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УВОД 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 

А)  ЗАКОНИ   И   ВАЖЕЋИ  ПОДЗАКОНСКИ АКТИ: 

 Закон о основама система образовања и васпитања Сл.гласник РС  

бр.72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 и  68/2015. 

 Закон о средњем образовању и васпитању, Сл.гласник РС 

бр.50/92,53/93,67/93,48/94,24/96,23/02,62/03 и 55/2013. 

 Закон о уџбеницима и наставним средствима Сл.гласник РС бр,62/06,68/15. 

 

Правилник о евиденцији у средњој школи, Сл.гласник РС бр.31/06.44/13,55/14. 

Правилник о јавним исправама за средњу школу, Сл.гласник РС бр.45/15. 

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, Сл.гласник РС бр.85/15, 

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњој школи, Сл.гласник РС Просв.гласник 

бр.1/92,23/97,2/2000. 

Правилник о плану и програму обр.и васп.за заједничке предмете у стручним 

школама,Сл.гласник РС  Просв.гласник   бр.6/90, 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 

3/95, 8/95,5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 6/05,11/05,6/06,12/06. Правилник о плану и 

програму обр.и васп.за стручне предмете у средњим школама,Сл.гласник РС 

Просв.гласник бр. 6/90, 4/91, 5/93, 7/93, 13/93, 17/93, 20/93, 6/95,7/96,11/02,20/93, 

108/03. 

Правилник о наставном плану и програму  Фин.администратор, кувар, конобар, 

Сл.гласник РС-Просв.гласник бр.14/04,11/06,11/07,2/09. 

Правилник о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма заједничких предмета у стручним школама за 

обр.профиле трећег и четвртог степена стручне спреме, Сл.гласник РС 

Просв.гласник бр.7/91.  

Правилник о ближим условима у погледу простора,опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања за  стручне предмете  

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 

школе, Просв.гласник бр.6/03,23/04 и 9/05.   

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним 

школама,Сл.гласник РС Просв.гласник бр.5/91, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 

3/03, 8/03,11/04,6/05,11/05,2/07, 7/08,11/08, 5/11,8/11,9/13 и 6/14. 

Правилник о дозволи за рад наставника,васпитача и стр.сарадника, Сл.гласник РС 

бр.22/05,51/08. 
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Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17) 

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2017/2018. годину:                        

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школ. 2017/2018. Год.  

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16) 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у 

развоју  („Службени гласник РС“, бр. 73/16) 

Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању 

наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласнику РС“, број 73/16); 

Измене се односе на – Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник РС“, бр. 85/2013 и 

86/2015 – др. правилник)  

Правилник о ближим условима за избор директора  установа образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“број 108/15) 

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета: („Службени гласник РС“, 

број 117/2013) 

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, бр. 86/2015) 

Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања: 

(„Службени гласник РС“, број 38/2013) 

Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012) 

Правилник о вредновању квалитета рада установа: („Службени гласник РС“, број 9/2012) 

Правилник о стандардима квалитета рада установе: („Службени гласник РС“, бр. 7/2011, 

68/2012. 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010) 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(„Службени гласник РС“, број 63/2010) 

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање: („Службени гласник РС“, број 30/2010) 

Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника („Службени гласник РС“, број 105/15) 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени 

гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008) 

Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих („Просветни 

гласник РС“, бр. 13/13) 

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011) 
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 5/2012)                                                                                                                                             

Правилник о вредновању квалитета рада установа(Сл. гласник РС бр.9/12)                                

Правилник о упису ученика у средњу школу, Сл.гласник РС бр.45/04,1/05.                              

Приручник за самовредновање и вредновање рада школе,Министарство просвете 2005.      

Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за 2017-2018. Завод за 

унапр.образовања, Центар за професионални развој запослених 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-CENUS-srednje-%C5%A1kole.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-CENUS-srednje-%C5%A1kole.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-CENUS-srednje-%C5%A1kole.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-CENUS-osnovne-i-srednje-%C5%A1kole-za-u%C4%8Denike-sa-smetnjama-u-razvoju-ZA-OBJAVLJIVANJE.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-CENUS-osnovne-i-srednje-%C5%A1kole-za-u%C4%8Denike-sa-smetnjama-u-razvoju-ZA-OBJAVLJIVANJE.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-CENUS-osnovne-i-srednje-%C5%A1kole-za-u%C4%8Denike-sa-smetnjama-u-razvoju-ZA-OBJAVLJIVANJE.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-Pravilnika-o-stalnom-stru%C4%8Dnom-usavr%C5%A1avanju-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika-ZA-OBJAVLJIVANJE.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-sticanju-zvanja-nastavnika...-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.doc
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-sticanju-zvanja-nastavnika...-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.doc
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-uslovima-za-izbor-direktora-ustanova-obrazovanja-i-vaspitanja-na-objavljivanje.docx
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-uslovima-za-izbor-direktora-ustanova-obrazovanja-i-vaspitanja-na-objavljivanje.docx
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-op%C5%A1tim-standardima.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-op%C5%A1tim-standardima.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-strucnom-usavrsavanju-nastavnika...-novi-pravilnikdoc.doc
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-Standardima-kompetencija-direktora-ustanova-obrazovanja-i-vaspitanja.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik_o_strucno_pedagoskom_nadzoru.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-standardima-kvaliteta-rada-ustanove.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-uputstvima-za-utvr%C4%91ivanje-prava-na-individualni-obrazovni-plan-njegovu-primenu-i-vrednovanje.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-uputstvima-za-utvr%C4%91ivanje-prava-na-individualni-obrazovni-plan-njegovu-primenu-i-vrednovanje.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-dodatnoj-obrazovnoj-zdravstvenoj-i-socijalnoj-podr%C5%A1ci-detetu-i-u%C4%8Deniku.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-Protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-Protokolu-postupanja-u-ustanovi-u-odgovoru-na-nasilje-zlostavljanje-i-zanemarivanje.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-izmeni-Pravilnika-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika-na-objavljivanje.docx
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-izmeni-Pravilnika-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika-na-objavljivanje.docx
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-dozvoli-za-rad-nastavnika-vaspita%C4%8Da-i-stru%C4%8Dnih-saradnika.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-nastavnom-planu-i-programu-osnovnog-obrazovanja-odraslih.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-standardima-kompetencija-za-profesiju-nastavnika-i-njihovog-profesionalnog-razvoja.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-standardima-kompetencija-za-profesiju-nastavnika-i-njihovog-profesionalnog-razvoja.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-programu-svih-oblika-rada-stru%C4%8Dnih-saradnika.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-o-vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova.pdf
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Б)  ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ 

Статут  

Школски развојни план –2017-2022. год. 

Правилник о правима,обавезама и одговорности ученика  

Правилник о мерама,начину и поступку заштите и безбедности ученика 

Правилник о организацији и полагању испита 

Правилник о безбедности здравља на раду 

Правила понашања 

Пословник о раду школског одбора 

Пословник о раду савета родитеља 

Правилник о дисциплинској одговорности  

      

В)  ОСТАЛЕ СМЕРНИЦЕ ШКОЛЕ 

Остале смернице у раду и планирању засноване су на  динамици републичких 

развојних планова из следећих области: 

 Стратегија регионалног развоја Р.Србије. 

 Стратегија стручног образовања у Р.Србији 

 Стратегија образовања одраслих у Р.Србији 

 Национална стратегија подстицања доживотног образовања 

 Унапређење положаја особа са инвалидитетом у Р.Србији  

 Национална стратегија запошљавања. 

 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и 

занемаривања у обр.васп.установама 
 

Економско – трговинска школа, чије је седиште у Пријепољу, 4. децембра бр 3. 

обавља образовно-васпитну делатност као средња стручна школа по наставном плану и 

програму за средње стручно образовање. 

 Школа је статут правног лица добила уписом у судски регистар од Окружног 

привредног суда у Ужицу дана 03. 10. 1990. године и води се под рeгистарским бројем Фи. 

729/90. Након извршеног уписа у судски регистар школа је добила и свој матични број од 

Републичког завода за статистику     ( 7575122 ). Шифра делатности је 8531, регистарски 

број школе 6173604976. 
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Основе за дефинисање програмских задатака школе су: 

 

 Закон о основама образовања и васпитања, (Сл. Гласник Р.Србије, бр. 72/09 , 

52/11 и 55/2013,35/2015. и Закон о средњем образовању и васпитању, Сл. 

 гл. 55/2013. 

 Пратећи важећи подзаконски акти,правилници и пословници 

 Наставни план и програм са изменама и допунама 

 Календар васпитно-образовног рада за школску 2017-2018.  

 Основе програма рада наст. већа,стручних већа и др. 

 Школски развојни план 2017.  

 Материјални и други услови у којима школа ради 

 Стечена искуства из рада школе и искуства других школа 

 

 

Циљеви и најзначајнији задаци школе у школској 2017-2018.  години су:  

 

 Припрема школских просторија за извођење наставе и других облика васпитно-

образовног рада у складу са педагошким нормама, у циљу стварања оптималних 

услова за рад 

 Израда распореда часова наставе и других облика васпитно-образовног рада у 

складу са педагошким захтевима и у складу с позитивним прописима 

 Израда 40-часова структуре радне недеље за све раднике школе 

 Израда календара рада целокупног васпитно-образовног рада 

 Перманентан рад на побољшању васпитно-образовног рада 

 Побољшање рада стручних органа школе 

 Рад на стручном и општем усавршавању наставника 

 Доношење плана опремања школе наставним средствима 

 Стварање што бољих услова за остваривање васпитно-образовног рада у складу 

са  наставним планом и програмом свих образовних профила  

 Истраживачки рад у школи и у циљу мотивисања ученика и наставника за рад, 

модернизацију наставе, побољшање интерперсоналних основа на релацији 

ученик-наставник, ученик-ученик,  сарадња школе и породице, и др. 

 Рад на програмирању васпитног и образовног рада, развијање способности и 

интересовања ученика у различитим делатностима, изграђивањем стваралачког 

односа према раду, материјалним и духовним добрима, оспособљавање за 

укључивање младих у активан друштвени живот и др. 

 Израда годишњих и месечних планова рада, припремање наставника и ученика 

за рад, пројектовање разних облика наставног рада,припрема и употреба 

наставних средстава и сл. 

   

У току 1990. године школа је извршила усаглашавање аката са законом што је 

такође регистровано код Привредног суду у Ужицу под регистарним бројем Фи. 2844/93. 

од 13.05.1993. године. Након извршеног детаљног прегледа школе од стране овлашћених 

радника Министарства школа је верификована решењем бројем 022 – 05-164/93-03. од 

26.03.1994. године. 
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Делатност школе чини остваривање плана и програма образовања и васпитања за 

рад и даље школовање ученика за следеће образовне профиле:  
 

Подручје рада     

ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

трајање број решења 

Економски техничар 4 год. 022-05-164/93-03 од 26.03.1994. 

Финансијски 

администратор  

4 год. 022-05-164/93-03 од 31.05.2005. 

ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉ. 

И ТУРИЗАМ 

трајање број решења 

Трговац 3 год. 022-05-164/93-03 од 26.03.1994. 

Трговински техничар 4 год. 022-05-164/93-03 од 31.05.2005. 

Туристички техничар 4 год. 022-05-164/93-03 од 26.03.1994. 

Кулинарски техничар 4 год. 022-05-164/93-03 од 29.03.2006. 

Угоститељски техничар 4.год. 022-05-164/93-03 од 20.03.2003. 

Кувар 3 год. 022-05-164/93-03 од 26.03.1994. 

Конобар 3 год. 022-05-164/93-03 од 26.03.1994. 

   

 

 

Обављајући образовно-васпитну делатност Школа врши јавна овлашћења која су јој 

поверена Законом.  

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И  ПРОСТОРНИ 

УСЛОВИ РАДА 

Подаци школе:  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА   4. децембра бр. 3 

ПРИЈЕПОЉЕ 

033/710418 директор Ермедин Дуран 

033/710018 факс,секретар 

e-mail: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com 

            ekon.skola1prijepolje@yahoo.com 

 

 

Шифра делатности: 8531 

Матични број :    07575122 

Тек.рачун :       840-761660-80 

ПИБ :             102216097 

 

mailto:ekon.skola1prijepolje@hotmail.com
mailto:ekon.skola1prijepolje@yahoo.com
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     ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Школа егзистира у две суседне зграде-Стара зграда и Стубови.   
 

Спецификација школског простора 
 

Р. Бр Врста просторије 
Број 

просторија 

Површина у 

m
2 

1.  Кабинети 3 330 

2.  Учионице 11 660 

3.  Зборница 1 60 

4.  Библиотека 1 60 

5.  Амбуланта 1 20 

6.  Канцеларија 4 120 

7.  Спортска дворана 1 1.340 

8.  Ходници и степениште 3 400 

9.  Магацински простор 1 100 

 10. Архива 1 20 

Укупно 27 3.111 

 

 

Ред 

бр. 

ВРСТА 

ПРОСТОРИЈЕ 

БРОЈ ОПИС 

ОПРЕМЕ 

1. Кабинети 3 
Табла, рачунар, штампач, плејер, флипчарт,  

графоскопи,  интернет 

2. Учионице 9 

Табла, зидне шеме и модели, графоскопи, 

дијапројектори, ЦД плејер, касетофон, 

рачунар 

3. Информ.кабинети 2 

Рачунари, штампачи, електронска табла, 

видео бим, пројектори, флипчарт табле,  

машина за  коричење, скенер, интернет, 

фотоапарат 

4. Фискултурна сала 1 
Градска спортска дворана са стандардном  

опремом, у 2.полуг.  наша сала 

5. Спортски терени 1 

Терени са стандардном опремом и 

реквизитима за мали фудбал, рукомет, 

одбојку, кошарку  и  мале спортове  

6. Библиотека 1 
Преко 9000 наслова, рачунар, цд плејер, 

читаоница 

7. 
Остале 

просторије 
7 

Канцеларије, архива, просторије за помоћно 

особље са свом потребном опремом, 

магацински простор,  хигијен.  санитарне 

просторије са стандардном опремљеношћу  
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          Опремљеност наставним,техничким. и др. средствима 

 
Кад се тиче процента опремљености износимо следеће податке: 

Угоститељски кабинет је 100% опремљен потребном опремом и наставним 

средствима тако да пружа добре услове за рад. У граду постоји довољан број 

објеката за обављање практичне наставе,за трговинску,угоститељску и економску 

струку. 

Што се тиче процената опремљености наставним средствима у овом тренутку 

сви предмети су опремљени са преко 80% ,што je установљено приликом 

верификације појединих образовних профила.За образовне профиле са измењеним 

наст.планом кувар и конобар, школа је такође опремљена у складу са нормативом. 

 

Предмет Опремљеност % 
Српски језик 70 

Страни језици 50 

Математика /Физика 70 

Информатика 90 

Обука у бироу 90 

Историја/Геофрафија 80 

Биологија/Хемија 80 

Економска група предмета 80 

Угоститељска 

група предмета 

90 

Физичко васп. 90 

Социол.,право, грађ.васп. 

вер. настава, ликовно 

50 

   

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕР.ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

Наставна и др. средства чија се набавка планира 

У наредном периоду школа планира да унапреди и свеукупно побољша 

услове рада : 
Време Место Начин Опис Носиоци 

Током 

године Спортска сала      

ЕУ донација,   Буџет  

СО, Мин. просвете, 

Mин. омл.. и спорта   

Адаптација, фазни 

радови 

Школа, СО,  

тим за пројекте 

Током 

године 
Библиотека 

Сопственим 

приходима 

Увођење програма и 

слагање каталога 

Директор, 

пред.већа 

Током 

године 

Учионица страних 

језика 

Сопс.прих. и 

ђачки динар 

Адаптација наменске  

мултимедиј опреме 

Пред.стр.већа,

наставници 

Током 

године Учионице  Сопств.приходи 

Набавка рачунара и 

др. ИТ опреме, 

интернета 

Директор, 

пред.већа 

 



13 

 

 

Планирана је замена дотрајалих материјала и школског намештаја где је то 

потребно, решавање проблема адаптације простора за ученике са посебним 

потребама, набавка рачунара и штампача, што потпуније осавремењивање наставе 

свих предмета, техничку опремљеност свих профила, секретаријата и библиотеке, 

као и набавку потребне опреме у свим кабинетима у складу са приоритетима 

потреба и материјалних могућности. 

За потребе набавке нових књига планира се 100 000 дин. 

 Побољшање опреме библиотеке (набавка лектире,уџбеника и стручне 

литературе) 

 Набавку и одржавање рачунара за побољшање услова рада у кабинетима 

рачунар.и информатике, савр.пословне кореспонденције, обуке у бироу, лап 

топа, електронске табле и др.техничких помагала који ће се користити за 

потребе свих предмета 

 Набавку наставних филмова, слајдова и других помоћних средстава за 

унапређење наставе  

 Замену дотрајалог школског намештаја и подова у учионицама    

 Потпуну оспособљеност канцеларија и помоћних просторија кабинета 

информатике, биологије и учионица економске струке  

 Обезбеђивање простора за потребе формирања бољих услова рада за сва 

одељења трговинске, угоститељске и економске струке  

 Од наставника очекујемо да се у својим кабинетима лично ангажују за 

обезбеђење потребних шема, графикона, фотографија и др. помагала за 

подизање квалитета наставе. 

 Школа планира да у октобру сачини детаљан план набавке опремања 

кабинета и потреба које ће изнети стручна већа наставника на основу 

расположивих средстава, у складу са материјалним могућностима школе. 

Такође, очекујемо реализацију  пројеката која смо упутили Министарству 

просвете, тј Министарству за спорт и омладину,  и општини Пријепоље у 

финансијском плану за наредну годину: 

 

 Адаптација старе фискултурне сале 

 Санација крова на обе зграде школе 

Тиме ћемо значајно подићи ниво наставе и опремљености сходно 

нормативима простора опреме и наст. средстава, као и побољшање безбедности и 

услова васпитно-образовног рада 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА           

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 

Год  

рад 

стаж 

Лиценца 

% 

ангажовања 

на другим пословима  

 

Ермедин Дуран 

 

ВСС Проф.југ.књиж. 29 Да - 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Год.  

радн. 

стажа 

Лиценца 

% 

ангаж. 

у школи 

% 

ангаж.у 

другој   

школи 
Гора  

Михаиловић 
Књижничар  

Стр.сарадник 

библиотекар 
39 да 100 0 

Амела Демић 
Проф. 

педагогије 

Стр.сарадник 

Педагог 
6 да 50 

50                      

ОШ Јасеново 

Хазема 

Капиџић 

Проф. 

педагогије 

Стр.сарадник 

Педагог 
28 да 25 

75  

Пријеп.гимназ. 

Алиса Рондић 
Мастер 

педагогије 

Стр.сарадник 

Педагог 
4 не 19 0 

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Год.  

радн. 

стажа 

Лицен 

    ца 

% 

ангаж. 

у школи 

% 

ангаж.у 

другој   

школи 
Вишња 

Буквић  
Дипл.правник Секретар  39 да 100 

- 

Славица  

Опанчина 

Струковни  

економиста 

Шеф 

рачуноводства 
29 да 100 

- 

Гордана Радуловић Виша економска Одржавање мрежа 19  50 - 

Дарко Кљешчик ССС Трговац  Магационер  27 - 100 - 

Нејма Тахировић ОШ Спремачица 31 - 100 - 

Богићевић Драгица ОШ  Спремачица 14 - 100 - 

Мурат Хамзић ССС Металстр Домар 29 - 100 - 

Светлана Милановић СССКонфекц Спремачица 22 - 100 - 

Радина Матовић ОШ  Спремачица 20 - 100 - 

Мира Думић ОШ Спремачица 16 - 100 - 

Душанка Зиндовић ОШ Спремачица 17 - 100 - 

Момир Шљукић 
II степ. Ложач 

парних котлова 
Ложач 16 

- 100 - 

Зоран Куркић 
Виши стр.радник   

посл.у угоститељ. 

