је 01.12.2017. године.  

1. Анализирани су успех и владање ученика Политехничке школе на крају првог 

класификационог периода школске 2017/2018. године. 

2. Говорило се о превенцији насиља, посебним ризицима и мерама заштите 

као и реаговања у случају када се насиље деси. У школи су организована 

два онлајн семинара, која су се бавила овим питањима. 

3. Професорка Ивана Вујчић и председник УП, Алекса Ракић, известили су 

присутне о стручном скупу „Заштита деце од насиља кроз међусекторску 

сарадњу“, одржаном 28.11.2017. године. 

4. Ученици су упознати са „Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање“. 

5. Наставак акције сакупљање пластичних чепова. 

6. Договор о покретању акције прикупљања старих књига и уџбеника за школску 

библиотеку.  

7. Давање предлога чланова УП управи школе. 

 

Четврта седница Ученичког парламента одржана је 22.01.2018. године. 

1. Договор о активностима везаним за акцију прикупљања старих књига и уџбеника 

– подела задужења. 

2. Наставак акције „Чепом до осмеха“. 

3. Избор представника УП за чланство у тимовима школе – Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за самовредновање 

и Тим за развојно планирање. 



 

4. Сарадња са Тимом за ваннаставне активности 

5. Формирање група за вршњачко подучавање у оквиру одељењских заједница као 

мера за подршку у учењу ученицима којима је то потребно.  

 

     Координатор рада Ученичког парламента 

проф. Ивана Вујчић 



  
Република Србија 
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Дел. број:  
Датум 28.02.2018. године 
П о ж а р е в а ц 

Политехничка школа Пожаревац 
Јована Шербановића 5, Пожаревац 

тел: 012 – 513 – 595   
email: politehnickas@ptt.rs 

жиро-рачун: 840-1273660-75 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

за период од 01.09.2017. до 28.01.2018. године 

 
СЕПТЕМБАР 2017. 

 Школа је у школску 2017/2018. годину ушла потпуно припремљена када су у питању 

наставни и ненаставни кадар, као и уређеност просора 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 урађен и усвојен на време. 

 Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. 

годину који је на време израђен и усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

школе за школску 2016/2017. годину који је на време израђен и усвојен. 

 Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора и старао се да се 

сви професори придржавају распореда. 

 Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2018. годину. 

 Усвојио сам предлоге Стручних већа, када је у питању избор председника Стручни 

већа, тако да су та већа неометано почела са радом од почетка школске године. 

 Усвојио сам предлог Стручних већа за саставе комисија за ванредне и специјалистичке 

испите. 

 Формирао сам све обавезне школске тимове, као и неколико тимова који нису по 

закону обвезни, али постоји потреба школе за њиховим функционисањем. 

 Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску 

2017/2018. 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. 

 Присуствовао сам сваком састанку и 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 имо потребу за 

тиме.  

 Присуствовао сам првим родитељским састанцима у свим одељењима првог разреда. 



 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом рачуноводства и 

руководиоцем Ауто школе, као својим најближим сарадницима. 

 Активно сам учествовао у раду Ауто школе. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је забележено 

у записницима тог тела (одржана је једна седница). 

 Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је забележено у 

записницима тог тела. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у записницима 

тог тела (одржана је једна седница). 

 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је забележено 

у записницима тог тела. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у записницима 

тог тела. 

 Активно сам учествовао у обезбеђивању финансијских средстава из буџета, донација 

и сопстених прихода и старао сам се да та средства буду наменски утрошена о чему 

сам редовно извештавао школски одбор и савет родитеља.Т 

 

ОКТОБАР 2017. 

 Кроз реализацију Финансијског плана и Плана набавки, 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. 

 Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења наставе 

(редован одлазак на час и поштовање трајања часа). 

 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. 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је забележено 

у записницима тог тела (одржане су две седнице). 

 Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је забележено у 

записницима тог тела. 

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у записницима 

тог тела (одржана је једна седница).  



 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је забележено 

у записницима тог тела, при чему сам изабран за заменика председника Актива 

директора средњих школа. 

 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у записницима 

тог тела. 

 

НОВЕМБАР 2017. 

 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 Одељенских и Наставничког већа 

приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду (одржана је 

једна седница). 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница). 

 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 2017. 

 Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску 

2018/2019. 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. 

 Организовао сам дводневни семинар за све запослене у настави на тему унапређења 

квалитета наставе. 

 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 Педагошког колегијума.  

 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 припреми 25. републичког такмичења саобраћајних школа 

Србије. 

 

ЈАНУАР 2018. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске 

управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске 

управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих имао 

правовремене информације при планирању уписа. 

 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог Саве. 

 У оквиру педагошко-инструктивног рада, посети сам часове петоро професора. 

 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 одељенских и Наставничког већа 

приликом усвајања успеха ученика на полугодишту (одржана је једна седница). 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржане су две седнице). 

 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 припреми 25. републичког такмичења саобраћајних школа 

Србије. 

 

ФЕБРУАР 2018. 

 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске 

управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске 

управе и Министарства просвете, науке 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 (одржане су две 

седнице). 

 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.  

 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница). 

 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 припреми 25. републичког такмичења саобраћајних школа 

Србије. 

 Активно сам учествовао у раду ауто школе.  

 

 

 

                      Д И Р Е К Т О Р 

 

      ________________________________ 

       дипл.маш.инж. Дарко Радовановић 

       

 



                                                  И З В Е Ш Т А Ј   О  РАДУ   

                                    СЕКРЕТАРА  ПОЛИТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  

 

 

                          Извештаја за период од 01.09.2017-23.02.2018.године 

 

 

У школској 2017/18. год,  у  периоду првог полугодишта секретар школе је: 

 

- указивао  запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу    

  рада и у вези са радом; 

 

- израдио план рада секретара школе за шк.2017/18. 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, заводио и вршио проверу уредности,   

  благовремености и потпуности пријава, упућивао захтев за доставу података из  

  казнене евиденције, упућивао све кандидате на проверу психофизичких способности     

  за рад са децом и ученицима; 

 

- 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 документа у досијеа запослених, уносио податке  

  у радну књижицу  и др.; 

 

- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по 

основу рада, запосленом и служби  рачуноводства на извршење; 

 

- издавао потврде о радно-правном 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, семинара и др. 

 

- вршио усаглашавање општих аката школе са законима; 

 

- примао документа за завођење; 

 

- разврставао, евидентирао и отпремао  пошту; 

 

- са директором  школе припремио и израдио План јавних набавки за 2018. 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 , комуналном 

  противпожарном и санитарном  инспекцијом; 

 

- 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 

 



-присуствовао родитељским састанцима и указивао родитељима на измене Закона о 

основама система и образовања; 

 

-учествовао у раду ауто школе која послује у оквиру Политехничке школе, састављао   

 уговоре са кандидатима за обуку, фактурисао пружене услуге, потписивао уговоре о   

 пословној сарадњи са синдикатима за плаћање преко административне забране; 

 

-учествовао у раду тима приликом  контроле  просветног  инспектора;  

 

- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом  локалне   

  самоуправе итд... 

 

 

У Пожаревцу, дана 23.02.2017. год. 

 

 

 

        Политехничка школа 

            Секретар школе 

        ___________________ 

     дипл.правник Зоран Јоњић 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
ПОЖАРЕВАЦ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ  
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2017/2018. ГОД. 