Одржавање 

опреме у угост.   
25 - 44 - 
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НАСТАВНИ КАДАР 

     Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмети који 

предаје 

Год.  

радн. 

стажа 

Лиценца 

% 

ангаж.у 

 школи 

% 

ангаж. у 

другој   

школи 

1. Нермина Поровић 
Проф. југ.књиж. и 

срп.језика 

Српски језик и 

књиж. 
35 да 100 0 

 

2. 

Сабахудин 

Алимановић 

Проф. југ.књиж. и 

срп.језика 

Српски језик и 

књиж. 
25 да 100 0 

3. Олга Којадиновић 
Проф. срп.језика и 

књиж. 

Српски језик и 

књиж. 
9 да 38 62 ош 

4. Светлана Чпајак Проф. руског јез. Руски  језик  20 да 11 89 ош 

5. Аида Шендељ Проф.енгл. језика Енглески језик 14 да     10 90 ВПВ 

6. Ениса Луиновић Проф.енгл. језика Енглески језик 18 да 100 0 

7. Неркеза Браховић Проф.франц.језик Француски језик 27 да 50  0 

8. Дениса Поровић Проф. енгл. језика Енглески језик 16 да 100 0 
9. Бахрија Ханић Проф.социологије Социол,Филозофија 27 да 80 20 Т.Ш. 

10. Селмо Капур Дипл.правник 
Право, Грађ.васп. 

Устав и право 
10 не 75 

25 

Бабине 

11. Дејан Милановић Проф. историје Историја, Грађ.васп 16 да 100 0 

  12. Маида Подбићанин Дипл. психолог Психологија     11      да      20  80  гимн. 

  13. Зоран Рељић Дипл.физичар Физика 27 не 20 0 

  14. Фарук  Солаковић Проф. физич.култ.   Физичко васп. 29 да 100 0 

  15. Азра Муклаџија Проф. физич.култ.   Физичко васп. 15 да 60 40 

  16. Милица Кијановић Проф. математике Математика 3 не 100 0 

  17. Ирмедин Кордић 
Дипл.информатича

р 

Посл. информат. 

Елект.пословање 
9 не 100 0 

18. Индира Јусовић Проф. математике Математика    30      да 100 0 

19. Радоје Милошевић 
Проф. политехн. 

васпитања и обр. 

Рачунарство и 

информат. 
34 да 100 0 

20.  Татјана Вукашиновић Дипл. хемичар Хемија 28 да 30 70  ош 

21. Меша Кријешторац Проф. географије 
Екон.географија 

Турист.геогр,Г.васп 
27 да 60+40 0 

22. Ђуро Ловрић Дипл.биолог 
Биологија,Еколог. 

Зашт.ж.средине 
38 да 65 

     35   

Т. школа 

23. Ина Милошевић Дипл.технолог 
Позн.робе,Поз.жив.

намирница,Исхрана 
4 не 40 0 

24. Селма Ћосовић Дипл.економиста 

Рачуноводство, 

Фин.пословање, 

Осн.економије, 

Предузетништво 

8 не 100 0 

25. Светлана Шљукић Дипл.економиста 
Рачуноводство, 

Пракса 
21 да 100 0 

26. Медиха Џановић Дипл.економиста 

Статистика, 

Осн.економије, 

Принципи екон, 

Монет.екон. и банк. 

3 не 100 0 

27. Мерсид Садиковић Дипл.економиста 
Рачуноводство 

Пракса 
34 да 100 0 
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28. Ален Ферајзић Дипл.економиста 

Трг.пословање 

Финансиј.посл. 

Канцелар.посл. 

Национал.екон. 

22 не 100 0 

29. Ернес Хоџић Дипл.економиста 
Маркетинг,Посл. 

екон,Монет.екон. 
23 да 100 0 

30. Рушида Рондић Дипл.економиста 

Статистика 

Трг.пословање 

Посл.екон.Пракса 

Осн.екон.трговине 

36 да 100 0 

31. Марија Пјановић Дипл.економиста 

  Канц.пословaњe     

ФРО, Статистика, 

Јавне финансије, 

Финансиј.посл. 

Национал.екон. 

4 да 100 0 

32. Зорица Јањушевић Дипл.економиста 
 ФРО,Савр.посл. 

кореспонденција 
22 да 100 0 

33. Саџида Садиковић Дипл.економиста 
Фин.рач.обука, 

Рачуноводство 
34 да 100 0 

34. Фемић Ирена Дипл.економиста 
Рачуноводство, 

Екон.орг.трг.пред. 

Ревиз. и контрола 
12 да 100 0 

35. Славица Бјелић Наст.кулинарства 
Куварство,   

Осн. куварства 
16 да 100 0 

36. Сенад Хоџић Дипл.економиста 

Осн. туризма и уг. 

Осн.посласт.,Екон.

турист.угост.пред. 

Куварство, Марке   

тинг у туризму 

Предузетништво 

27 да 100 0 

37. Есад Хаџифејзовић Наст.практ.настав. Услуживање   39 да 100 0 

38. Жељана Томашевић 
Виши стр.радник      

посл.у угоститељ. 

Куварство, 

Услуживање, 

Национлне кухиње 
25 не 100 0 

39. 
Јелена 

Стаменковић 
Дипл. муз.педагог 

Музичка уметност 
1 не 5 95 ош 

40. 
Дејан 

Вујашевић 

Менаџер 

хотелијерства 

Услуживање, 

Осн.услуживања, 

Свечани пријем, 

Барско пословање 

14 да 100 0 

41. Бојан Богавац 
Дипл. историчар 

уметности 

Лиовна култура 

 
11 да 10 

90 

Гимн.и ош 

42. 

 

Наставник верске 

наставе СПЦ 
Фак богословије 

 Верска настава     

 СПЦ 
- - 45 ош 

43. 
Наставник верске 

наставе ИВЗ 
  Факул.ислам.наука 

Верска настава 

ИВЗ 
- - 30 ош 

44. 
Драгана 

Каргановић 
Дипл.хемичар 

Хемија, Поз.робе, 

Комерц.позн.робе 
20 да 35 Т.школа 

45. Алиса Рондић Мастер педагог 
Помоћни 

наставник 
4 не 61 0 

46. Сретен Љујић 
Струк. менаџер 

гастрономије 

Помоћни  

наствник 
1 не 39        0 
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  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА                                                                                                   

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                     

по подручјима рада и образовним профилима 

Подручје рада Образовни профил 
Разред и 

одељење 

Број 

учен. 

Економија, право и 

администрација 
Фин. администратор I 1 30 

Економски техничар I 2 30 

 

Трговина, угостит. 

и туризам 

Трговински техничар I 3 31 

Кувар  I 4 13 

Конобар  I 4 10 

 114 

Економија, право и 

администрација 

Фин.администратор  II 1 30 

Економски  техничар II 2 30 

 

Трговина, угостит. 

и туризам 

Трговински техничар II 3 29 

Кувар  II 4 17 

Конобар  II 4 16 

 122 

Економија, право и 

администрација 

Фин. администратор  III 1 31 

Економски  техничар III 2 31 

 

Трговина, угостит. 

и туризам 

Трговински техничар III 3 30 

Конобар III 4 9 

Кувар III 4 10 

 111 

Економија, право и 

администрација 

Фин. администратор  IV 1 30 

Економски  техничар IV 2 32 

Трговина, угост..и 

туризам 
Трговински техничар      IV 3 30 

 92 

 

                                                                        УКУПНО 439 
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Бројно стање ученика према страним језицима 

 

Разред и 

одељење 

Бр. ученика Енглески   

језик 

Руски језик Француски 

језик 

I 1 30 30 - - 

I 2 30 30 - - 

I 3 31 31 - - 

I 4 23 16 7  10 

Σ 114  107 7 10 

II 1 30 30 -  - 

II 2 30 30 -  - 

II 3 29 29 -  - 

II 4 33 33 - 16 
Σ 122 122 - 16 

III 1 31 31 -  - 

III 2 31 31 -  - 

III 3 30 30 -  - 

III 4  19 10 -  9 

Σ 111 111 -  9 

IV 1 30 30 -  - 

IV 2 32 32 -  - 

IV 3 30 30 -  - 

Σ   92  92 -  - 

СВЕГА 439  432  7  35 
 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 
 

Подручје  

Рада 

Образовни 

профил 

Бр.ученика 

Разред 

  I II III IV Пре Док = 

Економија  Екон.техничар - - - 2 5 4 11 

 

 

Трговина, 

угостит. 

и туризам 

Тргов.техничар 2 - - 1 - 4 7 

Кулин.техничар - - 3 - 1 28 32 

Угост.техничар 1 - 5 - - 8 14 

Кувар  - 1 3 - 1 - 5 

Конобар  - - 2 - - - 2 

УКУПНО 3 1 13 3 7 44 71 
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План уписа на програме преквалификације, 

доквалификације и стручног 

оспособљавања 

 

Образовни профил 

 

Преквалифик. Доквалифик. Укупно 

Екон.техничар 5 5 10 

Тргов.техничар 5 5 10 

Трговац  5 - 5 

Кулин.техничар 5 10 15 

Угост.техничар 5 5 10 

Кувар  5 - 5 

Конобар  5 - 5 
 

 

ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

 

Разред Бр. 

ученика 

Не 

путује 

Од 2-

4 км 

Од 5-

10 км 

Од 

11-15 

км 

Од 

15-20 

км 

Од 

21-30 

км 

I 114 48 14 28 6 7 11 
II 122 45 14 22 12 5 24 
III 111 25 28 24 7 11 16 
IV 92 19 21 23 12 8 9 

СВЕГА 439 137 77 97 37 31 60 
% 100% 31% 18% 22% 8% 7% 14% 

 

 

Број ученика из непотпуних породица 

 

Разред 
Број ученика 

без оца 

Број 

ученика 

без мајке 

Број учен. 

без оба 

родитеља 

Број учен. 

са оба 

родитеља 

Свега 

I 6 - - 108 114 
II 5 - - 117 122 
III 1 2 - 108 111 
IV 3 4 - 85 92 
СВЕГА 15 6 - 418 439 
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА  

У школској 2017/2018. години је организована петодневна радна недеља. 

Школа ради у две смене.У септембру прву смену ће похађати сва одељења 

првог и четвртог разреда. Промена смена вршиће се месечно, по утврђеном 

усаглашеном предлогу термина основних и средњих школа наше општине (у  

приложеном календару).  

 

 

Број, време рада смена и распоред звоњења 

 

I Смена 

7,25  улаз ученика 

1. час   7.30 –  8.15  5 мин. одмор 

2. час   8.20 –  9.05  5 мин. одмор 

3. час   9.10 –  9.55 20 мин. одмор 

4. час 10.15 – 11.00  5 мин. одмор 

5. час 11.05 – 11.50  5 мин. одмор 

6. час 11.55 – 12.40  5 мин. одмор 

7. час  12.45 - 13.30 

 

II Смена 

12.55 улаз ученика 

1. час 13.00 – 13.45  5 мин. одмор 

2. час 13.50 – 14.35  5 мин. одмор 

3. час 14.40 – 15.25 20 мин. одмор 

4. час 15.45 – 16.30  5 мин. одмор 

5. час 16.35 – 17.20  5 мин. одмор 

6. час 17.25 – 18.10  5 мин. одмор 
7. час  18.15 - 19.00 

 

 

 

Распоред часова је саставни део програма рада школе и чини његов прилог. 

Календар образовно-васпитног рада је саставни део програма рада школе и   

чини његов прилог. 
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ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ  И   ОСТАЛА  

ЗАДУЖЕЊА 

 

Ред. 

бр. 
Презиме и име  Предмети које наставник 

предаје 

Одељења у којим 

наст.предаје 

Недељни 

фонд 

1. Нермина Поровић  II1 Српски језик и књиж. I1,I2,I3,II1,II2,II3x3 18 

2. СабахудинАлимановић IV2 
Српски језик и књиж. III1,III2,I4, 

IV1,IV2,IV3 x3 
18 

3. 
 

Олга Којадиновић 
III3 

Српски језик и књиж. III4-2, III3-3,  

II4-2 
7 

4. Светлана Чпајак  Руски језик III4-2 2 

5. Аида Шендељ  Енглески језик III4-2 2 

6. 

 

Ениса Луиновић II3 

Енглески језик I1-2,I2-3,II1-2, 

II2-3,II3-3,II4-2, 

IV3-3 

18 

7. Неркеза Браховић  Француски језик I4-2,II4-2.III4-2 6 

8. 

 

Дениса Поровић  

Енглески језик I3-3,I4-2,III1-2, 

III2-3,III3-3,  

IV1-2,IV2-3 

18 

9. 

 

Бахрија  

Ханић  

Социологија 

 

Филозофија 

Кординатор п.н. 

III2-2,III3-2, 

IV1-2, III4-1 

IV3-2 

35% 

16 

10. 

 

 

Селмо  

Капур 
III2 

Право 

Устав и право грађана 

Уставно и привредно 

право 

Грађанско васпитање 

II1-2, III1-2,IV3-2 

IV 3-1 

III 2-2,IV 2-2 

II2,III2/III3, IV1, 

IV2x1 

15 

11. 

 

Дејан  

Милановић 
I3 

Историја 

 

Грађанско васпитање 

I1,I2,I3,I4,II1,II2, 

II3,III4 (x2) 

I1,I3,III1/III4,IV3x1 

20 

12. Маида Подбићанин  Психологија  III3-2,III4-2 4 

13. Зоран Рељић  
Физика I3-2, II3-2 

4 

14. 

 

Фарук Солаковић  

Физичко васпитање I1,I2,I3,I4,II1,II3, 

II4,III1,III2,III3  

x 2 

20 

15. 

 

Азра Бјелак  

Физичко васпитање 

 

Грађанско васпитање 

II2,III4,IV1,IV2, 

IV3 x 2 

II1, II4x1 

12 

16. 

 

Милица Кијановић  

Математика II1-3,II3-3,II4-2, 

III3-2,III2-3,  

IV3-2,IV2-3 

18 
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17. 

Ирмедин 

Кордић * 

Ценус и одржавање  

Пословна информатика 

Електронско пословање 

Координ.практ.   наставе 

Доситеј 

II3-3,III2-4,IV2-4 

III1-4 

20% 

5% 

20 

18. 

 

Индира Јусовић II2 

Математика I1-3,I2-3,I3-3,I4-2 

II2-3,III1-3, III4-1, 

IV1-3 

21 

19. 

 

Радоје Милошевић I2 

Рачунарство и 

информатика  

Пословна информатика 

I1,I2,I3,I4 x4 

II1-4 20 

20. Татјана Вукашиновић  Хемија I2-2,I3-2 ,II3-2 6 

21. 

 

 

Меша  

Кријешторац I4 

Географија 

Економска географија 

Туристичка географија 

Општа туристичка 

географија 

Грађанско васпитање 

I1-2,I3-2,I4-1 

II2-2 

II4-1, 

III4-2 

I4,I2,I4x1 

13 

22. 

 

 

 

Ђуро  

Ловрић 
 

Биологија 

Екологија 

Екологија и заштита 

жив.сред. 

Исхрана 

Здравствена култура 

Екологија 

I1-2,I3-2 

I2-2 

II4-1 

II4-2 

I4-2 

II1-2 фак. 

13 

23. 

 

 

Ина Милошевић  

Познавање живот. 

намир. 

Познавање робе 

Исхрана 

II4-2 

IV3-3 

I4-2 
7 

24. 

 

Селма  

Ћосовић  

Рачуноводство 

Финансијско пословање 

Основи економије 

Предузетништво 

II1-6, III3-5 

II1-2,III1-2 

III2-2 

IV1-4 

21 

25. 

 

Светлана  

Шљукић 
III1 

Рачуноводство 

Пракса 

I2-5,III1-6 

III3-6+90 19,4 

26. 

 

 

Џановић 

Медиха   

Статистика 

Основи економије 

Принципи економије 

Монетарна екон. и 

банкарство 

Основи економије 

IV1-6,  

IV2-2, III3-2, I2-2 

I1-2,II1-2 

IV2-2 

II2-2 

21 

27. 

 

Мерсид  

Садиковић 
I1 

Рачуноводство 

Пракса 

I1-5,II2-5(+30) 

II3-6 (+90) 20 
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28. 

 

 

Aлен  

Ферајзић  
 

Трговинско пословање 

Финансијско пословање 

Канцеларијско 

пословање 

Национална економија 

I3-6 (+30), III3-5 

I1-2 

II1-4 

III1-2 

20,4 

29. 

 

Ернес  

Хоџић IV1 

 Пословна економија 

Маркетинг 

Монетарна екон. и 

банкарство 

I1-2,II1-2,III1-2, 

III2-2,IV2-2, 

IV1-4,IV2-2IV3-2 

III2-2 

20 

30. 

 

 

Рушида  

Рондић IV3 

Трговинско пословање 

Пословна економија 

Статистика 

Пракса 

Основи екон. трговине 

II3-5 

II2-2. I2-2 

III2-2 

IV3-6(+90) 

I3-2 

21,4 

31. 

 

 

 

Пјановић 

Марија 
 

Канцеларијско 

пословање 

Фин. рачун. Обука 

Јавне финансије 

Финансијско пословање 

Статистика 

Национална економија 

I1-6 

II1-6 (+30) 

III1-2 

IV1-2 

IV2-2 

IV3-2 

21,4 

32. 

 

Зорица Јањушевић  

Финансијско рач. обука 

Савремена пословна 

кореспон. 

III1-8 (+60) 

II2-5,I2-5 21 

33. 
Саџида 

Садиковић  
Фин.рачун.обука 

Рачуноводство 

IV1-8 (+90) 

IV2-6 (+30) 
20 

35. 

Ирена Фемић 

 

Рачуноводство 

Економика и 

организација трг. 

Ревизија и контрола 

III2-6 (+30), IV1-6, 

IV3-3 

II3-2 

IV1-2 

20,4 

36. 

 

 

Славица Бјелић III4 

Куварство;  

 

Основе куварства 

III4-16(+120), II4-

(+90),  

I4-(+30пп) 

II4-2 

26 

37. 

 

 

 

Сенад  

Хоџић II4 

Основи туризма и 

угоститељства 

Основи посластичарства 

Куварство 

Економ. тур. и уго. 

предузећа 

Предузетништво 

Маркетинг у туризму  

I4-2,  

II4-1 

II4-12 

II4-1 

III4-4 

III4-2 

22 

38. 

Есад  

Хаџифејзовић  

Услуживање 

 

I4-(+60), 

III4-11(+90),  

II4-6(+90) 

27 



24 

 

39. Јелена Стаменковић  Музичка уметност  I3-1 1 

40. 

 

Дејан  

Вујашевић  

Услуживање  

Основи услуживања 

Свечани пријем    

Барско пословање 

I4-12, II4-6 

III4-1 

III4-3 

II4-2 

24 

41. 
Бојан  

Богавац  
 

Ликовна култура II 3-1;  III 1-1 
       2 

42. 

 

 

Небојша Јовановић  Верска настава СПЦ 

I1/I3/I4, I2, II1/II4, 

II2/II3,III1, III2, 

III3/III4, 

IV1/IV2/IV3 

9 

43. 

 

Ареф Дураковић  

Верска настава ИВЗ 

I1/I2/I3, 

II1/II4,II2/II3 
3 

 

3 

 

6 

 
 

Елмедин Бећировић  
III1/III2/III3/III4, 

IV1/IV2/IV3 

44. 

 

 

Драгана Каргановић  

Познавање робе 

Хемија 

Комерцијално  

познавање робе 

III3-3 

I4-1 

II2-2 
6 

45. Алиса Рондић  Помоћни наставник 
 

12 

46. Сретен Љујић  Помоћни наставник 
 

8 
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СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА 
 

 
Структура 40 часовне радне недеље за школску 2017/2018. годину 
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 1. Поровић Нермина 18 2 2 1 1    24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

 2. Алимановић Сабахудин  18 2 2 1 1    24 10 2 
 

1 1 2 16  40 100% 

 3. Којадиновић Олга 7 2 2   1   12 2 1   1 1 5  17 38,9% 

 4. Чпајак Светлана 2 2       4 1 1    1 3  7 11% 

 5. Шендељ Аида 2 2       4 1 1     2  6 10% 

6. Луиновић Ениса 18 2 2 1  1   24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

 7. Браховић Неркеза  6 2  
 

 1 
  

9 2 1 1 
  

1 5  14 33% 

 8. Поровић Дениса 18 2  1 1 1 1  24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

 9. Ханић Бахрија 16 
 

   1 1 1 19 9 1  1 1 1 13  32 80% 

10. Капур Селмо 15 
 

2   1   18 9 1  1 1 1 13  31 75% 

11. Милановић Дејан 16 
 

2   1 1 4 24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

12. Подбићанин Маида 4 
 

 
 

 1 
 

 5 2 1  
  

1 4  9 20% 

13. Рељић Зоран 4     1   5 2 1    1 4  9 20% 

14. Солаковић Фарук 20    1 1  2 24 10 2  1 1 1 15 1 40 100% 

15. Бјелак  Азра 12   
 

1 
  

1 14 6 1   1 1 9 1 24 60% 

16. Кијановић Милица 18 2 
 

2 
 

1 1  24 10 2  1 1 2 16 
 

40 100% 

17. Кордић Ирмедин 17     1 1 5 24 10 2   1 2 15 1 40 100% 

18. Јусовић Индира 18 2 2 1 
 

1   24 10 2  1 1 2 16 
 

40 100% 

19. Милошевић Радоје 20  2   1 1  24 10 2 1  1 2 16  40 100% 

20. Вукашиновић Татјана 6   1  1 
 

 8 2 1   1 1 5  13 30% 

21. Кријешторац Меша 13  2 
  

1  
 

16 7 1 
 

1 1 1 11  26 65% 

22. Ловрић Ђуро 13   
 

 1 1 1 16 7 1  1 1 1 11  26 65% 

23. Милошевић Ина 7     1   8 3 1   1 1 6  14 35% 

24. Ћосовић Селма 21  
 

1  1 1 
 

24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

25. Шљукић Светлана 19  2   1 1 1 24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

26. Џановић Медиха 21  
  

 1 1 1 24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

27. Садиковић Мерсид 20  2 
 

 1 
 

1 24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

28. Ферајзић Ален 21   1  1 1 
 

24 10 2  1 1 2 16  40 100% 
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29. Хоџић Ернес 20  2 
 

 1 
 

1 24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

30. Рондић Рушида 21  2 
 

 1 
  

24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

31. Пјановић Марија 21   1 
 

1 1 
 

24 10 2 
 

1 1 2 16  40 100% 

32. Јањушевић Зорица 21   1 
 

1 1 
 

24 10 2 1 1 1 1 16  40 100% 

33. Садиковић Саџида 20   1 
 

1 1 1 24 10 2  1 1 2 16  40 100% 

34. Фемић Ирена 20  
 

1 
 

1 1 1 24 10 2  1 1 2 16 
 

40 100% 

35. Бјелић Славица 20  2  
 

1 1 2 26 10 2  
 

1 1 14 
 

40 100% 

36. Хоџић Сенад 20  2  1 1 1 1 26 10 2 
  

1 1 14  40 100% 

37. Хаџифејзовић Есад 20    1 1 1 3 26 10 2 1  
 

1 14  40 100% 

38. Томашевић Жељана 20    1 1 1 3 26 10 2  
 

1 1 14  40 100% 

39. Стаменковић Јелена 1  
 

 
    

1 1 
 

 
  

1 2  3 5% 

40. Вујашевић Дејан 20    1 1 1 3 26 10 2   1 1 14  40 100% 

41. Богавац Бојан 2        2 1 1    1 3  5 10% 

42. Јовановић Небојша 9      1  10 5 1  1  1 8  18 45% 

43. 
Дураковић Ареф 

Бећировић Елмедин 
6      1  7 2 1  1  1 5  12 30% 

44. Каргановић Драгана 6      1  7 2 1   1 1 5  12 30% 

45. Рондић Алиса 12        14       11  25 61% 

46. Љујић Сретен 8        10      1 6  17 39% 

 
                    

 Михаиловић Гора 100% - библиотекар 

  Рондић Алиса 19%-педаг. 20% коорд.наст.       

 Демић Амела 50% - педагог 

 Капиџић Хазема 25% - педагог 
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ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 

Годишњи фонд часова теоријске, вежби и практичне наставе 
 

Финансијски администратор 

 

Предмет Разред 

Н

едељни 

фонд 

Годишњи 

фонд 
Врста наставе 

Биологија 1 2 74 

Обавезни 

општеобразовни 

Географија 1 2 74 

Историја 1 3 111 

Математика 1 3 111 

Пословна економија 1 2 74 Стручни 

Принципи економије 1 3 111 Стручни 

Рачуноводство 1 1 37 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 1 3 111 
Обавезни 

општеобразовни 
Страни језик 1 2 74 

Физичко васпитање 1 2 74 

Финансијско пословање 1 2 74 Стручни 

Историја 2 2 72 Обавезни 

општеобразовни Математика 2 3 108 

Пословна економија 2 2 72 Стручни 

Право 2 2 72 Стручни 

Принципи економије 2 2 72 Стручни 

Рачуноводство 2 2 72 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 2 3 108 
Обавезни 

општеобразовни 
Страни језик 2 2 72 

Физичко васпитање 2 2 72 

Финансијско пословање 2 2 72 Стручни 

Јавне финансије 3 2 70 Стручни 

Ликовна култура 3 1 35 Обавезни 

општеобразовни Математика 3 3 105 

Национална економија 3 2 70 Стручни 

Пословна економија 3 2 70 Стручни 

Право 3 2 70 Стручни 

Рачуноводство 3 2 70 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 3 3 105 
Обавезни 

општеобразовни 
Страни језик 3 2 70 

Физичко васпитање 3 2 70 

Финансијско пословање 3 2 70 Стручни 

Рачуноводство 4 2 62 Стручни 

Социологија 4 2 64 Општеобразовни 

Математика 4 3 93 

Обавезни 

општеобразовни 

Социологија са правима грађана 4 2 62 

Српски/матерњи језик и књижевност 4 3 93 

Страни језик 4 2 62 

Физичко васпитање 4 2 62 

Финансијско пословање 4 2 64 Стручни 

Финансијско пословање 4 2 62 Стручни 
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Економски техничар 

 

Предмет Разред 
Недељни 

фонд 

Годишњи 

фонд 
Врста наставе 

Екологија 1 2 74 
Обавезни 

општеобразовни 
Историја 1 2 74 

Математика 1 3 111 

Основи економије 1 2 74 Стручни 

Пословна економија 1 2 74 Стручни 

Рачуноводство 1 1 37 Стручни 

Савремена пословна кореспонденција 1 1 37 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 1 3 111 

Обавезни 

општеобразовни 

Страни језик 1 3 111 

Физичко васпитање 1 2 74 

Хемија 1 2 74 

Економска географија 2 2 72 Стручни 

Комерцијално познавање робе 2 2 72 Стручни 

Историја 2 2 74 Обавезни 

општеобразовни Математика 2 3 111 

Основи економије 2 2 72 Стручни 

Пословна економија 2 2 72 Стручни 

Рачуноводство 2 1 36 Стручни 

Савремена пословна кореспонденција 2 1 36 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 2 3 111 

Обавезни 

општеобразовни 

Страни језик 2 3 111 

Физичко васпитање 2 2 74 

Математика 3 3 111 

Монетарна економија и банкарство 3 2 72 Стручни 

Основи економије 3 2 72 Стручни 

Пословна економија 3 2 72 Стручни 

Пословна информатика 3 2 72 Стручни 

Рачуноводство 3 2 72 Стручни 

Социологија 3 2 74 
Обавезни 

општеобразовни 
Српски/матерњи језик и књижевност 3 3 111 

Страни језик 3 3 111 

Уставно и привредно право 3 2 72 Стручни 

Статистика 3 2 72 Стручни 

Маркетинг 4 2 66 Стручни 

Физичко васпитање 3 2 74 Обавезни 

општеобразовни Математика 4 3 102 

Монетарна економија и банкарство 4 2 66 Стручни 

Основи економије 4 2 66 Стручни 

Пословна економија 4 2 66 Стручни 

Рачуноводство 4 2 66 Стручни 

Статистика 4 2 66 Стручни 

Уставно и привредно право 4 2 66 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 4 3 102 
Обавезни 

општеобразовни 
Страни језик 4 3 102 

Физичко васпитање 4 2 68 
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Трговински техничар 

 

Предмет Разред 
Недељни 

фонд 

Годишњи 

фонд 
Врста наставе 

Биологија 1 2 72 

Обавезни 

општеобразовни 

Географија 1 2 72 

Историја 1 2 72 

Математика 1 3 108 

Музичка уметност 1 1 36 

Основи економике трговине 1 2 72 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 1 3 108 Обавезни 

општеобразовни Страни језик 1 3 108 

Трговинско пословање 1 2 72 Стручни 

Физика 1 2 72 
Обавезни 

општеобразовни 
Физичко васпитање 1 2 72 

Хемија 1 2 72 

Еконо. и орг.трг.предузећа 2 2 68 Стручни 

Историја 2 2 68 
Обавезни 

општеобразовни 
Ликовна култура 2 1 34 

Математика 2 3 102 

Пословна информатика 2 1 34 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 2 3 102 Обавезни 

општеобразовни Страни језик 2 3 102 

Трговинско пословање 2 1 34 Стручни 

Физика 2 2 68 

Обавезни 

општеобразовни 

Физичко васпитање 2 2 68 

Хемија 2 2 68 

Математика 3 2 68 

Основи економије 3 2 68 Стручни 

Познавање робе 3 3 102 Стручни 

Психологија 3 2 68 Стручни 

Рачуноводство 3 2 68 Стручни 

Социологија 3 2 68 
Обавезни 

општеобразовни 
Српски/матерњи језик и књижевност 3 3 102 

Страни језик 3 3 102 

Трговинско пословање 3 1 34 Стручни 

Маркетинг 4 2 62 Стручни 

Физичко васпитање 3 2 68 Обавезни 

општеобразовни Математика 4 2 62 

Национална економија 4 2 62 Стручни 

Познавање робе 4 3 93 Стручни 

Право 4 2 62 Стручни 

Рачуноводство 4 2 62 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 4 3 93 

Обавезни 

општеобразовни 

Страни језик 4 3 93 

Устав и права грађана 4 1 31 

Физичко васпитање 4 2 62 

Филозофија 4 2 62 
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Предмет Разред 
Недељни 

фонд 

Годишњи 

фонд 
Врста наставе 

Географија 1 1 34 Обавезни 

општеобразовни Математика 1 2 68 

Здравствена култура 1 2 68 Стручни 

Основе туризма и угоститељства 1 2 68 Стручни 

Српски/матерњи језик и књижевност 1 3 102 Обавезни 

општеобразовни Страни језик 1 2 68 

Страни језик II 1 2 68 Стручни 

Физичко васпитање 1 2 68 
Обавезни 

општеобразовни 
Хемија 1 1 34 

Екологија и заштита живот. средине 2 1 32 

Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 
2 1 32 Стручни 

Исхрана 2 2 64 Стручни 

Основе куварства 2 2 64 Стручни 

Математика 2 2 64 
Обавезни 

општеобразовни 
Српски/матерњи језик и књижевност 2 2 64 

Страни језик 2 2 64 

Страни језик II 2 2 64 Стручни 

Туристичка географија 2 1 32 Стручни 

Физичко васпитање 2 2 64 
Обавезни 

општеобразовни 
Историја 3 2 60 

Математика 3 1 30 

Основе посластичарства 3 1 30 Стручни 

Психологија у туризму и 

угоститељству 
3 2 60 Стручни 

Социологија са правима грађана 3 1 30 
Обавезни 

општеобразовни 
Српски/матерњи језик и књижевност 3 2 60 

Физичко васпитање 3 2 60 

Страни језик II 3 2 60 Стручни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

          Конобар 
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Кувар 

 

Предмет Разред 
Недељни 

фонд 

Годишњи 

фонд 
Врста наставе 

Здравствена култура 1 2 68 Стручни 

Географија 1 1 34 

Обавезни 

општеобразовни 

Математика 1 2 68 

Српски/матерњи језик и књижевност 1 3 102 

Страни језик 1 2 68 

Физичко васпитање 1 2 68 

Хемија 1 1 34 

Екологија и заштита животне средине 2 1 32 

Економика туристичких и 

угоститељских предузећа 
2 1 32 Стручни 

Математика 2 2 64 
Обавезни 

општеобразовни 
Српски/матерњи језик и књижевност 2 2 64 

Страни језик 2 2 64 

Туристичка географија 2 1 32 Стручни 

Физичко васпитање 2 2 64 
Обавезни 

општеобразовни 
Историја 3 2 60 

Математика 3 2 60 

Основе услуживања 3 1 30 Стручни 

Социологија са правима грађана 3 1 30 
Обавезни 

општеобразовни 
Српски/матерњи језик и књижевност 3 2 60 

Физичко васпитање 3 2 60 

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Предмет Допунска настава Додатна настава 

 Планирано Планирано 

Српски језик 70 20 

Математика 70 10 

Страни језик 70 10 

Услуживање - 20 

Рачуноводство. 15 15 

Свега 225 75 
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БЛОК НАСТАВA И ВЕЖБЕ 

Наставни предмет 
Тип 

извођења 
наставе 

Разред 
Оде  

љење 
Бр.  

група 
Комбинова

ње група 
Укупно 
ученика 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вежбе 1 1 2  30 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 1 1 2  30 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 1 1 2  30 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
1 1 1  15 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

1 1 1 ВН111314 17 

ВЕРСКА НАСТАВА - ИСЛАМСКА 
ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

Теорија без 
писменог 

1 1 1 ВН111213 19 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вежбе 1 2 2  30 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 1 2 2  30 

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА 
КОРЕСПОДЕНЦИЈА 

Вежбе 1 2 2  30 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
1 2 1  8 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

1 2 1  12 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вежбе 1 3 2  31 

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 1 3 2  31 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
1 3 1  23 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вежбе 1 4 2  26 

КУВАРСТВО Вежбе 1 4 1  15 

УСЛУЖИВАЊЕ Вежбе 1 4 1  11 

ИСХРАНА 
Теорија без 

писменог 
1 4 1  15 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
1 4 1  24 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 2 1 2  30 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 2 1 2  30 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Вежбе 2 1 2  30 

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА 
ОБУКА 

Вежбе 2 1 2  30 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
2 1 1  15 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

2 1 1 ВН2124 18 

ВЕРСКА НАСТАВА - ИСЛАМСКА 
ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

Теорија без 
писменог 

2 1 1 ВН2124 15 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 2 2 2  32 

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА 
КОРЕСПОДЕНЦИЈА 

Вежбе 2 2 2  32 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
2 2 1  15 
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ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

2 2 1 ВН2223 20 

ВЕРСКА НАСТАВА - ИСЛАМСКА 
ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

Теорија без 
писменог 

2 2 1 ВН2223 13 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Вежбе 2 3 2  32 

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 2 3 2  32 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
2 3 1  14 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Вежбе 2 4 1  24 

КУВАРСТВО Вежбе 2 4 1  16 

УСЛУЖИВАЊЕ Вежбе 2 4 1  11 

ИСХРАНА 
Теорија без 

писменог 
2 4 1  16 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
2 4 1  15 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 3 1 2  32 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 3 1 2  32 

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА 
ОБУКА 

Вежбе 3 1 2  31 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
3 1 1 ГВ3134 17 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

3 1 1  17 

ВЕРСКА НАСТАВА - ИСЛАМСКА 
ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

Теорија без 
писменог 

3 1 1 ВН313234 16 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 3 2 2  31 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Вежбе 3 2 2  31 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
3 2 1 ГВ3233 14 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

3 2 1  16 

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 3 3 2  30 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 3 3 2  30 

ВЕРСКА НАСТАВА - ИСЛАМСКА 
ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

Теорија без 
писменог 

3 3 1  15 

УСЛУЖИВАЊЕ Вежбе 3 4 1  7 

КУВАРСТВО Вежбе 3 4 1  12 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО Вежбе 3 4 2  19 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 4 1 2  31 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Вежбе 4 1 2  31 

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНА 
ОБУКА 

Вежбе 4 1 2  31 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
4 1 1  13 

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ 
КАТИХИЗИС 

Теорија без 
писменог 

4 1 1 ВН414243 23 

ВЕРСКА НАСТАВА - ИСЛАМСКА 
ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

Теорија без 
писменог 

4 1 1 ВН414243 17 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 4 2 2  30 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА Вежбе 4 2 2  30 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
4 2 1  16 

РАЧУНОВОДСТВО Вежбе 4 3 2  31 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Теорија без 

писменог 
4 3 1  24 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - I СТРАНИ ЈЕЗИК 
Теорија са 
писменим 

1 4 1  18 

РУСКИ ЈЕЗИК - I СТРАНИ ЈЕЗИК 
Теорија са 
писменим 

1 4 1  8 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - II СТРАНИ ЈЕЗИК 
Теорија са 
писменим 

1 4 1  11 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - II СТРАНИ ЈЕЗИК 
Теорија са 
писменим 

2 4 1  11 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - II СТРАНИ ЈЕЗИК 
Теорија са 
писменим 

3 4 1  7 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТ. АКТИВНОСТИ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Предмет  

 

разред Бр.ученика 

 

Пословни страни језик III4/КОН 7 

Општа туристичка географија III4/КУВ 12 

Барско пословање II4/КОН 11 

Екологија и зашт. животне средине II1 31 

Познавање живот. намирница II4/КУВ 16 

Историја  I 4 26 

Маркетинг у туриз. и угоститељству III4/КОН 7 

Електронско пословање III1 32 

Маркетинг IV1 30 

 

ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Назив секције/активности 

 

Задужење Бр. 

часова 

Спортска секција мушкарци:  

рукомет,одбојка,кошарка,фудбал,атлетика  
Солаковић Фарук 20 

Спортска секција девојке: 

рукомет,одбојка,кошарка,атлетика 
Бјелак Азра 20 

Еколошка секција  Милошевић Ина/Ловрић Ђуро 20 

Секција уметн.и стварал. Богавац Бојан, Хоџић Ернес 20 

Секција језичке културе  Поровић Нермина, Којадиновић Олга 30 

Рецитаторска секција Алимановић Сабахудин 20 

Друштвене активности Наставници и ученици 20 
Културна и јавна делатност Управа школе, наставници и ученици 60 
Екскурзије и излети Наставници и ученици 100 
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 КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ     

Табеларни преглед календара за 2017/2018. год. 
 