 
   

 
Током првог полугођа школске 2017/2018. 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 са ученицима 

4. Саветодавни рад са родитељима 

5. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на почетку школске године 

6. Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на места која су 

остала слободна 

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. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

13. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада 

14. Израда распореда дежурства ученика 

15. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

16. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

17. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

18. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

19. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера 

ученицима 

20. Учешће у раду Педагошког колегијума 

21. Учешће у раду Савета родитеља 

22. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

23. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

24. Учешће у раду Тима за самовредновање 

25. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

26. Учешће у раду драмске секције 

27. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

28. Учешће у промоцији рада школе 

29. Текући послови 



У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 
 

1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова, јер ниједан наставник није 

одржао такав час 

 
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 
 
Реализоване активности: 
 

1. Саветодавни рад са ученицима 

2. Саветодавни рад са родитељима 

3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада 

4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 

5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

7. Израда распореда дежурства ученика 

8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

9. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

10. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

11. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера 

ученицима 

13. Учешће у раду Савета родитеља 

14. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

15. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

16. Учешће у раду Тима за самовредновање 

17. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

18. Учешће у раду драмске секције 

19. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

20. Учешће у промоцији рада школе 

21. Текући послови 

 
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом: 
 

1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часов, јер ниједан наставник није 

одржао такав час 

2. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

3. Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка 

 
ЈАНУАР 
 
Реализоване активности: 
 

1. Саветодавни рад са ученицима 

2. Саветодавни рад са родитељима 

3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада 

4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа 



5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор 

6. Учешће у организацији прославе Дана Светог Саве 

7. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине 

8. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова 

9. Израда распореда дежурства ученика 

10. Педагошко-инструктивни рад (посета настави) 

11. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа 

12. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом 

13. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада 

14. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу 

15. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба 

16. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера 

ученицима 

17. Учешће у раду Савета родитеља 

18. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

19. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање 

20. Учешће у раду Тима за самовредновање 

21. Учешће у раду Тима за културне активности школе 

22. Учешће у раду драмске секције 

23. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици 

24. Учешће у промоцији рада школе 

25. Текући послови 

 
У овом периоду нису нереализоване следеће активности: 
 

1. Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка 

 
 Током првог полугођа школске 2017/2018. 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 комисији за проверу савладаности програма за стицање лиценце. 
 
Стручно усавршавање током првог полугођа: 
 

1. „Дискриминација и механизми заштите од дискриминације“, кат. бр. 99, К4, 8 бодова, 
2.12.2017. 

2. „Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво“, кат. бр. 407, К2, 16 бодова, 11-
12.12.2017. 

 
Учествовала сам на конферецији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“, 

одржаној у Пожаревачкој гимназији 28.11.2017. 



Учествовала сам у организацији превентивних активности у борби против насиља , 
вебинарима Фондације „Тијана Јурић“: „Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко насиље на друштвеним 
мрежама“, 27.11.2017.    
 

 
    СТРУЧНИ САРАДНИК 

         _____________________ 
                   Тања Бабејић  
                              дипл. психолог 



Политехничка школа 

Пожаревац 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 

2017/2018. ГОДИНЕ 

 

 Број посећених часова: 6, код 6 различитих наставника. 

 Број предатих писаних припрема за час: 6 (за 6 часова) 

 Број писаних припрема на школском универзалном обрасцу: 6 

 

Часови су праћени из помоћ обрасца за посматрање и вредновање часа, област 

вредновања настава и учење. 

 

Број часова по нивоима остварености стандарда: 

 

Стандард Ниво 4 Ниво 3 Ниво 2 Ниво 1 
2.1.Наставник 
примењује 
одговарајућа 
дидактичко-
методичка решења 
на часу 

5  1  

2.2. Наставник учи 
ученике 
различитим 
техникама учења на 
часу 

4  1 1 

2.3.Наставник 
прилагођава рад на 
часу образовно-
васпитним 
потребама ученика 

4 2   

2.4. Ученици стичу 
знање на часу 4 1  1 
2.5. Наставник 
ефикасно управља 
процесом учења на 
часу 

4  1 1 

2.6. Наставник 
користи поступке 
који су у функцији 
даљег учења 

4  1 1 

2.7. Наставник 
ствара подстицајну 
атмосферу за рад 
на часу 

4  2  

 

Сваки наставник је од психолога добио повратну информацију о утисцима са посећеног 

часа. 

Психолог бележи и реакцију наставника на повратну информацију. 

 



Општа запажања: 

-Корелација са другим предметима се помиње у 4 припреме и на 4 часа. 

 

Мере о препоруке: 

-Применити знања стечена на семинару „Методе и облици ефикасне наставе и учења – 

базични ниво“. 

-Наставници би требало међусобно да посећују часове, независно од педагошко-

инструктивног рада директора школе и стручног сарадника. 

-Наставници би требало да одрже што више огледних и угледних часова. 

-У другом полугођу педагошко-инструктивни рад ће бити интензивнији. 

 

 

         СТРУЧНИ САРАДНИК 

 

         __________________ 

             Тања Бабејић, дипл. психолог 

 

 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
НАСТАВНИКА 

НАЗИВ СЕМИНАРА 
БРОЈ У 

КАТАЛОГУ 
КОМПЕ-
ТЕНЦИЈА 

БРОЈ 
ПОЕНА 

ДАТУМ 

Тања Бабејић 

Дискриминација и механизми заштите 
од дискриминације 

99 К4 8 2.12.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Владимир Милосављевић 

Дискриминација и механизми заштите 
од дискриминације 

99 К4 8 2.12.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Мирослав Станојевић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Тијана Глигоријевић 

Виртуална учионица 360 К3 32 
30.10.-

27.11.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Оливера Филиповић 
Виртуална учионица 360 К3 32 

30.10.-
27.11.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Милица Обреновић 

Виртуална учионица 360 К3 32 
30.10.-

27.11.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Никола Спасић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Данијела Павић 

Виртуална учионица 360 К3 32 
30.10.-

27.11.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Зорица Гошев 
Виртуална учионица 360 К3 32 

30.10.-
27.11.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Марија Премовић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Владислава Стевић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Драган Богдановић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Јелена Стевић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Маја Кондић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Ивана Вујчић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Горан Тасић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Саша Антоновић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 



Милош Бранковић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Милорад Дендић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Татјана Ранђеловић 

Школски електронски часопис у 
служби креативности ученика 

971 К1 35 
1-

31.10.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Даница Максимовић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Владан Јовановић 
Дискриминација и механизми заштите 

од дискриминације 
99 К4 8 3.12.2017. 

Методе насатве и учења 411 К2 8 6.12.2017. 

Никола Шојановић 

Вредновање у физичком васпитању – 
модели оцењивања 

819 К1 8 14.10.2017. 

Методе и облици ефикасне наставе и 
учења – базични ниво 

407 К2 16 
11-

12.12.2017. 

Димитрије Рогожарски 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Дарко Радовановић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Звездана Митровић 

Функције  школских  библиотека  у   
развоју  креативног  читања  

 и  разумевања 

4 К2 8 9.10.2017 

Лидија Чаловић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

Сања Љубомировић 
Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
407 К2 16 

11-
12.12.2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду стручног већа професора језика за 2017/2018 

 

Септембар 

 

Реализоване су 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 одржи у новембру. Направљен је распоред додатне и допунске наставе. 

 

Октобар 

 

Део ученика је са професорима ишао организовано на Сајам књига у Београд. Наша школа је била 

саставни део програма Сајма књига и тамо је пројектован филм Капија, који смо снимили, и 

наишао је на позитивне критике код 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 Пожаревцу или Београд јер није било 

средстава за то. 

 

Новембар 

 

Реализоване су све планиране активности. Идентификовани су ученици којима је потребна 

допунска настава као и они који су за додатни вид наставе. Кренула је са радом новинарска 

секција. Кренуле су припреме за Светосавску академију. Ученици су учествовали у онлајн 

такмичењу Best in English. Вече енглеског језика је одржано у новембру, и наишло је на одличан 

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

организујемо. 

 

Децембар 

 

Организован је програм за пријем новогодишњих 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).  

 

 



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. 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). 



 

 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА  
Пожаревац 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ПРВО 
ПОЛУГОДИШТЕ 2017/2018 
 
1. састанак одржан 28. 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. Формирање секција 
4. 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. 

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

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

тимовима, ученички парламент. 

 Такође, предметни професори би узимали и учешће на такмичењима која се буду 

организовала из њихових области. 

3. Формирање секција урадити у септембру по завршеном анкетирању ученика. 

4. Било је речи о посети сајму књига.  