 

 

Почетак школске године 01.09.2017. 

Први класиф. период 15.11.2017. 

Завршетак првог полугодишта 31.01.2018. 

Зимски распуст 03.01.2018.-08.01.2018. и  

01.02-09.02.2018. 

Почетак другог полугодишта 12.02.2018. 

Трећи класификациони период 30.03.2018./20.04.2018. 

Пролећни распуст 02.04.-09.04.2018. 

Завршетак  

редовне наставе 

Први разред 21.06.2018. 

Други разред 21.06.2018. 

Трећи разред 21.06.2018. (31.05. 2018. III 4 ) 

Четврти разред 31.05. 2018. 

Матурски/завршни 

испити 

јунски рок  01-10.06.2018. 

августовски рок  20-26.08.2018. 

 

 

Испитни рок  

за ванредне ученике 

 

              новембарски  04.11.2017.; 

                   јануарски 20.01.2018.; 

       априлски  14.04.2018.; 

            јунски  09.06.2018.; 

  августовски  25.08.2018. 

 

 

 

 

Припремна настава за ванредне ученике је планирана у наведеним испитним 

роковима за програме преквалификације и доквалификације у оквиру одређених 

верификованих образовних профила.Извођење припремног рада се у великој мери 

прилагођава потребама и обавезама ванредних ученика тако да се одвија током године, као 

и у утврђеним терминима: 

 

Испитни рок Припремна настава Испити 

Новембарски   23.10.- 31.10.2017. 04.11.2017. 

Јануарски   09.01.- 16.01. 2018. 20.01.2018. 

Априлски   26.03.- 11.04. 2018. 14.04.2018. 

Јунски   28.05.- 05.06. 2018. 09.06.2018. 

Августовски   15.08.- 22.08. 2018. 25.08.2018. 
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 КАЛЕНДАР ДАТУМА ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 Јесењи крос одржаће се 7. октобра 2017.године на Градском стадиону 

 Школа ће учествовати на такмичењу у одбојци за девојке и мушкарце, 14-

22.10.2017.године 

 Такмичењa у малом фудбалу, кошарци и рукомету одржаће се током 

октобра месеца 2017.године 

 Општинска такмичења у наведеним спортовима одржаће се након 

завршетка школских такмичења 

 Професор ликовне културе имаће у новембру поставку ђачких ликовних 

радова у школи и Дому културе 

 У библиотеци школе планирано је вече најмлађих и најбољих литерата из 

наше школе почетком децембра, друго заједничко вече биће 2017.године 

током  маја  

 Школска слава Савиндан, 27.01.2018.год. биће радно обележена 

пригодним рециталом, предавањем, као и низом других манифестација у 

којима ће учешће узети чланови секција и слободних активности 

 Општинско такмичење ученика школе из појединих наставних предмета 

обавиће се у фебруару и марту 2018.год. Спортски дан или дан пешачења 

у природи обавиће се у месецу априлу. 

 Екскурзија за матуранте планирана  је на почетку године, за остале 

разреде евентуално на завршетку школске године. Завршна смотра свих 

резултата школe обележава се 28.06.2018.године 
 

 

ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА НАСТАВЕ И 

НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Редовна настава ће се обављати према распореду наставног рада,који усваја 

наставничко веће.Распоред за додатну наставу утврдиће се након испитивања 

интересовања ученика за овај облик наставе.Током октобра биће утврђен распоред 

извођења допунске наставе.Друштвено користан рад на бази добровољности 

ученика одвијаће се током викенда, а по потреби и другим данима.Практична 

настава обављаће се по распореду који је интегрални део распореда часова. 

Културне и друштвене активности, факултативне, креативне, стваралачке  и 

слободне активности, посете, излети, такмичења и друге манифестације одвијаће се 

према плану који се утврђује овим програмом. 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА  
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Додатак распореду 

Ред. 

бр. 
Презиме и име 

Од. 

стар. 

Предмети које 

наставник предаје 

Одељења у којим 

наст.предаје 

Недељ 

фонд 

Слоб. 

дани 

Рад у 

др.школ

и 

1. Нермина Поровић  II1 Српски језик и књиж. I1,I2,I3,II1,II2,II3x3 18 - - 

2. 
Сабахудин 

Алимановић 
IV2 

Српски језик и књиж. III1,III2,I4,  

IV1,IV2,IV3 x3 
18 - - 

3. Олга Којадиновић III3 
Српски језик и књиж. III4-2, III3-3, II4-2 

7 
Пон. 

Среда 

Ош 

Св.Сава 

4. Светлана Чпајак  
Руски језик III4-2 

2 
Пон Ут. 

Ср Четв 

Ош 

М.Стик.      

5. Аида Шендељ  
Енглески језик III4-2 

2 
Пон Ут. 

Ср Четв 

Ош 

ВПВ 

6. Ениса Луиновић II3 
Енглески језик I1-2, I2-3, II1-2,II2-3, 

II3-3,II4-2,IV3-3 
18 -  

7. Неркеза Браховић  Француски језик I4-2,II4-2.III4-2 6 Ср Четв - 

8. Дениса Поровић  
Енглески језик I3-3,I4-2,III1-2,III2-

3,III3-3, IV1-2,IV2-3 
18 - - 

9. Бахрија Ханић  

Социологија    

Филозофија 

Кординатор 

III2-2,III3-2 ,IV1-2, 

III4-1 

IV3-2 

35% 

16 - 
Тех. 

школа 

10. 
 

Селмо Капур 
III2 

Право 

Устав и право грађана 

Уставно и прив. право 

Грађанско васпитање 

II1-2, III1-2, IV3-2 

IV 3-1 

III 2-2,IV 2-2 
III1/III2,IV1,IV2,IV3 

15 
Уторак 

Петак 

Ош 

10.окт. 

11. Дејан Милановић I3 

Историја 

 

Грађанско васпитање 

I1,I2,I3,I4(фак),II1,II

2, 

II3,III4 (x2) 

I2,I3,II4,III3/III4x1 

20 - - 

12. 
Маида 

Подбићанин 
 

Психологија  III3-2,III4-2 4 Пон Ут. 

Ср Четв 

Гимн.Приб 

Приј.гимн. 

13. Зоран Рељић  
Физика I3-2, II3-2 4 Пон Ут. 

Четвр  

- 

14. Фарук Солаковић  
Физичко васпитање I1,I2,I3,I4,II1,II3, 

II4,III1,III2,III3 x 2 
20 - - 

15. Азра Муклаџија  
Физичко васпитање 

 

Грађанско васпитање 

II2,III4,IV1,IV2, 

IV3 x 2 

I1,II2x1 

12 - 

Тех. 

школа         

Ош ВПВ 

16. Милица Кијановић  
Математика II1-3,II3-3,II4-2, III3-

2,III2-3, IV3-2,IV2-3 
18 - - 

17. Ирмедин Кордић  

Послов. информатика 

Електрон. пословање 

Кординација практичне 

наставе , Доситеј 

II3-3, 

III2-4,IV2-4 

III1-4 

20% ,    5% 

20 - - 

18. Индира Јусовић II2 

Математика I1-3,I2-3,I3-3,I4-2 

II2-3,III1-3, III4-1, 

IV1-3 

21 - - 
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19. Радоје Милошевић I2 

Рачунарство и 

информатика  

Пословна информатика 

I1,I2,I3,I4 x4 

II1-4 20 - - 

20. 
Татјана 

Вукашиновић 
 

Хемија I2-2,I3-2 ,II3-2 
6 

Ут Чет 

Петак 

Ош 

С.Марк. 

21. 
Меша 

Кријешторац 
I4 

Географија 

Економска географија 

Туристичка географија 

Општа туристичка 

географија 

Грађанско васпитање 

I1-2,I3-2,I4-1 

II2-2 

II4-1, 

III4-2 

I4,II1,II3x1 

13 Четв. 
Техн. 

школа 

22. Ђуро Ловрић  

Биологија 

Екологија 

Екологија и заштита 

жив.сред. 

Исхрана 

Здравствена култура 

Екологија 

I1-2,I3-2 

I2-2 

II4-1 

II4-2 

I4-2 

II1-2 фак. 

13 Уторак 
Техн. 

школа 

23. Ина Милошевић  

Познавање живот. 

намир. 

Познавање робе 

Исхрана 

II4-2 

IV3-3 

I4-2 
7 

Среда 

Петак 
- 

24. Селма Ћосовић  

Рачуноводство 

Финансијско пословање 

Основи економије 

Предузетништво 

II1-6, III3-5 

II1-2,III1-2 

III2-2 

IV1-4 

21 - - 

25. Светлана Шљукић III1 
Рачуноводство 

Пракса 

I2-5,III1-6 

III3-6+90 
19.4 - - 

26. Медиха Џановић  

Статистика 

Основи економије 

Принципи економије 

Монетарна екон. и 

банкарство 

Основи економије 

IV1-6,  

IV2-2, III3-2, I2-2 

I1-2,II1-2 

IV2-2 

II2-2 

21 - - 

27. Мерсид Садиковић I1 
Рачуноводство 

Пракса 

I1-5,II2-5(+30) 

II3-6 (+90) 
19.8 - - 

28. Aлен Ферајзић   

Трговинско пословање 

Финансијско пословање 

Канцеларијско 

пословање 

Национална економија 

I3-6 (+30), III3-5 

I1-2 

II1-4 

III1-2 

20.4 - - 

29. Ернес Хоџић IV1 

 Пословна економија 

 

Маркетинг 

Монетарна екон. и 

банкарство 

I1-2,II1-2,III1-2, 

III2-2,IV2-2, 

IV1-4,IV2-2,IV3-2 

III2-2 

20 - - 

30. Рушида Рондић IV3 

Трговинско пословање 

Пословна економија 

Статистика,   Пракса 

Основи екон. трговине 

II3-5 

II2-2. I2-2 

III2-2,   IV3-6(+90) 

I3-2 

21.4 - - 
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31. Пјановић Марија  

Канцеларијско 

пословање 

Фин. рачун. Обука 

Јавне финансије 

Финансијско пословање 

Статистика 

Национална економија 

I1-6 

II1-6 (+30) 

III1-2 

IV1-2 

IV2-2 

IV3-2 

21,4 - - 

32. Зорица Јањушевић  

Финансијско рач. обука 

Савремена пословна 

кореспон. 

III1-8 (+60) 

II2-5,I2-5 20.86 - - 

33. Саџида Садиковић  
Фин.рачун.обука 

Рачуноводство 

IV1-8 (+90) 

IV2-6 (+30) 
19,88 - - 

34. Ирена Фемић  

Рачуноводство 

 

Екон. и орган. трг.пред. 

Ревизија и контрола 

III2-6 (+30), IV1-6, 

IV3-3 

II3-2 

IV1-2 

20.4 - - 

35. Славица Бјелић III4 

Куварство;  

 

Основе ккуварства 

III4-16(+120), II4-90, 

I4-(+30пп) 

II4-2 

24.51 

 

Среда 

 

- 

 

36. Сенад Хоџић II4 

Осн. тур. и угоститељ. 

Осн. посластичарства 

Куварство 

Екон. тур. и уго. пред. 

Предузетништво 

Маркетинг у туризму  

I4-2,  

II4-1 

II4-12 

II4-1 

III4-4 

III4-2 

22 

 
- - 

37. Есад Хаџифејзовић  

Услуживање 

 

Барско пословање 

I4-(+60), III4-

11(+90), II4-6(+90) 

II4-2 

27.44 

 
- - 

38. 
Жељана 

Томашевић 
 

Куварство  

 

Националне кухиње 

Услуживање  

II4-6(+60пп), I4-

12(+60) 

III4-2 

I4-(+30пп) 

24,51 

 
- - 

39. 
Јелена 

Стаменковић 
 

Музичка култура I 3-1 
1 

Пон Ут. 

ЧетПет 

Ош 

Тех.шк. 

40. Дејан Вујашевић  
Услуживање  

Основи услуживања 

Свечани пријем    

I4-12, II4-6 

III4-1 

III4-3 

24 

 
- - 

41. Бојан Богавац   Ликовна култура II 3-1;  III 1-1 2   

42. Небојша Јовановић  Верска настава СПЦ 

I1/I3/I4,I2,II1/II4,II2/

II3,III1,III2,III3/III4,I

V1/IV2/IV3x1 

9 - 

Ош 

Техн. 

школа 

43. 

Елмедин 

Бећировић 
 Верска настава ИВЗ 

III1/III2,III3/III4, 

IV1/IV2/IV3x1 
3 

Пон Чет 

Петак 
- 

Ареф Дураковић  Верска настава ИВЗ 
I1/I2/I3, 

II1/II4,II2/II3,   
3 

Ут Сре 

Петак 
Ош  

44. 
Драгана 

Каргановић 
 

Познавање робе 

Хемија 

Комерцијално 

познавање робе 

III3-3 

I4-1 

II2-2 
6 

Пон 

Среда 

Ош 

Техн. 

школа 
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РАСПОРЕД КАБИНЕТСКЕ НАСТАВЕ 
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Календар васпитно- образовног рада Економско-трговинске школе  

за 2017/2018. годину  

  



43 

 

ИЗВОЂЕЊЕ  УЧЕНИЧКЕ  ПРАКСЕ   У   ПРИВРЕДНИМ       ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња школе са локалном заједницом, социјалним партнерима, друштвеним 

и приватним привредним и туристичким ресурсима општине заснива се на 

интензивној комуникацији и активностима узајамних веза и сагледавања 

могућности сталног потенцијалног заједничког интереса.. Сарадња школе са 

привредом се огледа у следећим активностима : 

• Уговарање и извођење ученичке праксе у привредним организацијама на 

територији општине Пријепоље 

• Организовање и реализација блок наставе, вежби из практичне наставе и 

других стручних предмета у радним организацијама и приватним предузећима 

• Економско-трговинска школа и привредни субјекти (социјални партнери) на 

подручју општине Пријепоље имају дугогодишњу сарадњу, с тим што се ова 

сарадња из године у годину проширује и продубљује у зависности од процеса који 

се дешавају у друштву везаним за образовање и транзиционе процесе. 

Сваке школске године наши наставници организују и изводе одређену ученичку 

праксу за потребе школовања занимања у трогодишњем трајању. Према плану 

уписа и према наставном плану и програму ученици занатских занимања имају 

обавезну практичну наставу. То се односи и на ученике 3. и 4. разреда одељења 

огледа економске струке финансијски администратор.Школа потписује уговор са 

одређеним привредним организацијама (социјалним партнерима) за обављање 

практичне наставе наших ученика, са обостраним обавезама и одговорностима. 

С обзиром да школа образује профиле у три области ( економија, трговина, 

угоститељство) увек се пажљиво планира, у координацији са родитељима ученика,  

сарадња са социјалним партнерима где ће се успешно изводити практична настава. 

 

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам практична настава за 

наведене образовне профиле у трогодишњем трајању реализоваће се у  друштв.и 

приватним предузећима, занатским радњама и угостит.објектима: 

- трговински техничар: - практична настава се изводи у приватним 

трговинским предузећима, делом у школском кабинету : ''Тргопек'', ''Ес комерц'', 

''Јус'', ''Минимал'', ''Треф'', ''Специјал'', ''Мушовић доо''  ...итд. 

Задужени наставници: Рондић Рушида,Шљукић Светлана и Садиковић 

Мерсид 

- кувар, конобар : - практична настава се изводи у у школском кабинету , уз 

стручне посете угост.и туристичким објектима: ''Милешева'', ''Парк'', ''Градска 

кафана'', ''Јабука'', ''Ловац''... итд. 

Задужени наставници: Вујашевић Дејан и Бјелић Славица 

 

У подручју рада Економија практична настава за  образовни профил у 

четворогодишњем трајању финансијски администратор реализоваће се у 

рачуноводственој служби друштвених,приватних предузећа,агенција и др. установа: 

''Елан'',''Трендтекс'',''ЕС –комерц'', ''Мушовић'',''Тргопек'',''Воћар Лутка'',''Ћатић 

компани'', ''Економик'',''ЕС-биро'',''Каргошпед''... итд. 

Задужени наставници: Садиковић Саџида, Јањушевић Зорица, Пјановић 

Марија  
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ, 

РУКОВОДЕЋИХ,       УПРАВНИХ  И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

                  ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА                                                              

         Програм рада наставничког већа  

Наставничко веће школе ће се током школске године бавити укупном педагошком 

проблематиком школе. Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници 

школе. На седницама Већа разматраће се општа питања из организације рада Школе као 

васпитнообразовне установе. Седницама наставничког већа руководи директор школе. 

Програм  рада пред почетак нове школске 2017/2018. обухвата следеће активности :  

Август: организација поправних и матурских испита и уписа ученика, подела предмета на 

наставнике и одељењских старешинстава, избор руководилаца стручних већа, актива, 

секција  и др., утврђивање кадровских потреба школе,планирање и формулисање рада 

наставника у оквиру 40- часовне радне недеље. 

 

 

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

з.
 

Активности/теме 
Начин 

реализац. 
Носиоци рализације 

             

                                                                                                                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

С
еп

те
м

б
ар

  
  

 

I седница 

Разматрање Извештаја о раду у претходној школској 

години 

Разматрање предлога Годишњег плана рада за текућу 

школску годину 

Усвајање структуре радне недеље 

Усвајање распореда часова  

Избор области за самовредновање  

Организација рада у слободним активностима 

Презентација, 

разговор, 

излагање, 

дискусија, 

договор 

 

Анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

Тим за израду извештаја 

о раду школе 

Тим за израду Годишњег 

плана и програма рада 

школе 

 

Директор  

предметни наставници 

одељенске старешине 

О
к
то

б
ар

 

II седница 

Организација допунских и додатних облика рада 

Разматрање спрођењу прописаних правила о кућном 

реду у школи 

Организација рада у слободним активностима 

 

Договор, 

анализа, 

презентација, 

излагање, 

разговор, 

дискусија, 

доношење одлука 

Тим за израду 

распореда свих облика 

рада 

 

Директор школе 

 

Наставничко веће 

  
Н

о
в
ем

б
ар

 

III седница 

Анализа васпитно-образовног рада на крају I 

класификационог периода 

Доношење мера за побољшање успеха у учењу и 

понашању ученика 

Анализа рада стручних и одељењских већа 

Именовање ментора наставницима  почетницима 

Предлог Плана уписа за школску 2018/19. 

Анализа, 

договор, 

разговор, 

излагање 

Директор  

Руководиоци стручних 

већа 

одељењ. старешине 
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Д

ец
ем

б
ар

 IV седница 

Информисање о активностима у области 

самовредновања рада Школе 

Реализација Плана и програма стручног усавршавања у 

оквиру “Јануарских дана просветних радника” 

Извештај о прегледу педагошке документације 

Договор, 

презентација, 

излагање, 

разговор 

Тим за самовредновање 

Директор  

педаг. колегијум 

Комисија за ванр.  испите 

Комисија за преглед 

педагошке 

документације 

Ја
н

у
ар

-ф
еб

р
у

ар
 

V седница 

Анализа реализације Годишњег програма рада у I 

полугодишту 

Анализа успеха и владања ученика у I полугодишту 

Доношење мера за побољшање успеха у учењу и 

понашању ученика 

Доношење одлуке о организацији завршног и матурског 

испита и именовање Испитног одбора 

Усвајање испитних питања за завршни и матурски 

испит 

Организација прославе Савиндана 

Анализа, 

договор, 

разговор, 

излагање 

Директор, 

стручна већа  

педаг. колегијум 

стручни сарадник  

председници стручних 

већа 

 

 

  
  

М
ар

т 
 

VI седница 

Анализа реализације активности из Школског развојног 

плана 

Информисање о активностима у области 

самовредновања рада Школе 

Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за 

ученике упућене на разредни испит од стране 

одељењских већа 

Договор, 

анализа, 

презентација, 

излагање 

Директор 

тим за Школски развојни 

план 

тим за самовредн. рада 

школе 

Наставничко веће 

Комисија за ванр. 

испите 

А
п

р
и

л
 

VII седница 

Анализа успеха ученика на крају III класификационог 

периода 

Договор, 

презентација, 

извештај 
Директор одељењска 

већа 

  
  

М
ај

 

VIII седница 

Утврђивање распореда рада до 31. августа 2017. године 

Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 

ученика 

Утврђивање резултата ванредних испита у априлском 

испитном року 

Доношење одлуке о извођењу припремне наставе за 

ученике упућене на разредни испит од стране 

одељењских већа 

Договор, 

презентација, 

извештај 

Директор, 

педаг.колегијум 

Одељењ. старешине  

Комисија за ванредне 

испите 

одељењ. старешине 

одељенска већа 

Ју
н

 

IX седница 

Додељивање посебних диплома ученицима за изузетан 

успех 

Анализа реализације Годишњег програма рада 

Припрема и задужења за израду предлога Програма 

рада за наредну годину 

Припреме и задужења за израду Извештаја о раду за 

текућу годину 

Организовање уписа у наредну школску годину 

Договор, 

Разговор 

Директор 

педаг.колегијум 

комисија за упис ученика 

Ју
л

 

X седница 

Информација о обављеном упису ученика у I разред 

наредне школске године 

Договор о припремама за наредну школску годину 

Информисање Наставничког већа о изабраним 

председницима стручних већа за наредну школску 

годину 

Утврђивање резултата испита ванредних ученика у 

јунском испитном року 

Предлог поделе предмета на наставнике   

Анализа, 

презентација, 

договор, 

излагање 

Директор 

комисија за 

упис ученика у први 

разред 

стручна већа 

Наставничко веће 

руководиоци стручних 

већа 

Комисија за ванредне 

испите 

стручна већа 
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А
в
гу

ст
 

XI  седница 

Припреме за наредну школску годину 

Организовање испита за редовне и ванредне ученике 

XII седница 

Извештај о самовредновању рада школе 

Подела предмета на наставнике 

Доношење одлуке о секцијама које ће радити у 

наредној школској години и именовање руководилаца 

секција 

Утвђивање кадровских потреба и технолошког вишка 

наставника 

Именовање комисије за издавање решења ванредним 

ученицима 

XIII седница 

Именовање одељењских старешина 

Подела послова до 40 часова недељно 

Организовање пријема ученика првог школског дана и 

упознавање са организацијом првог школског часа 

Усвајање привременог распореда часова 

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну 

школску годину 

Утвђивање резултата ванредних испита у августовском 

року 

Договор, 

разговор 

дискусија 

Извештај, 

 

Директор,  

Тим за самовредновање 

Стручна већа и 

Наставничко веће, 

стручна већа, 

Комисија за израду 

распореда часова, 

Наставничко веће, 

Комисија за ванредне 

ученике 

 

 

Наставничко веће ће, према потреби, разматрати и остала питања из свог домена рада. 

Динамика одржавања седница наставничког већа ће се прилагођавати актуелним 

потребама у циљу благовременог решавања питања из свог делокруга. 
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Програм одељењског већа I - IV     разреда 

Време 

реал. 
Активности/теме 

Начин 

реализ. 

Носиоци 

реализације 
С

еп
те

м
б

ар
 1.Конституисање Одељењског већа 

2.Усвајање плана и програма рада одељењског већа 

3.Упознавање са социјалним, породичним и 

здравственим условима ученика 

4.Усвајање плана израде писмених задатака и 

вежби 

5.Организација допунских и додатних облика 

помоћи ученицима 

6.Предлог плана и програма извођења екскурзије 

Договор 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Директор, 

координатор практич. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

Н
о
в

ем
б

а
р

 1.Анализа реализације наставних планова и 

програма 

2.Анализа рада и успеха ученика на крају I 

класификационог периода 

3.Анализа понашања ученика 

4. План уписа за школску 2018/19. 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, 

координатор практич. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

Д
ец

ем
б

ар
 

1.Сумирања резултата рада у првом полугодишту 

2.Изрицање васпитно-дисциплинских мера 

ученицима 

3.Ублажавање и укидање појединих васпитно-

дисциплинских мера 

4.Анализа рада одељењског већа 

5.Доношење закључака у вези са побољшањем 

успеха и понашања ученика 

 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

 

Директор, 

координатор практич. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

 

М
ар

т-

ап
р

и
л

 

1.Анализа успеха ученика на крају III 

класификационог периода 

2.Доношење закључака у вези  побољшањем успеха 

3.Ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

4.Анализа реализације наставних планова  

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, 

координатор практич. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

  
  

М
ај

-Ј
у
н

 

1.Доношење одлуке о упућивању ученика на 

разредни испит 

1.Реализација свих облика васпитно-образ.г рада 

2.Утврђивање успеха ученика на крају наставне год 

3.Предлагање ученика за похвале и награде 

4.Ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских 

мера ученицима 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

Директор, 

координатор практич. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

Ју
л

 1.Утврђивање успеха ученика на поправним 

испитима у јуну 

Извештај 

ДискусијеАнализа 

Договор 

Директор, 

координатор практ. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

А
в
гу

ст
 1.Утврђивање успеха ученика на поправном испиту 

у августу 

Одељењска већа ће по потреби одржавати ванредне 

седнице. 

Извештај 

Дискусије 

Анализа 

Договор 

 

координатор практич. наставе 

одељењске старешине 

одељенско веће 

 

О реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција 

кроз записнике у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно. 
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   Програми стручних већа 

Стручно веће наставника српског језика  и страних језика 

Председник стручног већа: Браховић Неркеза 

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

з 

Активности/теме Начин реализ. Носиоци реализ. 

  
С

еп
те

м
б

ар
 

Конституисање секција 

-литерарна, рецитаторска 

-за стране језике 

Договор око допунског,додатног  рада и 

информисање у вези са уџбеницима и фондом 

библиотеке 

Утврђивање распореда писмених задатака 

    Сви чланови 

 

Разговор 

Дискусија 

Договор; 

  
  

  
  

О
к
то

б
ар

 

Договор око учешћа на семинарима 2017/2018. 

Организација посете Сајму књига  

Покретање иницијативе за посету Сајму књига у 

Београду и организација посете Сајму књига  

 

Информисање у вези са новинама у наставној 

пракси  

Сви чланови 

 

Договор, 

Анализа, 

Дискусија 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Анализа успеха ученика на крају 3. 

класиф.периода 

Упознавање са иновацијама у настави и договор 

за израду планова 

Предлог Плана уписа за школску 2018/19. 

Сви чланови 

Ениса Л. 

 

Договор, 

Анализа; 

Д
ец

ем
б

ар
 Припреме за прославу дана Светог Саве 

Актуелна проблематика 

(успех и понашање ученика) 

 

Сви чланови 

Нермина П. Олга,  

Сапко А. 

Договор; 

Програм свих ученика;                                              

Ја
н

у
ар

 Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Прослава школске славе 
Сви чланови 

Разговор; 

Приредба; 

Ф
еб

р
у

ар
 Остваривање сарадња са стручним сарадником 

Припремање ученика за окружно такмичење из 

српског и страних језика у Ужицу 

 

Нермина П. 

Дениса П. 

Ениса Л. 

Договор; 

Разговор; 

М
ар

т 

Припрема ученика за такмичења 

Припрема рецитатора за такмичења Сви чланови 

Сапко А. 

Дискусија; 

Договор; 

 А
п

р
и

л
 Анализа рада на ванредним испитима 

Анализа успеха на 3.класификац. периоду 

Анализа резултата такмичења 

 

Сви чланови 
Дискусија  

Анализа; 

М
ај

 Организовање и припремање матурских испита 

Могућност учешћа наставника на стручним 

семинарима(летња школа страних језика) 

Сви чланови Договор; 

  
 Ј

у
н

-Ј
у

л
 

Анализа рада и степен остварености плана и 

програма 

Током наставне године, сви чланови стручног 

већа пратиће културна дешавања у граду и 

конкурсе у земљи и остваривати сарадњу на овом 

плану; 

Сви чланови 
Анализа; 

Договор; 
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Стручно веће за друштвене науке 

          Председник стручног већа: Бјелак Азра 

 

Време 

реализ 
Активности/теме Носиоци реализ. 

Начин 

реализације 

  
  

  
  

  
  

     
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

           IX
 

             
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
 

  С
еп

те
м

б
ар

  

- Израда годишњих планова по предметима  

- Израда месечних планова и програма  

- Иинформисање о набавци уџбеника и стручне литературе  

- Информисање о иновацијама у настави и размена искустава са стручним 

већима, колегама као и стручним већима других школа  

- Анализа опремљености кабинета за наредну школску годину 

Руководилац  

стручног већа, 

чланови стручног  

већа 

Разговор, 

дискусија,  

анализа,  

предавања. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
 

X
 

 

 - Договор око учешћа на семинарима 2017/2018. 

- Организација посете Сајму књига и графике  

- Детаљније упознавање са образовно -васпитним циљевима и  

садржајем програма по предметима  

- Проналажење мотивационих поступака запостизање бољих  

образовних и васпитних постигнућа ученика  

- Организовање допунског и додатногоблика рада са ученицима  

- Посета историјским споменицима у граду 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

X
I 

  
  

  

- Анализа успеха ученика на крају првог класиф.  периода  

- Откривање узрока неуспеха појединих ученика 

-   Предлог Плана уписа за школску 2017/18. 

- Посета верским објектима и институцијама у   оквиру  

изборног предмета верске наставе 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

  
  

 X
II

  
  

  
  
 

- Договор о организацији и реализацији угледног часа  

- Усклађивање критеријума оцењивања ученичких знања, умења и 

способности  

- Критички осврт на рад већа и предлагање  мера за његово  

унапређење  

- Покретање иницијативе за боље организовање материјалног  

опремања кабинета  

Сви наставници 
Разговор, 

дискусија 

I 
  

  
  
  

  

- Анализа успеха ученика на крају првог полугод  

- Учешће у организацији прославе Светог  

Саве и сличних манифестација  

- Припрема за такмичење 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

II
 

- Стручно усавршавање наставника, информисање и покретање  

иницијативе запосету семинарима  

- Организација и препоруке за посету часовима за предходну  

проверу за полагање стручног испита колега из струке, помоћ  

     и саветовање  

- Сарадња са стручним сарадником(опште теме)  

- Школско такмичење ученика  

- Посета изложбама и трибинама у оквируизборног предмета 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

II
I 

  
  
  

  
  
 

- Упознавање са програмом такмичења 

ученика из друштвених наука  

- Анализа рада секција  

- Стручно усавршавање наставника  

- Општинско такмичење ученика 

Посета и помоћ сиромашнима и болеснима 

у оквиру изборног предмета 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 
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IV
  

  
  

  
 

- Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода  

- Сарадња са органима управљања школе,  

директором, секретаром, стручним сарадником 
Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

V
  

  
  

  
 

- Организација и реализација огледних 

часова  

- Предлагање мера за постизање боље 

мотивације ученика 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа, 

  
  

  
Ју

н
-V

I 

- Припреме за следећу школску годину  

- Анализа броја часова за наредну школску 

годину и предлог поделе часова 

Председник  

стручног већа 

Анализа, 

дискусија, 

договор 

  
  

  
V

II
-V

II
I 

  
  

- Анализа успеха ученика на крају школскегодине  

- Анализа остварености и успешности реализовања наставе у  

 току школске године  

- Анализа рада стручног већа  

- Анализа рада секција  

- Избор руководиоца актива  

- Предлог поделе предмета на наставнике  

- Подела послова до четрдесеточасовне радне недеље  

- Именовање руководилаца секција  

- Договор о времену одржавања састанака 

Сви наставници 

Разговор, 

дискусија,  

анализа,  

предавања 
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Стручно веће економске струке 

Председник стручног већа: Јањушевић Зорица 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 
Начин реализације 

IХ
 

Избор уџбеника 

Израда наставних планова 

Набавка наставних средстава и потрошног 

материјала за оглед 

Анализа опремљености кабинета 

 

Председник 

 

Сви чланови 

 

Разговор 

Дискусија 

Договор 

 

X
 

Договор око учешћа на семинарима 

2017/2018. 

Одлазак на Сајам књига 

Реализација додатне и припремне наставе 

 

Председник 

Сви чланови 

Посета 

Договор 

 

X
I 

Анализа успеха на крају 1.тромес. 

Стручно усавршавање 

Предлог Плана уписа за школску 2018/19. 

Предлози за побољшање обављања практичне 

наставе и реализација 

Праћење рада у огледним одељењима 

 

Сви чланови 

Дискусија 

Разговор 

Учешће  

X
II

 

Седница актив:стручно усавршавање  

Праћење активности и анализе практичне, 

блоковске наставе 

Праћење рада у огледним одељењима 

 

Председник 

Сви чланови 

Учешће 

Дискусија 

Разговор 

 I
-

II
 Усвајање тема за матурски и завршни рад 

Усвајање питања за изборне предм. 

Сви чланови Разговор 

Договор 

II
I 

Договор око реализације такмичења 

Праћење рада у новим огледним 

одељењима,припрема маркеттима за 

планирани обилазак основ. Школа 

Председник 

Сви чланови 

Дискусија 

Договор 

Учешће  

IV
 

Припрема и такмичења из области економије 

и трговине 

Анализа успеха на крају трећег класифик. 

Периода 

 

Сви чланови 

Организација 

Дискусија 

Разговор 

Договор 

V
 

Посета сајму из области економије и трговине 

Регионална и републичка такмичења 

Орган.завршних и матурских испита 

 

Председник 

Сви чланови 

Посета 

Дискусија 

Договор 

V
I-

V
II

 

Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

Анализа успеха на крају 2.полугод 

Подела часова за наредну годину 

Заједница економских школа 

 

Председник 

 

Сви чланови 

Организација 

Разговор 

Дискусија 

Договор 

Учешћа 

V
II

I 

Извештај о променама наставних планова и 

програма 

Анализа опремљености кабинета 

Анализа уписа ученика  

Поправни испити 

Коначна подела часова 

Извештај председника стручног већа и избор 

за наредну шк.год. 

 

 

 

Сви чланови 

 

 

Разговор 

Дискусија 

Договор 
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Стручно веће угоститељске струке 

Председник стручног већа: Хаџифејзовић Есад  
 

Време 

реализ. 

Активности/теме 

 

Носиоци 

реализације 

 

Начин 

реализ. 

 

С
еп

те
м

б
ар

 Предлог поделе послова у оквиру 40-часовне 

радне недеље, 

Израда годишњих и месечних планова по 

предметима 

Реализација набавке уџбеника  

Набавка материјала и основних средстава за  

угост.кабинет 

Текуће одржавање и оспособљавање опреме 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Разговор, 

анализа и 

договор 

 

О
к
то

б
ар

 

Договор око учешћа на семинарима 2017/18. 

Анализа кабинетске наставе за текућу 

школску годину 

Предлози за побољшање обављања практичне 

наставе и реализација 

Праћење рада у огледним одељењима 

Организација посете Сајму књига. 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Актив стручног већа и анализа реализације 

плана из претходног месеца 

Анализа успеха на крају I класификационог 

периода 

Анализа потребних наставних средстава за 

рад у угост.кабинету 

Праћење рада у огледним одељењима 

Стручно оспособљавање кроз организоване 

семинаре 

Предлог Плана уписа за школску 2018/19. 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа и 

договор 

Д
ец

ем
б

ар
 

Успех ученика на крају I полугод. 

Праћење активности и анализе практичне 

наставе,блоковске наст. 

Набавка потребних средстава за  обављање 

практичне наставе у следећем полугодишту 

Организација прославе школске славе 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

Ја
н

у
ар

 

Квалитативна и квантитативна анализа 

васпитно образовног рада и сарадња са 

стручним сарадником  

Организација праксе за II полугодиште у 

школи 

Договор о изради презентације  

угостит.струке,план обиласка осн. школа и 

промовисања струке, формирање тима 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

Ф
еб

р
у

ар
 

Актив стручног већа и анализа реализације 

плана из прет.месеца 

Праћење рада у новим огледним одељењима 

Извештај чланова тима о извршеном обиласку 

основних школа 

Припрема за предстојеће школско и 

републичко такмичење (набавка потребних 

средстава) 

Такмичење ученика  

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Посета свим 

основним  

школама, 

Презентација 

школе 

Организовање  

школског такм. 
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М
ар

т Актив стручног већа и анализа реализације 

плана из прет. месеца 

Анализа успеха на крају III класификационог 

периода 

Праћење рада у новим огледним одељењима, 

Активности око одвијања практичне наставе  

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа и 

Договор 

А
п

р
и

л
 

Актив стручног већа и анализа реализације 

плана из прет. месеца 

Анализа рада у новим огледним одељењима 

Припрема паноа и изложбених радова за 

републичко такмичење, 

Организација око одласка на републичко 

такмичење 

Активности за реализацију блоковске наставе 

Посета основним школама 

Рад на педагошкој документацији 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 

М
ај

 

Актив стучног већа и анализа реализације 

плана из прет. месеца 

Извештај са такмичења 

Нацрт предлога поделе предмета на 

наставнике 

Рад на педагошкој документацији 

Анализа реализације наставе у другом 

полугодишта 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа и 

договор 

Ју
н

 Актив стручног већа и анализа реализације 

плана из прет. месеца 

Предлог поделе предмета на наставнике и 

подела послова до 40-сатне радне недеље 

Сарадња са другим стручним већима 

Руководилац стручног 

већа 

 

Предметни наставници 

 

Анализа, 

разговор, 

дискусија, 

договор и 

посета 
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Стручно веће за природне науке 

           Председник стручног већа: Милошевић Ина 

 

Време 

реализ 

Активности/теме 

 

Носиоци 

реализације 

Начин реализ. 

 

С
еп

те
м

б
ар

 

Подела предмета 

Избор председника стручног већа 

Израда планова рада 

Сређивање кабинета и преглед наставних 

средстава 

Сви наставници 

 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

О
к
то

б
ар

 

Договор око учешћа на семинарима 2017/2018. 

Договор о одласку на сајам књига 

Преглед стручне литературе 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

 

Сви наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Договор о припремном раду са ванредним 

ученицима 

Договор о одласку на семинаре 

Разматрање Предлога Плана уписа за школску 

2018/19. годину 

Сви  наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

Д
ец

ем

б
ар

 
–

Ја
н

у
ар

 Разматрање успеха ученика из природних наука 

Реализација допунске и додатне наставе 

Припрема ученика за такмичења 

 

Сви наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

  
 

Ф
еб

р
у

ар
 

Могућности побољшања успеха ученика 

Разматрање реализације плана и програма 

Текући проблеми у настави 

 

Сви    наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

М
ар

т 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Посета појединих часова 

Разматрање рада са ванр. ученицима 

 

Сви наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

А
п

р
 

Проблеми у вези са реализацијом наставних 

планова 

Припреме ученика за такмичење 

 

Сви наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

М
ај

 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Могућности стручног усавршавања 

 

Сви наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

  
Ју

н
 

Оквирна подела часова за наредну школску 

годину 

Успех ученика на крају 2.полугод. 