Такође, примећено је да је прво полугодиште дуже у односу на друго, поготову за 

завршне разреде и да ће ученици бити више оптерећехни у првом него у другом полугодишту. 

Биће и мало теже, због краћег времена, да се у другом полугодишту, код завршних разреда 

испита за 4 оцене, днамка испитивања ће бити убрзанија у односу на прво полугодиште. 

2. састанак одржан је 29. септембра са следећим дневним редом: 
1. Текући проблеми 

2. Разно 

 1. Констатовано је да нема проблема у одвијању наставе и да све иде нормално. 

 2. Није било ничега под овом тачком. 



 

 

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

програма и да се све одвија по плану и програму. 
 2. Није било ничега под овом тачком. 

 
 

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.  
 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. Посећенос ученика овим часовима је много слабија него прошле године. 
Можда је разлог томе и мање слабих оцена из ових предмета. 
 
 

5. састанак одржан је 26. децембра са следећим дневним редом: 
 

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

  1. Стручно усавршавање је планирано задруго полугодиште  зимски распуст 
  
  
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. Ова тачка је премештена за фебруар јер је у плану направљен превид, прво 
полугодиште се завршило крајем јануара. 

 
 

Председник Стручног већа друштвених наука 
 

       Војко Алексић 
 
 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА АКТИВА ЕЛЕКТРО 

СТРУКЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2017. год. ДО 31.01.2018. год. 

 

Стручно веће чине чланови као и претходне школске године: Обреновић Милица, 

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

дипл. инж. eлектротехнике, Глигоријевић Тијана, дипл. инжењер електротехнике,  Дендић 

Милорад, дипл. инжењер електротехнике и наставници  практичне наставе Пајић Биљана 

,Гошев Зорица и  Саша Антоновић. 

 

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, 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 распоред 

испита за ову школску годину. 

2. Састанак већа електроактива је одржан 11. 09.2016. године, на којем је утврђен 

план активности за школску 2017./2018. годину. 

3. Наставници практичне наставе и предметни наставници су направили спискове 

потребних и неопходних наставних средстава и материјала, алата за извођење 

практичне наставе првенствено као и за израду лабораторијских вежби.  

4. Направњен је детаљан план стручних екскурзија и посета које се односе 

искључиво на електроактив и ученике електроструке али  такође су део плана 

екскурзија на нивоу целе школе, тј.оствариваће се у сарадњи са другим 

стручним активима. 

5. Подела активности је ограничена на прво полугодиште а извршена је тако да 

сваки чћан доприноси остверивању плана веће у складу са својим задужењима у 

школским тимовима којима припада. 

6. И ове године се врши усклађивање наставних планова, годишњих и 

оперативних са акцентом на корелацијама. За то је потребно консултовати се са 

осталим већима али ће то учинити сваки предметни професор  за свој предмет 

приликом израде поменутих планова. 

 

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 сви 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. Набавка материјала за практичну наставу је једним делом извршена а набавка 

осталих планираних средстава је одложена. 

3. Посета сајму енергетике није остварена јер је ове године прослава Дана школе 

била управо у време овог сајма.Посета  Музеју Николе Тесле у Београду и 

Музеју ваздухопловства у Београду је остварена у сколопу посете на нивоу 

школе 22.10.2017. 

4. Посета Сајму књига у Београду је остварена такође у склопу посете на нивоу целе 

школе. 

5. Посета Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу у Београду 

и  Научно- технолошком парку Звездара и Музеју науке и технике у Београду 

нису остверене због обавеза професора у школи и настави  а у случају Научно 

техноloškog парка посета је одложена јер у овом термину нису примали посете. 

6. 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.  

7. За интерно усавршавање је сваки предметни наставник задужен да направи 

индивидуални план угледних/огледних часова.  

 

План стручног већа је испуњен осим делимично у тачкама 2. и 5. 

Ово је потврђено и на редовном састанку већа одржаном 29. октобра 2016. 

 

Новембар 

1. Анализom успеха ученика електроструке, посебно из стручних предмета залључено 

је да из предмета из којих има највише слабих оцена треба одржати допунску 

наставу. Уочено је да у ученици трећег разреда остваерили бољи успех него 

прошле године. О проблемима прилагођавања наставе за поједине ученике причаће 

се на састанцима Тимова за подршку. 

2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа није остварена у овом месецу јер 

конкретних активности Заједнице а да смо ми обавештени о томе, није било. 

3. Састанак са социјалним партнерима се наставио устаљеном динамиком како у 

склопу одржавања практичне наставе тако и изван ње. 

4. Посета  фабрици аутомобила у Крагујевцу је одложена за друго полугодиште, јер у  

овом тренутку посете нису могуће, како је одговоренуо на мејл предедника актива. 

5. Реализација планираних угледних и огледних часова није остварена. Активности у 

раду Тимова за подршку ученицима и Тиму за заштиту од насиља су у овом 

периоду имале већи приоритет. 



6. Израда плана и пројекта за реновирање старог електрокабинета није започета. 

Уместо тога, електроактив ће у оквиру пројеката на нивоу школе , које ће пратити 

будући тим за пројекте, покушати да нађе одговарајући пројекат који би био у 

складу са идејама везаним за реорганизацију тог кабинета. 

 

На седници електроактива, одржаној 30. 11.2017 утврђено је да план за новембар 

није испуњен у тачкама 2 и 5 из оправданих разлога, док се у тачкама 5 и 6 план 

само другачије формулисао али са истим очекиваним исходом. 

 

Децембар 

1. Да би се на време реаговало на лоше резултате појединих ученика, потребно је да 

одељенске старешине обаве разговоре са родитењима тих ученика да се уоче и 

отклоне разлози лоше мотивације и немогућности савлладавања градива. Такође је 

потребно одржати допунске часове ако није могуће постићи резултат на редовним 

часовима. 

2. Предлог плана уписа за наредну школску годину је усвојен на седници 

Наставничког већа одржаној 25, 12. 2017.  Чланови актива су у договору са 

Директором одлучили Да предлог остане исти као план уписа за текућу школску 

годину тј једно одељење аутоелектричар 30 ученика и једно комбиновано одељење 

30 ученика Електроинсталатер/ електромеханичар за термичке и расхладне уређаје. 

3. Реализација планираних угледних и огледних часова није у овом месецу остварена. 

 

План већа за новембар је испуњен осим у тачки 3. 

 

Јануар 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта је извршена по закључивању 

оцена и утврђено је да су допунски часови  у највећем броју случајева дали 

резултате и да се настави са том праксом и у другом полугодишту и то још 

интензивније. 

2. Сарадња са друштвом инжењера и техничара је остварена у виду неформалних 

контаката и разговора са члановима друштва у вези њихових предстојећих 

активности. 

3. Извештај о раду електросекције у првом полугодишту је дао проф. Дендић 

Милорад а тај извештај ћа бити уврштен у школке полугодишње  извештаје . 

 

План за јануар је испуњен. Састанак електроактива је одржан 29. јануара 2018. 

године. 

        

 

Председник стручног већа електроструке 

       ____________________________________ 

            дипл.инж ел. Оливера Филиповић 

 







ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 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 

2017/2018. годину  

4) Иницијално тестирање 

ученика по одељењима 

5) Анализа резултата 

иницијалних тестова 

6) Национално тестирање 1. и 3.  

разреда 

7)Утврђивање распореда писаних 

вежби 

1) На уводном часу у 

сваком одељењу 

2) На састанку 

стручног већа 

6.9.2017. 

3) До 5.9.2017. 

индивидуално 

4) До 15.9.2017. 

5) До 22.9.2017. 

6) 22.9.2017. 

7) Реализовано до 

29.9.2017. 

 

X 1) Анализа резултата 

националних иницијалних 

тестова за 1. и 3.   разред 

2)  Индентификација ученика за 

додатну и допунску наставу ; 

3) Започињање са радом 

математичке секције чији су 

чланови индентификовани након 

спроведене анкете о избору 

слободних и ваннаставних 

активности . 

1) Реализовано до 

29.9.2017.  

2) Реализовано до 

2.10.2017. 

3) Реализација 

започета након 

састанка стручног 

већа 18.10.2017. 

 

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 22.11.2017. 

 

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 29.1.2018. 

2) Реализовано током 

јануара и фебруара 

3) Делимично 

реализовано, део 

је одложен за 

друго 

полугодиште.  

II 1) Утврђивање мера за 1) На састанку  



побољшање успеха стручног већа 

13.2.2018.  

 

Подносилац извештаја:  

Председник стручног већа за математику, Лидија Чаловић 



Политехничка школа Пожаревац 

 

Полугодишњи извештај о реализацији годишњег плана рада стручног 

већа из области природних наука, школске 2017/2018 

 

Септембар  

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

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

одлучено је да 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 2017/2018, који се нашао у годишњем плану рада Политехничке школе у 

Пожаревцу. 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. На састанку стручног већа из 

области природних наука, из каталога програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2017/2018. годину, 

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

Наставник Татјана Ранђеловић је похађала онлајн акредитовани семинар ,, Школски 

електронски часопис у служби креативности ученика'' чији се завршни сусрет очекује у 

фебруару 2018. Наставница Мерима Ристић је у холу друге школе у којој ради 

организовала обележавање Дана здраве хране. 

                                                      Новембар 

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

закључка да, у великом броју случајева, иста деца заостају у учењу. Одређени су 

термини за одржавање допунске наставе 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.  

                                                     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. Наставници 

Мерима Ристић и Татјана Ранђеловић су похађале семинар ,,Методе и облици ефикасне 

наставе и учења – базични ниво'' у Политехничкој школи у Пожаревцу.  

                                                      Јануар 

Такође, сви наставници су учествовали у разним пројектима који су 

организовани у оквиру наше школе. У наставку следи табела досадашњих сакупљених 



сати стручног усавршавања ван установе чланова стручног већа природних наука у 

школској 2017/2018. 

 

 Име и 

презиме 

наставника 

Тема  Организатор  Време и место 

одржавања 

Трајање 

1. Ристић 

Мерима 

Семинар – Школски 

електронски часопис у 

служби креативности 

ученика* 

К.Б. 971 (К1,П3) 

Образовно – 

креативни центар , 

Бор 

новембар 2017. 

онлајн 

6 недеља 

(35 сати) 

Семинар – Методе и 

облици ефикасне наставе 

и учења – базични ниво 

К.Б. 407 (К2,П1) 

Центар за образовање 

и професионални 

развој, Београд 

10 и 11.12.2017. 

Политехничка 

школа , Пожаревац 

2 дана 

(16сати) 

      

2. Татјана 

Ранђеловић 

Семинар – Школски 

електронски часопис у 

служби креативности 

ученика* 

К.Б. 971 (К1,П3) 

Образовно – 

креативни центар , 

Бор 

октобар 2017. 

онлајн 

6 недеља 

(35 сати) 

Семинар – Методе и 

облици ефикасне наставе 

и учења – базични ниво 

К.Б. 407 (К2,П1) 

Центар за образовање 

и професионални 

развој, Београд 

10 и 11.12.2017. 

Политехничка 

школа , Пожаревац 

2 дана 

(16сати) 

      

    

 

 

 

*завршни сусрет се одржава у фебруару 2018. 

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

стручног већа природних наука у школској 2017/2018. години. 

 

 

 

 

 

У Пожаревцу                                                  Председник стручног већа природних наука :  

31.01.2018.                                                                                                  Татјана Ранђеловић 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ 

 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

Чланови Стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници 

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

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

Динић Анита, професори машинске групе предмета Марија Премовић и Драган Богдановић 

као и наставници практичне наставе Драган Ђорђевић, Ненад Милановић, Драгана Пајић, 

Горан Мартиновић и Дејан Стојадиновић. У периоду од 21.08.2017. године до 16.02.2018. 

године, одржано је шест седница Стручног већа на којима је разматрано осамнаест тачака 

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: 

1. Организација такмичења средњих саобраћајних школа 

2. Посета сајма безбедности саобраћаја 

3. Идентификација ученика за такмичење 

4. Заједница средњих саобраћајних школа 

 

Новембар: 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Израда плана допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика 

 

Децембар: 

1. Предлог плана уписа за школску 2018/2019. годину  

2. Припрема питања и тема за матурски испит 

3. Анализа реализације практичне наставе 

 

Јануар: 

1. Анализа ефеката одржавања допунске наставе у циљу побољшања успеха 

ученика 

2. Информисање чланова стручног већа са новим дешавањима у просвети 

 

Фебруар: 

1. Анализа планираног и оствареног у претходном полугодишту 

2. Анализа успеха ученика из стручних предмета саобраћајне струке у 

претходном полугодишту 

 

 



 

На првој седници већа 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 Рогожарски Димитрије. 

На другој седници разматрана је организација такмичења средњих саобраћајних 

школа која је у организацији наше школе као домаћина такмичења. Договорена су задужења 

професора око припрема ученика док је за представника организационог одбора такмичења 

испред саобраћајног актива изабран Рогожарски Димитрије. За одабир ученика одређени су 

професори Јелена Миленковић и Никола Спасић. У оквиру припрема за такмичење, 

договорена је и реализована посета сајму за безбедност саобраћаја који је одржан у Новом 

Саду. Заједници средњих саобраћајних школа испред саобраћајног актива присуствовао је 

Рогожарски Димитрије где је остале чланове заједнице упознао о термину и реализацијии 

такмичења.  

На трећој седници 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. Сачињен 

је план допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика. 

На четвртој седници 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 анализирани ефекти одржавања допунске наставе, као и предлог 

побољшања истог. Такође на активу је коментарисан нов закон о средњем образовању и 

васпитању. 

На шестој седници анализиран је остварен и планиран план рада у претнодном 

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

предмета. Председник актива представио је члановима колектива нову колегеницу Злату 

Јовић која је заменила Аниту Динић, која је отишла на трудничко боловање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Пожаревцу      ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА  

     19.02.2018.               Рогожарски Димитрије 

        ________________________________ 



ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА  ЗА 1. ПОЛ. 2017/18. 

 

 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 трећег разреда 

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

колоније одржаној у галерији Барили где је на општинском нивоу освојила треће 

место.Такођер почетком септембра ученица се спремала за још две колоније.У 

октобру  учествовала је на ликовној колонији средњих стручних школа и лик. колонији у 

организацији проф. Војка Алексића. Као резултат колоније ликовних уметника  коју је 

организовао проф. Војко Алексић поводом Дана школе отворена је и изложба слика. 

Средином октобра Невенин рад је изложен заједно са радовима других ученика  у 

Пољопривредној школи. 

 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. 

Организовна изложба радова ученика сред. стручних школа у свечаној сали Скупштине 

општине града Пожаревца. 

          Јануара је реализована  изложба поводом Светосавске академије на нивоу града у 

Центру за културу  .  Хор који је спремала проф. Јелена Стевић учествовао је у 

Светосавској академији у нашој школи.  

  Напомена :  Већина активности везаних за ликовно стваралаштво током септембра и 

октобра није уписана у годишњи план стручног актива уметности,  јер су позиви за учешће 

стизали после 31.8.2017.       

 

Председник Стручног већа уметности: 

Докмановић Татјана 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политехничка школа 

Пожаревац 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. 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 три састанка у овом периоду. 

 

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 осам састанака. 

 

Организоване су и превентивне активности за ученике: вебинари Фондације „Тијана Јурић“, 

„Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“, 27.11.2017.  

 

Директор школе, психолог, представници Тима за заштиту и Ученичког парламента учествовали су 

на конференцији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“, одржаној у 

Пожаревачкој гимназији 28.11.2017. 

 

ЈАНУАР 

 

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 чине: 

Дарко Радовановић, директор, координатор 

Зоран Јоњић, секретар школе, правник 

Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог 

Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика 

Милица Обреновић, проф. електро групе предмета 



Политехничка школа 

Пожаревац 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 

2017/2018. ГОДИНЕ 

 

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. 