Анализа рада стручног већа природних наука 

 

 

Сви наставници 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

  А
в
гу

с

т 

Реализација поправних испита 

Успех ученика на крају школ. године 

Резултати уписа и подела часова 

 

Сви наставници 
Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

 

 

О реализацији програма стручног већа води се евиденција кроз записнике, за свако 

веће посебно. Евиденција о раду већа садржи: датум рада, име и презиме одсутних 

наставника, клаузула да ли је оправдано одсутан, дневни ред, преглед садржаја 

рада/дискусије, закључке, мере које се предузимају, итд. 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА- 

 Стручни актив за развојно планирање 

 

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних 

сарадника, јединице локалне самоуправе и Савета родитеља. Чланове именује Школски 

одбор. 

 

На седници Наставничког већа 13.09.2016. године предложени/изабрани су чланови 

Стручног актива за развојно планирање Економско-трговинске школе и то су: 

 

1. Радоје Милошевић, проф. 

2. Светлана Шљукић, проф. 

3. Селмо Капур, проф. 

5. Бахрија Ханић, проф.   и 

6. представник локалне заједнице и ШО 

7. председник Савета родитеља 

8. председник Учен. парламента и  

   Ермедин Дуран, директор школе,  

   Рондић Алиса,педагошкиња школе. 

 

И у наредној школској 2017/2018. години председник овог стручног актива је Радоје 

Милошевић. Чланови испред локалне самоуправе и Савета родитеља за текућу годину 

биће именовани на седници Школског одбора, као и замена за чланове испред Савета, 

локалне самоуправе и Ученичког парламента. 

На основу предлога стручних већа, представника родитеља и ученика, Стручни 

актив за развојно планирање је урадио предлог  Школског развојног плана (даље ШРП) за 

период од 5 година и упутио га на усвајање и доношење стручним органима школе.  

ШРП садржи развојне циљеве и у оквиру сваког развојног циља  урађен је  и акциони план 

кроз утврђене задатке и активности за остварење датог циља 

 

На седници Наставничког већа одржаној 25.01.2017. године усвојен је Школски 

развојни план за пет година (2017-2022. год.). Школски одбор је донео Школски развојни 

план  на седници 20.01.2017. год.   

Да би се предвиђене активности реализовале у наредном периоду, тим за ШРП је 

издвојио кораке које треба предузети у току школске године.  

Носиоци реализације програма стручног већа за развојно планирање: директор, 

стручни сарадник, као и чланови тима. 
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Време 

реал. 
Активности 

Начин 

реализац. 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 
 Израда извештаја за предходну годину 

 Израда плана активности за текућу школску годину (ГПР) 

 Прилагођавање наставних планова и програма актуелном 

тренутку и могућностима ученика и школе (настава и 

учење) 

 Утврђивање тренутне опремљености школе наставним 

средствима и степена њихове примене 

 Утврђивање социјалне анамнезе ученика и помоћ 

сиромашним ученицима (набавка уџбеника, бесплатан 

превоз,и друге врсте помоћи) подршка ученицима 

 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Директор  

Стручни сарадник 

Координатор 

практ.наставе 

 

Стручна већа наставници 

О
к
то

б
ар

 

 Набавка савремених наставних средстава и савремених 

учила  

 Обука наставника за примену савремених метода у 

настави (струч.усавршавање) 

 Унапређивање и чвршће повезивање школе са 

родитељима, локалном заједницом и њеним ресурсима, 

израда плана активности и сарадње (унутрашњи и 

спољашњи односи)  

 Стручно усавршавање наставника кроз различите 

семинаре, посете другим школама и др. 

 Стављање ученика у положај субјекта у свим фазама 

наставе (у фази припреме за час, извођење наставе, 

евалуација, оцењивања и праћења развоја ученика)-настава 

и учење 

 Предлог Плана уписа за школску 2018/19. 

 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Директор 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

Тим за унапређење 

сарадње са родитељима и 

локал. заједницом 

 

Руководиоци стручних 

већа 

  
  

  
  

 Н
о

в
ем

б
ар

 

 Тим за информисање ученика за такмичења упознаће 

ученике са областима и предметима у оквиру којих се 

организују такмичења (постигнућа ученика) 

 Израда инструмената за самоевалуацију наставника и 

ученика 

 Пригодно информисање наставника о питањима која се 

третирају у стручним листовима и часописима (стручно 

усаврш.) 

 Унапређивање односа наставника и ученика (сараднички 

односи), семинари, (стручно усавршавање) 

 Рад на афирмацији школе кроз медијске презентације и 

јавне наступе (унутрашњи и спољашњи односи)  

 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Тим за постигнућа 

ученика 

стручни сарадник тим за 

наставу и учење 

библиотекар 

Тим за медијску 

промоцију школе 

Д
ец

ем
б

ар
 

 Афирмација школе кроз активности у пројекту: Са 

маргина друштва у центар друштвеног живота кроз ТВ 

емисију:Млади у сукобу са законом- (подршка ученицима) 

 Постицање ученика на припрему за такмич. из разних 

предмета (постигнућа ученика) 

 Неговање здравих и другарских односа међу ученицима и 

наставницима (школска клима и ваннаставне активности ) 

 Већа повезаност теоријских знања са практичном наставом 

(настава и учење) 

 Рад на афирмацији школе(управљ. школом) 

 Веће партиципирање родитеља у раду школе (брига о 

ученицима) 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Презента     

  ција 

 

Тим за кључну област 

постигнућа ученика 

Тим за подршку 

ученицима  

Координатор практичне 

наставе 

Директор 

стручни сарадник 

одељ.старешине 
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Ја
н

у
ар

 

 Јачање сарадње са школама које образују ученике исте 

струке из Ужица, Прибоја, Чачка и др.,у оквиру прославе 

школске славе, Светог Саве (ЕТОС) 

 Стручно усавршавање наставника 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Тим за ЕТОС 

Тим за стручно 

усавршавање 
Ф

еб
р

у
ар

 

 Организовање школских такмичења (постигнућа ученика) 

 Стручно усавршав. наставника (семинари) 

 Реализација часова применом нових знања стечених на 

семинарима (активно учење настава и учење) 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Презента 

  ција 

Тим за постигнућа, 

Тим за стручно 

усавршавање 

Наставници 

 

  
  

М
ар

т 

 Такмичење ученика (постигнућа ученика) 

 Сарадња са пријатељским школама (ЕТОС) 

 Стручно усавршавање наставника-Тимски рад 

 Функционисање Ученичког парламента (подршка 

ученицима) 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Семинари 

Тим за постигнућа 

ученика 

Тим за ЕТОС 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор 

А
п

р
и

л
 

 Семинари који су примењиви и потребни у настави 

(стручно усавршавање) 

 Такмичење ученика (постигнућа ученика) 

 Рад на афирмацији школе (унутрашњи и спољашњи 

односи) 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Семинари 

Тим за стручно 

усавршавање 

Тим за постигнућа 

ученика 

Директор и стручни 

сарадник 

М
ај

  Промоција успешних ученика школе (постигнућа ученика) 

 Стручно усавршавање наставника 

 Анализа ефеката реализованих семинара и примене 

стечених знања у пракси (настава и учење) 

 Рад на професионалној оријентацији 

Дискусија  

Договор 

Анализа 

Тим за постигнућа 

ученика 

Тим за стручно 

усавршавање 

Тим за наставу и учење 

Стручни сарадник,  

Тржиште рада 

  
Ју

н
  Извештај о реализованим активностима предвиђеним 

Школским развојним планом за школску 2017/18. годину 

Дискусија  

Анализа 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Носиоци реализације програма стручног већа за развојно планирање: директор, стручни сарадник, као и 

чланови тима, реализацију програма прате присуством, дискусијама, састанцима, увидом у свеску записника, 

организацијом семинара и другим активностима везаним за стручни актив. 

  

Програм рада педагошког колегијума  

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине Педагошки колегијум, 

којим председава и руководи директор школе. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима 

директора из члан 61. став 3. тачке 2) до 5) Закона о основама система образовања и 

васпитања. Током ове школске године Педагошки колегијум разматраће: 

• осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 

• остваривање развојног плана школе, 

• педагошко – инструктивни увид, надзор и мере за унапређење усавршавања рада  

наставника и стручних сарадника, 

• стручно усавршавање запослених. 

 

Чланови педагошког колегијума школе: 

- Дуран Ермедин, директор, Рондић Алиса, педагошкиња школе, 

      и председници стручних већа наставника :  
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Састанци Педагошког колегијума одржаваће се у школским просторијама следећом  

динамиком и са следећим садржајима рада: 
 

Време 

реал. 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
а

О
к
то

б
ар

 

Конституисање Педагошког колегијума 

Анализа остварења год. програма рада екскурзија 

Планирање стручног усавршавања запослених 

Унапређење обављања практичне, и блок наставе, као и 

сарадње са соц. партнерима 

Самовредновање рада школе 

Стручна већа 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

Разговор 

дискусија  

анализа 

договор 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Д
ец

ем
б

ар
 

Реализације Годишњег плана рада 

Предлог Плана уписа за школску 2018/19.год. 

Организација прославе школске славе 

Анализа рада тимова за самовредновање 

Осврт на безбедност ученика и запослених, заштиту на 

раду и поштовање правила о кућном раду Школе 

Планирање стручног усавршавања запослених 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Разговор 

дискусија 

Ја
н

у
ар

 

–
м

ар
т 

 

Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

Разматрање плана  уписа  ученика за школску 2018/19. г. 

Анализа рада ђачког парламента 

Стручно усавршавање наставника 

Анализа рада тимова 

Стручна већа 

Чланови 

Педагошког 

колегијума 

Разговор 

дискусија 

договор 

 А
р

и
л

 -
  
  

 

  
 М

аj
 

Праћење резултата рада стручних Већа 

Анализа и унапређење односа у школи, добрих 

међуљудских односа и радне дисциплине запослених 

Нужне припреме за успешан завршетак школске године 

Праћење остваривања Школског развојног плана 

Педагошки 

колегијум 

Стручна већа 

Разговор 

дискусија 

договор 

 

Реализацију рада педагошког колегијума прати директор и помоћник директора, присуством 

састанцима и увидом у књигу записника, као и увидом у реализацији активности дефинисаним  на 

састанцима колегијума.  

 

 

 

Педагошки колегијум ће, према потреби, разматрати и остала питања из свог 

домена рада. Динамика одржавања састанака ће се прилагођавати актуелним 

потребама у циљу благовременог решавања питања из свог делокруга. 
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  ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА            

Програм рада педагога 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ         

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Припреме за пријем ученика I  разреда, спровођење анкета, соцкарте ученика 

2. Прављење базе података ученика 

3. Праћење адаптације ученика првог разреда 

4. Идентификација ученика с тешкоћама у развоју  

5. Рад са ученицима с тешкоћама у развоју 

6. Идентификација и рад надареним и талентованим ученицим 

7. Пружање потребне помоћи ученицима у раду Ученичког парламента 

8. Решавање актуелних проблема у наставном процесу 

9. Професионална оријентација ученика 

Упознавање ученика са методама и техникама успешног учења 

Организација и реализација радионица са ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА И ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНАМА 

 

1. Пружање помоћи наставницима у програмирању и планирању свог рада 

2. Посета часовима редовне, допунске и додатне наставе 

3. Укључивање наставника у процес стручног усавршавања 

4. Помоћ у процесу организације такмичења 

5. Пружање помоћи у процесу организације часа и осталих васпитно 

образовних облика рада 

6. Пружање помоћи приликом израде портфолија 

7. Смернице и упуте за угледне часове 

8. Помоћ наставницима у раду са ученицима са посебним потребама 

(Ученици с тешкоћама у развоју и надарени, талентовани ученици) 

9. Помоћ у избору ученика за поједине секције у школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

 РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

1. Индивидуални и групни рад са родитељима 

2. Присуство родитељским састанцима по потреби 

3. Организација и реализација семинара за родитеље 

4. Сарадња са Саветом родитеља 

 

 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

 

 

 

АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

1. Истраживање о социјалном статусу ученика првог разреда 

2. Учешће у процесу самовредновања школе и имплементацији резултата у 

циљу побољшања квалитета рада школе 

3. Анализа часова допунске наставе у одељењима угост.струке 

4. Истраживање  на тему испитивања узрока и разлога за неоправдано 

изостајање са часова и за све матуранте '' Жеље и могућности уписа 

ученика на студије'' 

5. Испитивање односа на релацији ученик-наставник, ученик-ученик, 

наставник-наставник 

6. Испитивање деловања појединих метода и облика рада на успех ученика 

7. Израда извештаја, анализа и прегледа успеха ученика за класификационе 

периоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

1. Учешће у раду Одељенских већа 

2. Учешће у раду Школског одбора 

3. Учешће у раду Наставничког већа  

4. Учешће у раду тимова и комисија школе 

 

 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

1. Учешће у изради Програма рада школе, Извештаја и праћење остваривања 

датих програма 

2. Учешће у организацији васпитно – образовног рада, рад на припреми 

извештаја о резултатима класификационих периода 

3. Вођење и ажурирање педагошке документације 

4. Стручно усавршавање, учешће на семинарима, предавањима 

5. Организација предавања на теме за које се искаже интересовање и потреба 

6. Сарадња са Министарством просвете у циљу решавања тешкоћа у васпитно 

образовном раду 

7. Остваривање сарадње са Медицинским центром и Центром за социјални рад 

8. Сарадња са локалном самоуправом 

9. Сарадња са Невладиним организацијама  

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ ГОДИНЕ 

План посете часовима, план рада са надареним ученицима и план рада професионалне 

оријентације чине саставни део овог плана. 

Програм рада школског   библиотекара 

време врста активности 

Септембар 

 учлањивање ученика у библиотеку 

 одржавање по једног часа у просторијама библиотеке за све   ученике првог 

разреда и упознати их са радом библиотеке 

 упознавање са новим програмом за I и IV разред 

Октобар 

 припрема спискова литературе коју треба набавити за I,II,III и IV разред 

 у сарадњи са секцијом радити на популаризацији књиге,  

 учествовати у раду oко обележавања Дана просветих радника 

Новембар 

 посета Сајму књига 

 набавити нове књиге у оквиру  школске библиотеке 

 договор,припремање изложби писцима чији се јубилеји славе 

Децембар 

 стручна обрада и инвестирање нових књига 

 састанак литералних секција средњих школа 

 обављање преплате за листове и стручне часописе 

Јануар 
 извештај/анализа о броју читалаца и бр. прочитаних књига 

 рад на сређивању књижног фонда и припрема за рад у другом полугодишту 

Фебруар 

 посета зимским семинарима књига 

 литерални састанци са књижевним клубом  

 инфомација о литератури за додатну наставу 

Март 

 литерарни састанак средњих школа 

 сарадња са библиотекарима Градске библиотеке ”Вук Караџић”, 

 ревизија каталога 

 
Одржати по један час у просторијама библиотеке за све ученике првог разреда и упознати их 

са књижним фондом,радом библиотеке,правилима,чувањем,задужењем и враћањем књига,и сл. 

Припрема спискова литературе коју треба набављати за допуну књижног фонда лектиром и 

стручним часописима. Инвентарисање,изложбена поставка нових књига.Обнављање претплате за 

листове и стручне часописе. Рад на оштећеним књигама. Рад на сређивању књижевног 

фонда,извештај са анализом о броју читалаца и прочитаних књига,помоћ око израде матурских 

радова. Прикупљање књига од читалаца,помоћ у изради Извештаја о раду и Годишњем плану 

школе, стално евидентирање потреба у књижном фонду и припрема за рад   у наредној години. 
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 ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ  ОРГАНА 

   План и програм рада директора школе 

 

Време Активности 
Сарадници 

реализ.акт. 

С
еп

те
м

б
ар

 

1.Помоћ комисији за израду Годишњег плана рада за наредну школску 

годину и комисији за израду Извештаја о раду школе у претходној 

школској години 

2.Подношење Извештаја Школском одбору о остварености Годишњег 

плана рада Школе за школску 2016/2017. годину 

3.Подношење Годишњег плана рада Школе за школску 2017/2018. 

годину Школском одбору на усвајање 

4.Саветодавни рад са наставницима (посебно почетницима) и 

стручним службама 

5.Контрола програмирања и планирања рада наставника и стручних 

сарадника 

6.Анализа распореда наставних и ваннаставних активности и 

предузимање евентуалних корективних мера 

7.Именовање комисија у својој надлежности 

8.Припрема седнице Наставничког већа 

9.Анализа стручне заступљености наставе 

10.Сарадња са предузећима у вези са организацијом извођења 

практичне наставе  

11.Конституисање Савета родитеља 

12.Сарадња са друштвеном средином 

13.Помоћ председнику Школског одбора у припремању седница 

14.Рад на утврђивању елемената за обрачун средстава са 

Министарством просвете и достављање ЦЕНУСа за 2017/18. г. 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

Наставе 

О
к
то

б
ар

 

1.Сарадња са стручним већима и организовање рада на састављању 

елабората за верификацију нових образовних профила уписаних ове 

школске године 

2.Координирање рада свих субјеката на припреми нацрта плана уписа 

3.Инструктивно-педагошки рад (посета 4 часа редовне наставе) 

4.Праћење реализације Годишњег плана рада у првом 

класификационом периоду 

5. Договор о активностима у оквиру самовредновања рада школе 

6.Организација и реализација послoвa у оквиру екскурзијe 

7.Планирање седница ОВ на крају првог класификационог периода 

8.Сарадња са друштвеном средином 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

Наставе 
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Н
о

в
ем

б
ар

 

1.Организовање испита за ванредне ученике и именовање комисија 

2.Учешће у изради анализа образовно-васпитних резултата на крају 

првог класификационог периода 

3.Именовање ментора наставницима почетницима 

4.Припреме за попис имовине Школе 

5.Инструктивно-педагошки рад (посета 4 часа редовне наставе и 1 час 

допунске и додатне наставе и 1 час секцијама) 

6.Праћење реализације практичне наставе 

7.Организовање, и по потреби, присуствовање родитељским 

састанцима 

8.Предлагање мера Наставничком већу за побољшање ученика у 

успеху и понашању 

9.Анализа рада одељењских и стручних већа 

10.Рад на припреми Предлога плана уписа ученика за наредну 

школску годину 

11Сарадња са стручним већима у сагледавању могућности и потребе 

за увођењем нових образовних профила 

12.Анализа радних и хигијенских услова у Школи 

13.Припрема седнице Наставничког већа 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе 

Д
ец

ем
б

ар
 

1.Уочавање и решавање проблема у вези са оцењивањем и 

проверавањем знања ученика 

2.Инструктивно-педагошки рад (посета 2 часа редовне наставе) 

3.Организовање прегледа педагошке документације и остваривање 

увида у рад одељењских старешина 

4.Израда плана набавке учила у сарадњи са одговарајућим већима 

5.Припрема плана уписа ученика за наредну школску годину 

6.Преглед педагошке документације 

7.Анализа рада административно-финансијских радника 

8.Припрема за израду завршног рачуна 

9.Праћење пописа имовине Школе 

10.Праћење промена у оквиру законских прописа и информисање 

радника у сарадњи са секретаром 

11.Организација и учешће у раду одељењских већа 

12.Припрема прославе Школске славе 

13.Планирање стручног усавршавања наставника током    зимског 

распуста 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе 

Ја
н

у
ар

 

1.Припрема анализе реализације Годишњег плана рада 

2.Учешће у изради анализе успеха ученика у I пол. 