-информисање Савета родитеља о ИО; 

-информисање Школског одбора о ИО; 

-информисање Ученичког парламента о ИО; 

-израда огласне табле у зборници са информацијама о ИО; 

-редовно информисање наставника о ИО путем друштвених мрежа. 

 

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. 

 

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, 

-формирање Тимова за додатну подршку ученицима. 

 

ЈАНУАР 

 

Реализоване су следеће активности предвиђене планом: 



Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка; 

-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна подршка. 

 

 

Тим чине: Тања Бабејић, психолог школе, координатор Тима; 

       Данијела Павић, проф. електро групе предмета; 

       Маја Кондић, проф. енглеског језика и 

       одељењски старешина ученика коме је потребна додатна подршка. 

 

 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА 

ШКОЛСКУ  2017/2018. ГОДИНУ 

                                                           

Август 2017. године 

Овај тим је на почетку нове школске године одржао  састанак и осмислио излете и 

екскурзије у новој школској години. 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 договору са 

председницима стручних актива електро и саобраћајне струке, на састанцима њихових 

већа, дати су и предлози стручних екскурзија ових већа који су прослеђени нашем тиму 

и додати у план и програм излета у нашој школи. 

Септембар 2017. године 

У септембру је изведена матурска екскурзија ученика наше школе. Ученици и разредне 

старешине су одабрали посету Прагу, са обиласком Будимпеште, због њеног великог 

културног и историјског богатства. Екскурзија је изведена по плану и програму и без 

икаквих проблема. Вођа пута, директор школе Дарко Радовановић  је поднео извештај 

наставничком већу. 

Октобар 2017. године 

У октобру месецу смо организовали Стручну посету Сајму књига у Београду. 

Организован је аутобус који је ученике и наставнике превезао до Београда и натраг. На 

Сајму књига наша школа је успешно представила филм „ Капија “, који су заједнички 

направили наставници који воде глумачку секцију и ученици наше школе као глумци у 

овом филму. Ученици су после посете Сајму књига имали времена и за слободне 

активности, пре повратка кући. 

Новембар 2017. године 

У новембру месецу је дат тендер за заједничку екскурзију 1. 2. и 3. разреда наше школе, 

за релацију Пожаревац - Нови Сад - Фрушка Гора – Крушедол - Сремски Карловци-

Пожаревац, у трајању од два дана. Ово је био заједнички предлог разредних старешина 

1. 2. и 3. разреда, да би екскурзија била масовнија. Одазив за екскурзију је велики и ово 

ће бити највећа екскурзија Политехничке школе која ће бити изведена у априлу 2018. 

године. 

Децембар 2017. године 

У децембру, на предлог директора школе, организовала сам као председник Тима за 

излете и екскурзије, посету музеју Николе Тесле и музеју Ваздухопловства у Београду. 

Излет је платила школа из својих ресурса. Поред мене на излет су кренули председник 

електроактива Оливера Филиповић и председник саобраћајног актива Димитрије 



Рогожарски, као и по један ученик сваког одељења. Укупно је на излет пошло 17 

ученика и 3 наставника. 

Јануар 2018. године 

У јануару смо на састанку Тима за излете и екскурзије закључили да смо у току овог 

полугодишта активно радили и да се сваког месеца реализовао неки од планираних 

излета или екскурзија. Екскурзија и сви излети су одрађени по плану и програму, без 

икаквих проблема. Ученици су показали задовољство за места која су посетили и висок 

ниво озбиљности на тим догађајима а наставници су били професионални и задовољни 

понашањем ученика на излетима и екскурзијама. Наставићемо са оваквим радом и у 

другом полугодишту 2017/2018. године. 

 

      

У Пожаревцу,                                                         Председник тима за излете и екскурзије:                                                                                        

08.02.2018.                                                                                 Татјана Ранђеловић                                                         

                                                                                              

                                                                   

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ПРВИХ 

ШЕСТ МЕСЕЦИ ШКОЛСКЕ 2017./18. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА МЕСЕЦ 

СЕПТЕМБАР, 4.9.2017. ГОДИНА 

ПРИСУТНИ: Владета Јовић, Марија Премовић и Владислава Стевић 

Дневни ред: 

1. План рада тима за месец септембар-октобар 

2. Анкетирање ученика заврсшних разреда 

3. Разно 

Закључци 

1. У наредном периоду планира се сарадња са Заводом за запошљавање,где би се 

ученицима завршних разреда урадила професионална орјентација, која би им 

помогла у одлуци везано за наставак школовања. Након анкетирања ученика , 

наставиће се сарадња са високошколским установама, ради прикупљања потребних 

информација о начину уписа, бодововима, пријемним испитима и слично. 

2. Ученици завршних разреда су анкетирани, резултати анкете могу се видети у ексел 

табели. (резултати анкетирања ученика трећих разреда нису приказани, зато што 

ученици не планирају да наставе школовање, или се још увек нису определили). Из 

резултата може се закључити да су ученици највишер заинтересовани да школовање 

наставе на Саобраћајном факултету у Београд, као и Криминалистичко – полицијској 

академији у Београду, као и на факултету безбедности у Београду. 

3. /             

 

 

 

 

Чланови тима: 

4. Владислава Стевић 

5. Владета Јовић 

6. Марија Премовић 

7. Волица Тирнанић 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ОКТОБАР 

ШКОЛСКЕ 2017./18. ГОДИНЕ,  

 

 

1.Испитивање интересовања ученика је настављено како међу ученицима нижих 

разреда тако и међу ученицима завршних разреда свих образовних профила. 

 Ово је учињено у сарадњи са одељенским старешинама нижих разреда који су у 

оквиру часова одељенског старешине обављали разговоре са ученицима  у циљу 

мотивације ученика да активније размишљају о својим будућим изборима. Саветовано 

им је да то учине, између осталог и кроз учешће у различитим секцијама јер и на тај 

начин откривају своје склоности и развијају нова интересовања. 

 За ученике завршних разреда потребно је обезбедити више конкретнијих 

информација али их подстицати да самостално и активно трагају за изворима 

информација и података а да онда, уз помоћ чланова тима и одељенских старешина као 

и психолога, дођу до потребних одговора на сва питања која се поставе током њиховог 

истраживања. 

2.Сарадња са националном службом за запошљавање није остварена онако како је 

то планирано из објектривних разлога и недостатка стручног кадра у самом Заводу.  

3.Анализиран је план најављених сајмова образовања у наредних неколико 

месеци и за сада је изабран за посету само сајам који се одржава у Пожаревцу. 

 

У Пожаревцу 21.10.2017 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА 

НОВЕМБАР ШКОЛСКЕ 2017./18. ГОДИНЕ 

 

1.Сарадња са националном службом за запошљавање није остварена онако како је 

то планирано из објектривних разлога и недостатка стручног кадра у самом Заводу.  

2.Чланови тима су поделили активности тако да је се дефинишу два правца у 

усмеравању ученика: они који желе да наставе даље школовање и они који траже 

запослење одмах по завршеној школи а то су у нејвећем броју ученици трећег степена 

образовања и то електроструке. Планирано је да се у наредном периоду  (друго 

полугодиште) интензивира разговор са овим учрницима на тему послова и занимања која 

их интересују. Обзиром да су они врло уско стручно усмерени и већ обављају праксу у 

радионицама и радним организацијама, имају увид у то какао изгледа бавити се датим 

занимањем. Зато је потребно обратити пажњу на могућности тражења посла и 

евентуалнио  могућности преквалификације ако их заинтересује неко друго занимање. 

 

У Пожаревцу, 24.11.2017. 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ДЕЦЕМБАР  

И ЈАНУАР ШКОЛСКЕ 2017./18. ГОДИНЕ 

 

1. Направљен је план активности за наредни период који обухвата: 

 Организовање радионица за завршне разреде  везаних за њихова 

интересовања, способности и склоности при одлучивању о будућој 

професији, а у сарадњи са школским психологом и саветницима из 

ове области 

 Организовање посета бивших ученика школе који су наставили 

даље школовање на факултетима, првенствено оним за које су се 

ученици изјаснили у анкети  

 Рад на страници /сајту за каријерно вођење где ће ученици моћи 

константно да прате информације или да имају приступ базама 

података о факултетима, радним местима и занимањима која их 

интересују 

 Одељенске старешине завршних разреда ће посебне часове 

одељенског старешине посветити овим темама , подстаћи ученике 

да самостално истражују и следећи час дођу са резултатима својих 

истраживања која ће прокоментарисати заједно са аосталим 

ученицима и одељенским старешинама. Ово часови ће се 

евидентирати са посебним садржајем у Дневнику рада 

2. Настављено је прикупљање података о напредовању бивших ученика који ће 

бити у целини сагледани до краја ове школске године. 

3. Ученици су у пратњи неких чланова тима и предметних професора посетили 

Сајам образовања  који је почетком децембра одржан у Економској школи у 

Пожаревцу. Интересовање су показали највише ученици завршних разреда 

саобраћајне струке. 

У Пожаревцу, 22. 01.2018 

 

 

Чланови тима: 

Оливера Филиповић-координатор 

Владислава Стевић 

Лидија Чаловић 

Димитрије Рогожарски 

 

 

 



 

 

 

 



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 ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОД. 

 

Име и презиме 

наставника: 

Владимир Милосављевић, Маја Кондић, Ивана 

Стевановић, Лидија Јанковић, Татјана 

Докмановић, Звездана Митровић, Даница 

Максимовић,  Ивана Вујчић, Тања Бабејић, Јелена 

Стевић 

 

 

Назив активности 

 

Датум одржавања 

активности 

Приредба за Дан школе 5.10.2017. 

У суботу, 28. октобра, у оквиру Фестивала 

стваралаштва младих на 62. Међународном 

београдском сајму књига, драмска секција наше 

школе представила се играним филмом "Капија". 

Аутори филма и глумци дружили су се са Соњом 

Богдановић, према чијем тексту је настао 

сценарио, а осим филма, посетиоци су могли да 

виде и изложбу фотографија које су настале за 

време снимања. 

28.10.2017. 



Вече енглеског језика и британске културе 30.11.2017. 

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.  

26.12.2017. 

Приредба за обележавање школске славе – Св. 

Сава  
27.1.2018. 

У оквиру обележавања Савиндана уприличено је 

отварање изложбе слика са 4. ликовне колоније 

Политехничке школе  
27.1.2018. 

Политехничка школа наступом својих ученика 

отворила је обновљени ЗИП-ЗОП у малој сали 

Центра за културу. Наша школа се представила 

мешовитим програмом који су припремиле 

музичка, драмска и секција енглеског језика. 

1.2.2018. 

Припрема позоришне представе Морска болест  
новембар 2017 – 

мај 2018. 

 



 Полугодишњи извештај тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу и подршку ученицима из осетљивих 

група за школску 2017/18. год. Политехничке школе у Пожаревцу 

Ред. 

бр. 
Мера  

Рок за 

реализацију   
Реализовано  

Разлог за 

нереализовање мере 

Нови рок за 

реализацију 

Завршено и 

усвојено 

1.  Формирање Тима 01.09.2017. год. Не  
Формиран потпуно 

нов тим 
Октобар  02.10.2017. 

2.  Израда плана Тима 01.09.2017. год. Не  
Формиран потпуно 

нов тим 
Новембар  02.11.2017. 

3.  Израда акционих планова Тима 01.09.2017. год. Не  
Формиран потпуно 

нов тим 
Новембар 02.11.2017. 

4.  
Упознавање одељеских старешина 

са документима Тима 
01.09.2017. год. 

Делимично 

реализовано 

Формиран потпуно 

нов тим  
Децембар  01.12.2017. 

5.  
Одређивање термина за састанке 

Тима 
01.09.2017. год. Да  − − − 

6.  
Идентификација ученика из 

осетљивих група по одељењима 
01.09.2017. год. Не  

Формиран потпуно 

нов тим 
Децембар 01.12.2017. 

7.  
Формирање групе ученика којима је 

потребна подршка  
01.09.2017. год. Не  

Формиран потпуно 

нов тим 
Децембар 29.12.2017. 

8.  
Праћење ученика којима је 

потребна подршка прилагођавању 
константно Да  − − − 

9.  
Праћење ученика из осетљивих 

група  
константно Да  − − − 

10.  
Евалуација успеха прилагођавања 

ученика 
квартално Да  − − − 

11.  
Евалуација успеха ученика из 

осетљивих група 
квартално Да  − − − 

12.  

Пружање подршке учееницима 

којима је потребна подршка 

прилагођавању  

перманентно Да  − − − 

13.  
Пружање подршке ученицима из 

осетљивих група 
перманентно Да  − − − 



TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

Координатор тима: Владислава Стевић 

Чланови тима: Никола Спасић, Оливера Филиповић и Јелена Миленковић 

 

Извештај тима за месец јануар, 9.1.2018 

Присутни сви чланови тима 

Дневни ред: 

1. Израда плана рада за месец јануар 

2. Израда план рада за друго полудиште 

3. Разно 

Закључци: 

1. Договорен је план рада за месец јануар, где су члановима подељена задужења везана 

за праћење актуелних конкурса на дефинисаним сајтовима, као и широм интернет 

мреже. На састанку заказаном за прву недељу фебруара ће свако од чланова поднети 

извештај осталим члановима тима. 

2. Договорено је да сви чланови активно претражују интернет, како бисмо што пре 

пронашли конкурсе који одговарају интересовањима наставника, као и ученика 

школе. Тим ће се редовно састајати сваког месеца. 

3. Предложено је да сви чланови тима направе своје профиле на бесплатној платформи 

eTwinning, која служи за умрежавање основних и средњих школа широм Европе.  

 

 

 

Политехничка школа 

9.1.2018. година 

 

 

 

 

 

 



TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

Координатор тима: Владислава Стевић 

Чланови тима: Никола Спасић, Оливера Филиповић и Јелена Миленковић 

 

Извештај тима: 

 датум:  31.1.2018. године 

Присутни сви чланови тима 

Дневни ред: 

4. Договор око радионице за израду пројекта КА2 

5. Извештај са вебинара одржаног 21.1.2018 

6. Разно 

Закључци: 

1. Тим се састао како би дефинисао идеју за пројекат Стратешког партнерства у 

области стручног образовања и обука, и поднео пријаву за присуствовање радионици 

коју организује Еразмус +, планирану за 13.2.2018. године у Крагујевцу.  

Идеја за пројекат је: Развој кључним компетенција и вештина, са циљем примене 

стечених теоријских знања у стварном животу и стручној пракси, ради лакше 

имплементације у пословно окружење. 

Овим пројектом би се постигао развој хоризонталних и специгфичних приоритета, 

односно развој релевантних и висококвалитетних вештина и компетенција, као и 

промовисање учења заснованог на раду. 

Пријавни образац за присуствовање радионици је попуњен, и колега Никола Спасић 

ће у име тима присуствовати радионици, уколико будемо изабрани од стране 

Еразмус +. 

 

2. Колегница оливера Филиповић је присуствовала вебинару за пројекте мобилности 

КА1, те нас је овим путем упознала са информацијама које је тамо добила. Рок за 

пројекте мобилности је истекао, али се тим припрема за издраду истог у току наредне 

године. 

3. На наставничком већу је предложено и осталим колегама да се прикључе платформи 

еТwining, као и платформи School Education Gateway, и пробају да остваре сарадњу 

са школама из Европе реализујући њихове активности, или предлагајући своје идеје.  