3.Праћење активности самовредновања рада школе 

4.Организовање прославе Школске славе 

5.Праћење реализације блок наставе 

6.Организовање јавних набавки 

7.Организовање испита за ванредне ученике и именовање комисија 

8.Организовање стручног усавршавања наставника током зимског 

распуста 

9.Организовање родитељских састанака 

10.Праћење реализације огледа у школи 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе 
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Ф
еб

р
у

ар
 

1.Организовање завршних и матурских испита за ванредне ученике и 

именовање комисија 

2.Праћење рада тимова за самовредновање рада Школе 

3. Праћење реализације задатака који проистичу из Школског 

развојног плана 

4.Инструктивно-педаг. рад (посета 2 часа ред.наст) 

5.Припрема и подношење извештаја ШO о раду директора у првом 

полугодишту, као и остваривању Годишњег плана рада 

6.Анализа материјално-финансијског стања – завршни рачун, израда 

финансијског плана 

7.Припрема за организацију завршног и матурског испита за редовне 

ученике 

8.Праћење организације блок наставе за ученике 

9.Праћење реализације огледа у школи 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе 

М
ар

т 

1.Инструктивно-педаг.рад (посета 2 часа ред.наст) 

2.Контрола извршења закључака стручних органа и Школског одбора 

3.Анализа стручно-педаг. усавршавања наставника 

4.Анализа рада стручних већа 

5.Организовање екскурзија за ученике 

6.Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег 

стручног образовања 

7.Праћење припрема и реализација такмичења ученика 

Секретар 

А
п

р
и

л
 

1.Припрема седница Наставничког већа и информације у вези са 

успехом ученика на 3. класиф. периоду 

2.Организовање родитељских састанака 

3.Организовање испита за ванредне ученике и именовање комисија 

4.Координирање активности у припреми радних задатака за матурски 

и завршни испит 

5.Припреме за презентацију школе ученицима 8 р. 

6.Праћење остваривања Годишњег плана рада Школе и организација 

рада у циљу његовог остваривања у потпуности 

7.Инструктивно-педаг.рад(посета 2 часа ред.наст) 

8.Организовање екскурзија за ову и наредну школ.г. 

9.Организовање и учешће у раду седница одељ. већа 

10.Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег 

стручног образовања 

 

 

 

Шеф 

рачуновод. стручни 

сарадници педаг. 

колегијум организатор 

практ. наставе 

М
ај

 

1.Инструктивно-педагошки рад 

(посета 2 часа редовне наставе) 

2.Професионално информисање ученика 

3.Презентација школе ученицима осмих разреда 

4.Анализа сарадње Школе са друштвеном средином 

5.Анализа остваривања практичне наставе у предузећима 

6.Анализа остваривања фонда часова 

7.Реализација екскурзија за разреде који су испунили услове 

8.Припремање завршних активности у школској 2017/2018. години,  

разредних испита,припремне наставе, завршних и матурских испита за 

редовне и ванредне ученикe 

9.Учешће у раду седница одељењских већа завршних разреда 

10. Распоред рада до 31. августа 2018. године 

11. Праћење реализације огледа у оквиру Програма реформе средњег 

стручног образовања 

 

 

 

 

 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

Наставе 
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Ју
н

 

1.Организовање и учешће у раду седница одељ. већа 

2.Преглед књига евиденције, записника, матичних књига, преглед и 

потпис сведочанстава и диплома 

3.Именовање комисија за поправне испите јун/август   

4.Праћење реализације свих активности предвиђеним детаљним 

планом рада у јуну (разредни, завршни, матурски и поправни испити) 

5. Припрема за упис ученика у наредну школску годину, одређивање 

комисија 

6. Припрема седница Наставничког већа 

7. Организовање уписа ученика 

8. Припрема за израду извештаја о раду у текућој школској години 

9. Припрема за израду Годишњег плана рада за наредну годину 

10. Припреме за наредну школску годину 

11. Праћење реализације активности у оквиру Програма реформе 

средњег стручног образовања 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

Наставе 

Ју
л

 

1. Спровођење уписа ученика и информисање Наставничког већа о 

резултатима уписа 

2. Резултати шестомесечног пословања 

3. Контрола хигијенско-естетске припеме Школе за наредну школску 

годину 

4. Сагледавање потреба наставног кадра за наредну школску годину, 

расписивање конкурса 

5. Координација активности у циљу прикупљања елемената потребних 

за израду распореда часова за наредну школску годину 

6. Планирање буџета за наредну календарску годину 

 

 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе 

Ју
л

 

1. Спровођење уписа ученика и информисање Наставничког већа о 

резултатима уписа 

2. Резултати шестомесечног пословања 

3. Контрола хигијенско-естетске припеме Школе за наредну школску 

годину 

4. Сагледавање потреба наставног кадра за наредну школску годину, 

расписивање конкурса 

5. Координација активности у циљу прикупљања елемената потребних 

за израду распореда часова за наредну школску годину 

6. Планирање буџета за наредну календарску годину 

 

 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе  

А
в
гу

ст
 

1. Упознавање са садржајем аката приспелих у току летњег распуста 

2. Припрема и подношење извештаја ШO раду директора у другом 

полугодишту 

3. Организовање свих испита по распореду рада усвојеном за август 

4. Припрема извештаја о раду Школе у 2016/2017.години 

5. Обликовање Плана рада Школе за 2017/2018.школску годину 

6. Припрема решења о радним обавезама наставника за наредну 

школску годину 

7. Организовање и праћење израде распореда васпитно-образовног 

рада за наредну школску годину 

8. Подела предмета на наставнике 

9. Именовање одељењских старешина 

10. Припрема за први школски час у наредној школској години 

 

 

 

 

Секретар 

Шеф рачуновод. 

стручни сарадници 

педаг. колегијум 

организатор практ. 

наставе 
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Програм рада организатора   практичне 

наставе и помоћних наставника 

Време Врста активности 

      Септембар 

 Припрема за почетак школске године 

 Састанци са наставницима практичне наставе 

 Уговарање извођења практичне наставе са приватним и друштвеним 

предузећима као и самосталним власницима  

 Ажурирање пропратне документације 

 Набавка потрошног материјала за извођење праксе у школским кабинетима 

 Праћење распореда ученика по предвиђеним радним местима за обављање 

праксе 

 Рад на састављању извештаја 

     Октобар-     

     Новембар 

 Праћење реализације обављања практичне наставе 

 Преглед планова рада наставника  

 Обилазак кабинета као и других места где се обавља практична настава 

 Набавка потрошног материјала 

 Обезбеђење услова за извођење праксе  

      Децембар 

 Посета часовима  

 Преглед дневника рада и наставних планова 

 Индивидуални разговори са ученицима и наставницима 

 Набавка потрошног материјала 

 Провера услова извођења практ.наставе (по потреби) 

 Израда распореда за полугодишњу блок насгаву  

 Праћење извођења блок наставе 

          Јануар 

 Припрема и организовање за почетак извођења праксе у другом 

полугодишту 

 Састанак са наставницима практичне наставе и анализа рада у првом 

полугодишту 

 Преглед дневника рада на крају првог полугодишта 

 Набавка потрошног материјала 

  Фебруар-Март 

 Праћење реализације обављања практичне наставе 

 Преглед планова рада наставника  

 Обилазак кабинета као и других места где се обавља практична настава 

 Набавка потрошног материјала  

          Април 

 Преглед дневника рада 

 Праћење припрема за такмичење ученика 

 Праћење рада извоћача практичне наставе 

 Организација наставно-стручних  излета (посета) 

 Посете часовима наставника  

 Састанак са наставницима практичне наставе 

Мај 

 Праћење реализације обављања практичне наставе 

 Извођење такмичења према распореду Министарства просвете 

 Састанци и анализа досадашњег рада као и извештај са такмичења 

 Распоред блоковске наставе за завршне разреде 

         Јун-Јул 

 Припрема за завршетак другог полугодишта 

 Преглед дневника рада 

 Извештај о реализацији практичне наставе 

 Потребе за наредни период 

 Састанци са наставницима практичне наставе 
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    ПРОГРАМ УПРАВНИХ  ОРГАНА 

           Школски одбор 

Састав школског одбора школске 2016/2017.г. 

Име и презиме Овлашћени предлагач 

Кухиња Сеад Скупштина општине 

Дураковић Ареф Скупштина општине 

            Драгутиновић Нада Скупштина општине 

Милошевић  Радоје Наставничко веће школе 

            Кријешторац Меша Наставничко веће школе 

Јусовић Индира Наставничко веће школе 

Јаковљевић Соња Савет родитеља 

Музуровић Вехбија- замена Савет родитеља 

Брајовић Ненад Савет родитеља 

 

Председник Школског одбора:   Милошевић Радоје 
 

Програм рада школског одбора 

 
Школски одбора ради на основу одредаба ЗОСОВ,  чл. 53,54,55.  

Школски одбор ради у седницама и поред овог програма има и свој пословник о 

раду. За ову школску годину Школски одбор је предвидео и планирао 6 седница, али ће, 

уколико буде потребно, одржати и више. 

 

 

Време 

реализа

ције 

Активности/теме, садржаји Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

  Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

за претходну школску годину 

 Усвајање Годишњег програма рада школе 

за текућу школску годину 

 Расписивање конкурса за пријем нових 

радника 

 Доношење одлуке о набавци опреме, 

учила и других срдстава за школу. 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Директор 

О
к
то

б
ар

-

н
о

в
ем

б
ар

  Одлучивање о наменском коришћењу 

остварених сопствених прихода школе у 

складу са законом и финанс.планом 

 Предлог Плана уписа за школску 2018/19. 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Директор 

Н
о

в
ем

б
ар

-

д
ец

ем
б

ар
 

 Разматрање резултата рада,успеха и 

владања ученика на крају  првог 

класификационг периода 

 Разматрање извештаја директора о 

досадашњем пословању и инвестицоним 

улагањима у претходном периоду 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Директор и 

помоћник директора 
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Ја
н

у
ар

-

ф
еб

р
у

ар
 

 Разматрање успеха на крају 1. 

полугодишта 

 Усвајање финансијског плана за наредну 

годину 

 Разматрање извештаја пописних комисија 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

М
ар

т-

ап
р

и
л
-

м
ај

 
 Разматрање плана  уписа  ученика за 

школску 2018//19. годину 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Ју
н

-а
в
гу

ст
 

 Извештај о успеху на класификационом 

испиту и упис ученика 

 Разматрање извештаја о самовредновању 

рада школе 

 

Разговор 

Дискусија 

Анализа 

Договор 

 

Председник ШО 

Чланови ШО 

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника, и присуством седницама школског 

одбора а носиоц праћења је директор.  

 

 ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

     ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

У школи ће бити организовано 8 секција, а укључивање ученика у рад појединих 

секција, према личним интересовањима и склоностима треба да допринесе развоју 

личности на образовном, креативном и личном плану. 

 

Ред.бр. Назив секције и активности Водитељ 
Бр. 

часова 

1.  Спортска Солаковић Фарук 35 

2.  Рукометна секција Бјелак Азра 35 

3.  Секција страних језика Поровић Дениса 35 

4.  Рецитаторска секција Алимановић Сапко 35 

5.  Језичка секција Поровић Нермина 35 

6. Друштвене активности 
Милановић Дејан, 

ученици, наставници 
40 

7. Стваралачке активности 
Богавац Бојан, 

ученици, наставници 
20 

8. 
Културна и јавна делатност 

школа 

Хоџић Ернес, 

ученици, наставници 
           70 

 Свега             305 

Секције су сачиниле своје програме рада које ће током реализације прилагођавати 

интересовањима, афинитетима и ангожовањима ученика. План и програм секција је анекс 

годишњем програму рада школе. 
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    ПЛАН ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

Одељењске старешине ће кроз свој и програм и план одељењске заједнице 

остваривати своје функције: педагошку, организациону и административну, 

прилагодивши их конкретним условима и проблемима који се јављају у одељењу. 

Све своје функције одељењски старешина остварује јединствено координирајући 

рад и сарадњу свих ученика и чинилаца васпитног рада у једном одељењу. 
 

Рад са ученицима 
 

У раду са ученицима одељењски старешина своју улогу васпитача остварује 

подстицањем индивидуалног развоја ученика и унапређењем одељењског колектива. 

Задатке и садржаје у раду са ученицима одељењски старешина остварује на часовима 

одељењског старешине, одељењске заједнице, у времену између часова, на екскурзијама, 

излетима, посетама, акцијама друштвено-корисног рада, у различитим активностима 

слободног времена (посете позоришту, биоскопу, изложбама и слично). 

Одељењски старешина држи недељно један час одељењског старешине и организује 

један час одељењске заједнице ученика. 

 

Оријентациони програм и план рада одељењског старешине 
 

СЕПТЕМБАР 
• Информисање у вези са почетком школске године 

• Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и васпитно-

дисциплинским мерама 

• Припрема седнице одељењског већа 

• Родитељски састанак 

• Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара 

• Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки парламент 

• Развијање потитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности,одговорности, друж. 

• Опредељивање ученика за ваннаставне активности 

• Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита 

• Договарање о нормама понашања у школи и ван ње 

• Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички идеали, пружање подршке, не гради се 
пријатељство 

ОКТОБАР 

• Координација са члановима одељењског већа и свођење утисака о ситуацији у одељењу 

(проблем похађања наставе и активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави) 

• Решавање проблема прилагођавања ученика 

• Праћење реализације програма професионалне оријентације и заштите и унапређења здравља 

ученика 

• Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора 

• Радна дисциплина и понашање ученика 

• Разговор: колико познајемо град у коме живимо? 

• Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно 

• Срадња са стручним сарадником школе 

• Укључивање ученика у програм прославе Школске славе 

• Упознавање ученика са техникама успешног учења 

• Шта треба да знамо о сиди 

• Организовање екскурзије (уколико се испуне потребни услови) 

• Сарадња са Центром за таленте и рад са надареним ученицима 

• Организовање акције добровољног давања крви 
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НОВЕМБАР 

• Припрема података за I класификациони период 

• Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанцима у I 

класификационом периоду) 

• Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо 

• Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника 

• Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литературу 

• Рад на педагошкој документацији 

• Организација систематског прегледа за ученике I и III разреда 

• Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је утврдило Наставничко 

веће 

• Развијање личне одговорности код ученика (повратна информација од ученика о раду 

наставника) 

• Припреме за прославу Школске славе 

• Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета/ 

• Лепо и прикладно одевање 

ДЕЦЕМБАР 

• Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика 

• Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета 

• Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа за I 

класификациони период 

• Анализа напредовања ученика који показују слаб успех 

• Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног времена 

• Рад на педагошкој документацији 

• Припреме за прославу Школске славе 

• Припрема седнице одељењског већа 

• Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима 

• Како оцењујемо данашњу породицу-разговор 

• Како обележавамо значајне личне и породичне датуме 

ЈАНУАР 

• Подела ђачких књижица на крају I полугодишта 

• Однос ученик наставник у нашој школи 

• Прослава Школске славе 

• Изглед и понашање ученика школе на јавном месту 

• Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских просторија/ 

• Сарадња са стручним сарадником 

• Рад на педагошкој документацији 

ФЕБРУАР 

• Родитељски састанак 

• Разговарамо о другарству, пријатељству, љубави 

• Како да развијемо смосао и потребу за доживљајем лепог у природи, човеку, уметности 

• Договор о организовању екскурзије 

• Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера 

• Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама 

• Организовање акције добровољног давања крви 

• Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног испита 

• Сазнали смо о најновијим научним и техничким достигнућима код нас и у свету 

• Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама 

• Наличје полних болести 

• Трговина људима 

• Технике понављања и систематизације пређеног градива 

МАРТ 

• Шта је то сукоб генерација? 

• Ко су нам идеали и узори? 

• Поводом  8. марта сећамо се имена жена у рату и миру 

• Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски успеси 

• Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо радо променили 

• Припрема седнице Одељењског већа 

• Укључивање ученика упућених на разредни испит на припремну наставу 
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• Организовање екскурзије 

• Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих негативних 

појава код младих 

• Сарадња са стручним сарадником 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 

• Посетили смо позориште,изложбу,представу,свестрана анализа виђеног 

• Етничка толеранција и солидарност 

АПРИЛ 

• Припрема седнице Одељењског већа 

• Родитељски састанак: екскурзија 

• Млади и алкохол, никотин, дрога 

• Учимо ли за оцену или знање 

• Најзначајнији културни догађај месеца 

• Однос према школској имовини и личним обавезама 

• Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора 

• Религија- некад и сад 

• Куда после средње школе 

• Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина 

МАЈ 

• Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације 

• Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за разредни испит 

• Реализација екскурзије  и Анализа остварених излета , екскурзија 

• Прочитали смо књигу... 

• Анкета:Поручујем мојим наставницима 

• Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина 

• Потребе и мотиви човека (забране, конфликт) 

• Куда после средње школе 

• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине 

• Организовање разредних испита 

• Припрема седнице Одељенског већа 

• Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који дугују књиге 

ЈУН 

• Рад на педагошкој документацији 

• Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије 
• Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном периоду 

• Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године 

• Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита 

• Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне разреде 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

АВГУСТ 

• Сређивање педагошке документације 

• Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа 

• Подела сведочанстава и ђачких књижица 

• Упис ученика у наредни разред 

 

Циљ  и  задаци  одељењског  старешине  са  одељењском  заједницом  је  да  у  условима 

остваривања   плана   и   програма   на   нивоу   разреда,   подстиче   и   прати   организовање 

индивидуалних  активности  сваког  ученика,   да  доприноси  остварењу  синтезе  васпитних 

циљева и ученичког искуства у укупном, а посебно у моралном развоју личности ученика. 
 

Рад у одељењским већима и са наставницима и сарадницима 
 

У сарадњи  са   стручним    сарадницима,    одељенски    старешина    настоји    да    

од одељењског  већа  формира  стручни  тим,  који  ће  успешно  остваривати  план  и  

програм  и објединити  васпитне  утицаје. Одељењски  старешина  сарађује  са  стручним  

сарадницима,  а такође и са осталим стручним институцијама, као и са свим стручним 

органима у школи и са директором. 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Током школске године ученици и наставници ће бити ангажовани у реализацији 

следећих културних и других активности: 

 

• Организовано учешће и присуство трибинама, јавним предавањима и слично у 

организацији различитих институција града; 

• Посета изложбама у Градском музеју,Дому културе и другим култ.  просторима; 

• Учешће у активностима Градске библиотеке и коришћење књижног фонда 

библиотеке; 

• Присуство књижевним вечерима, промоцијама књига и слично; 

• Посете позоришним представама; 

• Посете биоскопским пројекцијама; 

• Учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја; 

• Учешће на спортским такмичењима, 

• Учешће на конкурсима и такмичењима у организацији других школа, домова 

ученика и других конкурса; 

• Посета сајмова (књига, научно-техничких достигнућа, предузетника и сл.) 