 

Политехничка школа 

31.1.2018. година 



 

 

 

 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА  

ПОЖАРЕВАЦ 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ДЕЦЕМБАР 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је формиран 4.12.2017. године, а 

чине га следећи чланови: Мирослав Станојевић (координатор тима), Бранислав Стојановић,  Никола 

Шојановић, Зорица Гошев и Саша Антоновић. 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР  

У јануару је одржан састанак тима на коме је координатор тима информисао остале чланове о томе 

шта су то међупредметне компетенције и о значају њиховог развоја код ученика. Речено им је да сви 

наставници треба да раде на развијању међупредметних компетенција код ученика у оквиру својих 

предмета. Рад на развијању међупредметних компетенција није конкурентан раду на садржајима и 

компетенцијама које су непосредно везане за одређене предмете. Развијањем међупредметних 

компетенција ученици ће боље разумети градиво и моћи ће боље да примене научено у пракси. 

Чланови тима су добили документ у електронској форми у којем су описане све међупредметне 

компетенције и очекивани образовни исходи на основном нивоу.  

На овом састанку је усвојен и план рада тима у школској 2017/2018. години. 

Планирано је да у фебруару и марту координатор тима присуствује једном састанку сваког стручног 

већа у школи и информише све присутне на тим састанцима о значају развоја међупредметних 

компетенција. 

Договорено је да сви чланови тима раде у наредном периоду на осмишљавању мера и активности 

које наставници одређених стручних већа треба да предузму како би код ученика развили одређене 

међупредметне компетенције. Све предлоге треба да пошаљу координатору тима који ће на основу 

тога да формира за свако стручно веће документе о предложеним мерама и активностима које 

наставници тог већа треба да предузму како би код ученика развили одређене међупредметне 

компетенције. 

У априлу је планирано да координатор тима одржи састанке са свим стручним већима у школи на 

којима ће да им покаже документе о предложеним мерама и активностима које су израдили чланови 

тима. 

Чланови свих стручних већа треба у наредном периоду да анализирају дате документе и да дају своје 

предлоге како би се документи изменили и допунили а да се након тога усвоје коначне верзије тих 

докумената. 

Планирано је да у јуну, јулу и августу сваки наставник за своје предмете изради документе у којима 

ће да дефинише мере и активности које ће да предузме како би код ученика развио одређене 

међупредметне компетенције.  

Датум:         Координатор тима: 

12.2.2018.         Мирослав Станојевић 

          _________________________ 
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Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број:127 

Датум: 9.2.2018. 

П о ж а р е в а ц 

 

 

Извештај тима за слободне и ваннаставне активности 

ученика за прво полугдиште школске 2017/2018. 

године 

Тим за слободне и ваннаставне активности најпре су чинили: 

- 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. 

У децембру 2017. године промењени су састави појединих школских тимова, међу 

којима је и Тим за слободне и ваннаставне активности, па су чланови следећи: 

- Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета, координатор тима 

- Даница Максимовић – професор српског језика и књижевности; 

- Лидија Чаловић – професор математике; 

- Ивана Вујчић – професор енглеског језика. 

У наредној табели дат је приказ реализованих активности у првом полугодишту према 

плану за школску 2017/2018. годину. 

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 

Разлог 

нереализације 

Анкетирање ученика о слободним 

и ваннаставним активностима за 

које желе да се определе у текућој 

школској години 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Септембар 

2017. 
Да. / 

Извештај након спроведене анкете 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Септембар 

2017. 
Да. / 

Објављивање термина одржавања 

изабраних слободних и 

ваннаставних активности, 

објављивање спискова ученика 

распоређених по изабраним 

секцијама 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Септембар 

2017. 
Не. 

Професори који 

одржавају одређене 

секције нису 

доставили термине у 

којима ће се 

одржавати 

активности, а тим није 

објавио спискове 

распоређених ученика 

по секцијама. 



2 
 

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 

Да. / 

Праћење рада секција 

Тим за слободне 

и ваннаставне 

активности 

Током 

школске 

године 

Да. / 

Анкетирање ученика свих разреда извршено је у септембру путем електронског 

упитника где су се ученици опредељивали само за понуђене секције које заиста 

реализују активности током школске године, где им није било понуђено да сами 

предложе секцију чији би члан желели да буду. Овакав упитник одговарао је реалној 

ситуацији у школи, чиме се избегло опредељивање за секције чији рад није изводљив у 

оквиру школе. 

Тим је након обраде анкете објавио резултате и професорима понаособ дао табеле из 

којих могу имати увид у бројно стање и имена ученика који су се определили за 

одређену секцију. План је био да се након одређивања термина одржавања секција на 

огласној табли објаве и спискови секција, међутим, професори који воде секције нису 

доставили термине, па је Тим одлучио да све то буде одрађено интерно, у оквиру сваке 

секције. 

Према плану активности одређени су актери који могу бити ослонци у планирању и 

имплементацији активности тима за слободне и ваннаставне активности, али само они 

који помажу раду глумачке, музичке 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; 

 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. 

У децембру 2017. године промењен је састав Тима, након чега је одржан и састанак 

тима где је предложен и усвојен план за друго полугодиште школске 2017/2018. 

године. Записник са састанка тима дат је у прилогу овог извештаја. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ СЕКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број:126/3 

Датум: 9.2.2018. 

П о ж а р е в а ц 

 

 

Извештај o раду драмске секције у првом полугодишту 

школске 2017/2018. године 

План активности за прво полугодиште и њихова реализација: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 
Разлог нереализације 

1. Припрема Дана школе 

Даница 

Максимовић, 

Звездана 

Митровић, 

Јелена Стевић 

5.10.2017. 
реализована 

активност 
 

2. Савиндан – школска слава 

Даница 

Максимовић, 

Звездана 

Митровић, 

Јелена Стевић 

27.1.2018. 
реализована 

активност 
 

3. 
Приредба за Фестивал 

младости 

Ивана Вујчић, 

Тања Бабејић, 

Јелена Стевић 

17.5.2018. 
приредба је у 

припреми 

новембар 2017 – мај 

2018. 

Активности које су реализоване у првом полугодишту, а нису биле у плану: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. 

Учешће  на Фестивалу 

стваралаштва младих у 

оквиру Београдског сајма 

књига, пројекција играног 

филма Капија 

Ивана Вујчић, 

Тања Бабејић, 

Јелена Стевић 

28.10.2017. 

2. 
Учешће на Фестивалу 

ЗИП ЗОП 

Ивана Вујчић, 

Маја Кондић, 

Владимир 

Милосављевић

, Јелена Стевић 

1.2.2018. 

3.    

 

Вође секције: 

Тања Бабејић 

Ивана Вујчић 

Јелена Стевић 
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Извештај o раду секције eнглеског језика у првом 

полугодишту школске 2017/2018. године 

 

 

Наставници: Маја Кондић, Ивана Вујчић, Владимир Милосављевић, Ивана Стевановић 

Ученици: Леа Спасић, Ђорђе Мирчић, Јован Крстић, Иван Стошић, Урош Убипарип, 

Милан Миловановић, Ивана Милошевић, Андрија Стојанчић, Матија Младеновић, Алекса 

Ракић, Душан Сотиров, Драган Мажевски, Александар Грујић, Тамара Јовановић, Теодора 

Милошевић, Јована Трујић, Гордан Ђурић, Ивана Пајкић, Вук Костадиновић, Стефан 

Живановић 

 

 

Циљ секције је да међу ученицима промовише енглески језик, окупи талентоване и 

заинтересоване ученике, а они кроз разне видове ангажовања могу исказати свој таленат, 

проширити своја знања и проверавати себе чак и на међународним такмичењима. 

Секција енглеског језика је оформљена почетком школске године, како би окупила 

ученике талентоване за енглески језик, а који су имали жељу да наступе на трећој 

музичко-поетско-драмској Вечери енглеског језика. Током полугодишта секцији су се 

придружили поједини ученици који нису учествовали на Вечери енглеског језика, али су 

желели да учествују на такмичењима. 

Окупљање и одабир појединаца за приредбу Вече енглеског језика обављено је 

крајем септембра. 



Током октобра, ученици су имали пробе. 

Иако је планирано да Вече енглеског језика буде одржано почетком новембра, то 

смо морали одложити из објективних разлога (болести ученика), тако да је Вече енглеског 

језика одржано 30. новембра, од 18 часова, у холу Школе. Занимљив програм (рецитације, 

казивања, стенд-ап тачка, скеч, музичке тачке)  изведен је у сарадњи са музичком 

секцијом школе. Истог дана, али у преподневним сатима, ученици су се такмичили на 

међународном онлајн такмичењу “Best in English”. 

Након тога, већ у децембру, приступили смо припремама за међународно HIPPO 

такмичење, чија прелиминарна рунда ће се одржати у нашој школи 24. фебруара. HIPPO 

такмичење окупља ученике свих разреда средње школе, док се на државним такмичењима 

такмиче само ученици завршних разреда. Међутим, међу матурантима није било 

интересената за државно такмичење, тако да смо то пропустили ове школске године. 

Са припремама је настављено у јануару. Осим тога, чланови секције су се 

припремали и за ЗИП-ЗОП програм, који се током зимског распуста изводи у малој сали 

Центра за културу. Секција је представљала Политехничку школу на отварању ЗИП-ЗОП-

а, 1. фебруара, са стенд-ап тачком “Facebook” нашег Александра Грујића, и музичким 

нумерама које су биле изведене на Вечери енглеског језика. 
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Извештај o раду информатичке секције у првом 

полугодишту школске 2017/2018. године 

План активности за прво полугодиште и њихова реализација: 

 Активност Носиоци активности 

Планирано 

време 

реализације 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 

1.  
Окружење програмског 

језика  
Тијана Глигоријевић октобар децембар да 

2.  Координате позорнице Тијана Глигоријевић октобар децембар да 

3.  Низање корака Тијана Глигоријевић октобар децембар да 

4.  Корњача графика  Тијана Глигоријевић октобар децембар да 

5.  Циклуси Тијана Глигоријевић новембар  не 

6.  Наредбе гранања Тијана Глигоријевић новембар  не 

7.  
Аритметички изрази и 

променљиве 
Тијана Глигоријевић новембар 

 
не 

8.  
Листе 

Тијана Глигоријевић новембар 
 

не 

9.  

прављење разних игрица  

(примена наученог) 

 

Тијана Глигоријевић децембар 

 

не 

Као и прошле године било је веома тешко организовати ЈЕДАН термин у ком ће 

долазити и поподневна и преподневна смена..... Након више неуспелих покушаја 

почетка рада, секција је кренула са радом крајем новембра, почетком децембра.  

Сходно томе комплетан план рада секције касни 2 месеца.  

Тренутни термин одржавања секције је сваки други четвратк од 12:30 до 13:50. 

Секција има своју Фејсбук групу: https://www.facebook.com/groups/1528491420802060/ 

Реализатор секције: 

Тијана Глигоријевић, 

наставник рачунарства и информатике 
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Извештај o раду музичке секције у првом полугодишту 

школске 2017/2018. године 

План активности за прво полугодиште и њихова реализација: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 
Разлог нереализације 

1. Припрема Дана школе Јелена Стевић 5.10.2017. 
реализована 

активност 
 

2. Вече енглеског језика 
Владимир 

Милосављевић 
30.11.2017. 

реализована 

активност 
 

3. Савиндан – школска слава Јелена Стевић 27.1.2018. 
реализована 

активност 
 

Активности које су реализоване у првом полугодишту, а нису биле у плану: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. 
Учешће на Фестивалу 

ЗИП ЗОП 

Владимир 

Милосављевић

и Јелена 

Стевић 

1.2.2018. 

2.    

3.    

 

Вође секције: 

Владимир Милосављевић 

Јелена Стевић 



ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ПОЖАРЕВАЦ                                                                                                                                                   

06.02.2018. год. 

 

 

Полугодишњи извештај о раду Ритмичке секције у школској 

2017/2018. години 

 

Ритмичка секција Политехничке школе функционише у тесној вези са драмском 

секцијом и кореографије које током године настану део су драмских приказа, представа 

или, као претходне школске године, филма, у којима учествују ученици Политехничке 

школе. Уколико се појави интересовање код ученика, постоји и могућност оснивања 

навијачког тима Политехничке школе, који би наступао на школским турнирима и 

бодрио учеснике.  

Циљ оваквог вида ваннаставних активности је препознавање и развијање талената 

код ученика, развијање љубави према плесу и уметности уопште, као и подстицање 

сарадничког односа, одговорности, истрајности и креативности код ученика.    

 

Септембар и октобар 

 

         Анализа текста на коме ради драмска секција (Властимир Глигоријевић - Морска 

болест) и сагледавање могућности за убацивање у драму плесних нумера, почетне или 

завршне кореографије, кореографија уз сонгове, кореографија у функцији 

карактеризације појединих ликова. 

 

Новембар и децембар 

 

Одабир музике и аудиција – Музику за представу компонује музичар Misha 

Mashina. Завршна кореографија биће изведена уз композицију Једноставан човек – 

инструментал, а постоји могућност и да главни лик у представи, Јордан Јакшић (Иван 

Стошић IV1) изведе и соло кореографију уз исту песму са текстом. 

Аудиција се неће одржати, јер нема потребе за додатним плесачима. Ученици који 

ће изводити кореографије су чланови драмске секције, одабрани да тумаче ликове у 

представи (15 ученика). 

 

 

Јануар и фебруар 

 

Осмишљавање кореографија. Прилагођавање креираних кореографија 

могућностима ученика и увежбавање истих. 

 

 

 

 

 

 

Наставник:  Ивана Вујчић     



Република Србија 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број:126/1 

Датум: 9.2.2018. 

П о ж а р е в а ц 

 

 

Извештај o раду саобраћајне секције у првом 

полугодишту школске 2017/2018. године 

Саобраћајну секцију воде професори саобраћајне групе предмета Мирослав 

Станојевић, Стеван Савић и Јелена Миленковић, уз стручну помоћ осталих чланова 

саобраћајног актива.  

Рад секције је првенствено заснован на реализовању активности везаних за различите 

кампање из области безбедности саобраћаја, а све у организацији Агенције за 

безбедност саобраћаја и Савета за безбедност саобраћаја града Пожаревца. Сходно 

томе, план рада секције за шк. 2017/2018. годину везано за кампање не постоји, већ је 

заснован на плану актуелних кампања АБС-а, који се доставња непосредно пред 

почетак реализације активности. 

План активности за први шестомесечни период и њихова реализација: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Да ли је 

реализовано? 
Разлог нереализације 

1. 

Обележавање европског 

дана без смрти на 

путевима – Project 

EDWARD (European Day 

Without A Road Death) 

Саобраћајна 

секција уз 

подршку неке 

од градских 

организација 

које се баве 

безбедношћу 

саобраћаја 

21.9.2017. 
Не као што је 

планирано. 

Секција није имала 

подршку неке од 

градских 

организација, па су 

једине активности 

биле реализоване 

путем facebook 

профила секције. 

3. 

„Дан сећања на жртве 

саобраћајних незгода“; 

период реализације 

новембар 2016; 

организатори су. 

Саобраћајна 

секција уз 

подршку неке 

од 

организација 

које се баве 

безбедношћу 

саобраћаја 

18.11.2017. Делимично 

Секција није имала 

подршку неке од 

организација које се 

баве безбедношћу 

саобраћаја, па су 

једине активности 

биле реализоване 

путем facebook 

профила и сајта 

секције. 

4. 
Вршњачка едукација из 

области безбедности 

саобраћаја 

Саобраћајна 

секција и 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

града 

Пожаревца 

Новембар 

2017. до 

април/мај 

2018. 

Реализација је 

у току 
/ 

 



Активности које су реализоване за први шестомесечни период, а нису биле у плану: 

 Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1. 

Анкетирање матураната 

о познавању и 

поштовању прописа у 

саобраћају, у оквиру 

пројекта „Вршњачка 

едукација“ 

Саобраћајна 

секција  

Децембар 

2017. 

 

Вође секције: 

Мирослав Станојевић 

Стеван Савић 

Јелена Миленковић 