• Организовање екскурзија, излета и летовања; 

• Организовање изложбе ликовних радова поводом Школске славе; 

• Организовање спортских такмичења поводом Школске славе; 

• Учешће даровитих ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама локалног и 

ширег значаја 

• Афирмација рада школских секција; 

• Сарадња са предузећима ради упознавања ученика са достигнућима у 

политехничкој култури; 

• Припрема и реализација презентације школе и образовних профила ученицима 

осмог разреда у општини и шире; 

• Учешће у емисијама локалних и/или републичких медија у циљу промоције 

школе и постигнућа ученика; 

• Ажурирање података и израда веб сајта школе у циљу презентације школе и 

информисања корисника; 

• У школи ће бити прослављена Школска слава (27. јануар); 

• У оквиру изборног предмета верска настава организоваће се посете манастирима, 

ИВЗ – објектима исламске културе  

• У оквиру изборног предмета грађанско васпитање биће организоване активности 

у локалној средини; 

• Учешће ученика у раду Ђачке компаније; 

• У циљу заштите и побољшања безбедности ученика у школама и подизања 

укупног нивоа безбедносне културе наставља се реализација програма «Школски 

полицајац». 
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ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 

Педагошки руководилац задруге:Бјелић Славица  

В
р
ем

е
 

Р
еа

л
 

Садржај рада 
Носиоци 

активности  

Начин 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

* Откуп и продаја половних уџбеника 

* Према плану уписа за школ. 2017/2018.год,за 

свако одељење формирање списка потребних уџбеника на 

основу одобреног Каталога (ЗУНС,...) 

* Подела одштампаног мат. ученицима 

свих одељења, 

*Консултације са свим предм.наставн.  

* Сакупљање поруџбина, 

* Подела наручених уџбеника, 

* Упис нових задругара. 

Чланови 

ученичке задруге 

Анализа, 

договор и подела 

О
к
то

б
ар

 *Планирање производње хране, реквизита и сл. 

* Набавка материјала за рад  Чланови 

ученичке задруге 

Анализа 

дискусија и 

договор 

Н
о

в
ем

б
ар

 *Производња по планираној производњи 

* Посета семинару 

* Текуће 
Чланови 

ученичке задруге 

Одлазак на семинар 

Радионичарски рад 

Д
ец

ем
б

ар
 

*Производња по планираној производњи 

* Текуће активности 
Чланови 

ученичке задруге 
Радионичарски рад 

Ја
н

у
ар

-

ф
еб

р
у

ар
 

* Набавка материјала 

* Формирање плана производње 

* Посета Сајму туризма 
Чланови 

ученичке задруге 

Одлазак на 

Сајам 

  
 М

ар
т  

* Одржавање засађеног цвећа и сађење новог, 

* Уређивање паноа у учионицама и ходницима. 

Чланови 

ученичке задруге 

Рад на уређењу 

Изложба 

Рад у радион. 

А
ап

р
и

л
 

* Набавка материјала, 

* Изложба ученичких радова и награђивање 

најуспешнијих задругара. 
Чланови 

ученичке задруге 

Одлазак у Ужице 

и Нови Пазар 

  
М

ај
 

* Одлазак на.Репуб.смотру учен.задр., 

* Откуп половних уџбеника за завршне  

разреде. 

Чланови 

ученичке задруге 

Одлазак на такм. 

Анализа и  

Откуп. 

 

  
Ју

н
 

* Откуп половних уџбеника за све разреде. 
Чланови 

ученичке задруге 

 

Откуп 
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   ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

Екскурзије за ученике  четвртог разреда ће се реализовати у септембру/октобру 2017.  у 

трајању до 5 дана. Предлог одељењског већа : Будва, Црногорско приморје 

 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ је савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 

културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу Школе. 

 

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Проучавање објеката и феномена у природи; 

Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

Развијање позитивногодноса према: националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама; позитивним социјалним односима, 

као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Одељењска и стручна већа Школе предложиће план и програм наведених 

активности који ће разматрати Наставничко веће. Предложени план и програм разматраће 

и на њега дати сагласност Савет родитеља Школе. 

План и програм ових активности садржаће: образовно-васпитне циљеве и задатке; 

садржаје којима се постављени циљеви остварују, планирани обухват ученика; 

носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку 

организацију и начин финансирања. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Носиоци припреме, организације и извођења плана и програма путовања су: 

директор Школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник који је најмање 

једну годину изводио наставу одређеном одељењу. Стручног вођу путовања одредиће 

директор школе. 

Одељењски старешина обезбедиће организационо-техничке услове заизвођење 

путовања и координираће остваривање садржаја и активности предвиђених планом и 

програмом, старати се о безбедности и понашању ученика. 

Стручни вођа путовања припремаће и изводити програм који се односи на 

остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих 

садржаја. Стручни вођа путовања биће изабран из реда наставника који остварују наставни 

план и програм, а који су у вези са циљевима, задацима и садржајиманаведених 

активности. 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Екскурзија и излет ће се организовати и изводити, уз претходну писмену сагласност 

родитеља, за најмање 70% ученика истог разреда и ако су створени услови за 

остваривање циљева и задатака. 

Извођење екскурзије и излета за ученике истог разреда организоваће се 

истовремено и са истим садржајем. 
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Ако нису испуњени наведени услови, директор школе ће обуставити извођење ових 

активности. 

 

ПРИПРЕМА И ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели који треба да се посете, 

одредиће се у складу са циљем и задацима путовања. 

Избор агенција које ће реализовати екскурзију ће се спроводити у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу и да испуњава друге услове 

прописане Законом о туризму. 

Директор Школе је обавезан да организује консултативне разговоре пре извођења 

путовања, што подразумева укљученост свих интересних група у процес планирања 

и одлучивања. 

Пре извођења путовања наставници и ученици ће бити упознати са правилима 

понашања којих су дужни да се придржавају. 

За путовања дужа од два дана биће обезбеђен лекар пратилац. 

За путовања дужа од три дана неопходно је да родитељ, односно старатељ достави 

здравствени лист. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

 

Након изведеног путовања, стручни вођа и представник туристичке агенције 

сачиниће забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа у року од три дана 

сачињава извештај који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених 

услуга. 

Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а 

Школском одбору ради разматрања и усвајања. 

Одељењске старешине су обавезне да упознају родитеље са извештајем на 

родитељском састанку. Извештај са путовања биће саставни део годишњег Извештаја о 

раду Школе. 

 

ИЗЛЕТИ: 

 

Постоји могућност да се током школске године организују посете привредним 

организацијама и културно-историјским споменицима, а у циљу реализације дела  

наставних и ваннаставних планова и програма. Излети ће бити организовани по препоруци 

стручних већа са јасно одређеним садржајима и циљевима који омогућавају потпунију 

реализацију наставних и ваннаставних програма. 

 

Организација излета оствариће се на исти начин као и организација екскурзије, 

односно у складу са Правилником о измени Правилника о плану и програму образовања и 

васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама  

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“ бр. 6/2006). 
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 У  складу са међународним документом – Конвенција о правима детета и 

документима које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и 

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и Посебни протокол 

за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама који је усвојило Министарство просвете Републике Србије, Тим за 

заштиту деце-ученика од насиља формиран у Економско-трговинској школи у Пријепољу 

донео је Програм заштите деце-ученика од насиља који је саставни део Годишњег 

програма рада школе (чл.81 Закона). 

У школи је неопходно осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, 

као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања. 

Насиље се одражава на целокупни развој и живот детета, без обзира на облик и место 

дешавања. У данашњим условима тешко је предвидети када и где ће се насиље догодити, 

ко су могући учесници и какве ће бити последице. Зато су приоритетни задаци школе да 

утиче на формирање ставова о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање 

толеранције, разумевања и прихватања различитости. 

Програм рада треба да допринесе стварању услова за несметан развој и учење деце и 

младих, као и квалитетан рад у школи. 

Сви облици насиља, злостављања, злоупотребе и    занемаривања деце, којима се угрожава 

или нарушава физички, психички или морални интегритет личности детета, представљају 

повреду једног од основних права детета наведених у Конвенкцији ујединених нација о 

правима детета, а то је право на живот, опстанак и развој.Злоупотреба или злостављање 

детета обухвата све облике физичког или емоционалног злостављања, сексуалну 

злоупотребу, занемаривање, као и комерцијалнуили другу експлатацију, што доводи до 

нарушавања дететовог здравља, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру 

односа који укључује одговорност, поверење или моћ. 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце-ученика. 

 

 Насиље може имати различите форме: 

   - физичко насиље, 

  - емоционално-психичко насиље, 

     - сексуално насиље, 

   - насиље коришћењем информационих технологија (електронско насиље), 

 - занемаривање и намерно наступање, 

  - експлатација деце. 

 

 Насиље је вишедимензионална појава. Не постоје прецизне границе између 

разлчитих врста и облика насиља, односно они се међусобно преплићу и условљавају. 

Програм заштите ученика од насиља у Економско-трговинској школи заснива се на 

основним принципима, а то су: 
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     - право на живот, опстанак и развој; 

   - најбољи интерес детета; 

   - недискриминација и  

    - учешће деце 

Овај програм заштите ученика од насиља, односи се на све ученике Економске школе без 

обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које друге социјалне или 

индивидуалне карактеристике детета (боју коже, језик, вероисповес0т и националност, 

способности и специфичности детета). 

          Полазећи од става да се свако насиље над ученицима може спречити, у програму 

рада се истиче као веома важно, да школа креира климу у којој се: 

- ученик развија и негује културу понашања и                         

   уважавања личности;      

- не толерише насиље; 

- не ћути у вези са насиљем; 

- развија одговорност сви        

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на  

поступање; 

  

У оквиру овог Програма заштите ученика од насиља планиране су Превентивне 

активности, које обухватају : 

- Упознавање са правном регулативом, Општим и Посебним протоколом; 

- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

- Израда Програма за заштиту деце-ученика од насиља; 

- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

- Развијање и неговање богаства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-

образовних активности; 

- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата;                   

- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце-

ученика од насиља 

Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

- Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски 

одбор, Ученички парламент, Наставничко веће...). 

 

Интервентне активности 

 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

- Сарадња са релевантним службама; 

- Континуирано евидентирање случајева насиља; 

- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

провере; 

- Подршка ученицима који трпе насиље; 

- Рад са ученицима који врше насиље; 

- Оснаживање ученика који су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

- Саветодавни рад са родитељима. 
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Кораци – редослед поступања у интервенцији 

 

1.  Сазнање о насиљу-откривање је први корак у заштити       ученика од насиља.  

Најчешће се одвија на два начина: 

* опажањем или добијањем информације да је насиље у    току; 

*  сумњом да се насиље дешава на основу: 

препознавања спољашних знакова или специфичног понашања ученика и породице, или 

- путем поверавања, непосредно- од стране самог ученика и посредно – од стране треће 

особе (вршњака, родитеља ...). 

2. Прекидање, заустављање насиља – сваки запослени у школи који има сазнање о насиљу 

(дежурни наставник, разредни старешина, предметни наставник ...) у обавези је да реагује 

тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико процени да самостално не 

може да прекине насиље). 

3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, 

разговор са актерима ... 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумље или по стицању информација о 

насиљу. 

Објављују се у оквиру школе: 

- са колегом; 

- са Тимом за заштиту ученика од насиља, 

- са стручним сарадником, директором и школским полиц. 

           

У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 

школе: 

- Центром за социјални рад; 

- Здравственом установом.... 

                  

Приликом консултација са колегамаунутар или изван школе обавезно је поштовати 

принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса ученика. 

5. Предузимање одговарајућих активности: 

               *  на нивоу школе (информисање родитеља о насиљу име особе од поверења у 

случајевима сумље на насиље у породици, договор о заштитним мерама према ученицима, 

предузимање законских мера и организовање посебних програма оснаживања ученика за 

конструктивно поступање у ситуацијама насиља); 

              * по потреби укључивање надлежних служби: 

              -  здравствену службу; 

              - МУП, у случајевима када је детету потребна физичка заштита или када постоји 

сумља да је учињено кривично дело или прекршај; 

             - Центар за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања 

насиља. 

             Подношење пријаве надлежној  служби обавеза је директора школе. Пријава се 

подноси у усменој и писаној форми и садржи податке о ученику и породици, који су у том 

моменту познати, и разлоге за упућивање. 

             Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако ТИМ школе 

процени да ће тиме бити угрожена безбедност ученика. 

             У школи нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања. Ти 

задаци су у надлежности других система. 

6. Праћење ефеката предузетих мера 

               Тим за заштиту ученика је у обавези да, у сарадњи са запосленим у школи и 

релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера. 
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Почетком прошле године у школи је формиран  Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у саставу: 

              1. директор школе 

              2. стручни сарадник 

              3. представници родитеља, ученичког парламента, 4 професора и неколико лекара, 

социјалних радника и јавних личности. 

Критеријуми за избор чланова Тима били су висока професионалност у раду да у својој 

личној и професионалној биографији немају елементе насилног понашања, да имају добре 

комуникативне способности, у свом досадашњем раду су показали интересовање и 

адекватно реаговање на појаву насиља у школи. 

Састав овогодишњег Тима, њихова имена, биће видно истакнута на огласним таблама, 

како би запослени, ученици и родитељи били информисани о томе ко су чланови тима. 

 

 

Задаци чланова Тима за заштиту ученика од насиља су: 

             - Учествују у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

              - Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем 

стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и 

реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика. 

              - Организују упознавање ученика, родитеља (старатеља) и локалне заједнице са 

Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања; 

              - Кординирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља 

(превентивне и интервентне Активности); 

             - Организују консултације у школи и процењују нивое ризика за безбедност 

ученика; 

             - Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика; 

             - Сарађују са релевантним установама; 

             - Припремају план наступа школе пред јавношћу и медијима; 

             - Организују евидентирање појава насиља; 

             - Прикупљају документацију; 

             - Извештавају стручна тела и органе управљања. 

 

             Евиденција и документација 

              Запослени у школи (разредни старешина, стручна служба-чланови Тима, директор) 

у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. 

              Тим за заштиту ученика од насиља  прикупља документацију о случајевима 

насиља која се чува на сигурном месту, због поверљивости података. 

               Овај Програм заштите ученика од насиља је саставни део Годишњег плана. 

               Основе за успостављање процедура за реаговање у установама образовања и 

васпитања које се односе на злостављање ученика од стране запослених у установи  

постављене су Законом о основама система образовања и васпитања (чл.44, 45 и 46) и  

 

 

Законом о раду. Директор је одговоран за поштовање законитости рада установе и 

предузимање мера у складу са законом (чл.61 и 62, став 2, тачка 12). 

              Праћење примене Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама је у надлежности 

просветне инспекције и службе стручно-педагошког надзора. 
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Акциони план за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања за 2017/2018. годину 
 

ПРЕВЕНЦИЈА 
 

Активности Циљ Носиоци Временска 

динамика 

Начин 

праћења 

Израда плана рада за 

заштиту ученика од 

насиља 

Превентивно 

деловање 

Чланови тима, 

педагог, директор  

Септембар Књига 

евиденције 

Идентификација 

ученика са ризиком 

Превенција насилног 

понашања 

Чланови тима, 

педагог, 

одељ.старешина 

Током 

школске год. 

Вођење евиден., 

записници 

педагога,од. ст. 

Самостални рад са 

ученицима под 

ризиком 

Превенција 

насилногпонашања 

ученика који су под 

ризиком 

Тим за зашт. 

ученика од насиља, 

педагог,одeљ.стар. 

Током 

школске 

године 

Књиге 

евиденције 

тима, педагога 

и одељ.стареш. 

Организац. предавања 

за наставнике, ученике 

и родитеље на 

родитељским 

састанцима о насиљу 

Развијање свести 

ученика и наставника 

о важности борбе 

против насиља и 

превенцији 

Ученици, педагог 

школе 

До краја 

првог 

полугодишта 

Презентација, 

књиге 

евиденције, 

фотографије 

Информисање 

ученика о Програму за 

заштиту ученика  од 

насиља 

Развијање свести 

ученика и превенција 

Одељенски 

старешина 

До краја 

првог 

полугодишта 

ЧОС, Књиге 

евиденције 

Анализа докумената о 

безбедности ученика 

Превенција Секретар, 

директор, педагог  

До краја I 

полугодишта 

Записници са 

састанка 

Информисање ђака о 

кућном реду и о 

Програму заштите 

ученика од насиља на 

ЧОС и УП 

Превентивно 

деловање 

Одељенске 

старешине 

Ученички 

парламент 

Током 

школске 

године 

Записници са 

састанка 

В ођење 

записника УП 

Организација 

предавања за ученике 

и родитеље на тему 

наркоманије, 

алкохолизма, насиља... 

Превентивно 

деловање 

Педагог, 

предавачи из 

локалне средине, 

стручњаци из 

поменутих 

овласти 

Током 

школске 

године 

Записници са 

састанка 

Дискусија и анализа 

реализо.активности у 

текућој школској 

години на састанку 

тима 

Процена предузетих 

мера превенције 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, педагог 

На крају 

школске 

године 

Записник са 

састанка тима 

Провера и праћење 

реализације планиран 

активности из 

Акционог плана у 

Књигама евиденције  

Процена предузетих 

мера превенције 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, злост. 

педагог 

На крају 

школске 

године 

Записник са 

састанка тима, 

извештај о раду 

тима 
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Предлози за 

унапређење Плана 

заштите ученика за 

наредну школску 

годину 

Унапређење Плана за 

заштиту ученика 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

педагог 

На крају 

школске 

године 

Записник са 

састанка тима, 

извештај о раду 

тима и израда 

новог плана 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 
 

Активности Циљ Носиоци Временска 

динамика 

Начин праћења 

У случају појаве насиља 

прикупља се и чува 

документација, прате ученици до 

краја школовања у установи 

Ефикасније 

реаговање у 

случајевима 

насиља 

Тим за заштиту 

ученика, 

од.старешина, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Документа 

педагога, од. 

старешине 

Рад са ученицима који врше 

насиље и који су жртве насиља 

Реакција на 

насиље и 

превенција 

Тим за заштиту 

ученика, 

од.старешина, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Документа 

педагога, 

од.старешине 

Психосоцијална подршка деци 

која трпе насиље 

Оснаживање и 

пружање подршке 

жртвама насиља 

Одељенски 

старешина, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Евиденција 

педагога, 

од.старешине 

Саветодавни рад са ученицима и 

родитељима 

Оснаживање и 

пружање подршке 

жртвама насиља 

Одељенски 

старешина, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Евиденција 

педагога, 

од.старешине 

Анализа документације и 

упоређивање са претходним 

годинама 

Процена 

успешности 

спроведених 

активности 

Тим за заштиту 

ученика, 

од.старешина, 

педагог 

На крају 

школске 

године 

Евиденције 

педагога, одељ. 

стареш, Тима за 

заштиту учен. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

Циљ рада на професионалној орјентацији у средњој школи је постизање 

професионалног развоја ученика и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о 

својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, 

услове рада и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира 

свој професионални развој. 

Континуиран и систематски рад на професионалној оријентацији ученика школе 

наставиће се ове школске године кроз следеће садржаје: 

 

Садржај 
Време 

реализ. 
Носиоци 

Упознавање са документацијом из основне школе о свим 

релевантним аспектима развоја ученика, као и сакупљање  

нформација о педагошко-психолошком, здравственом и 

социјалном развоју ученика Ι разреда 

Током 

школске 

године 

ОС, стручни 

сарадници  и 

наставници 

Подстицање ученика свих разреда да сопственим 

активностима и залагањем стичу потребне информације о раду и 

занимањима у систему образовања, кадровским потребама у 

систему запошљавања, као и о својим могућностима, 

способностима и интересовањима, и да на основу тога доносе 

зреле рофесионалне одлуке године наставниц 

Током 

школске 

године 

ОС, стручни 

сарадници  и 

наставници 

Упознавање ученика са организацијом и пословима у 

предузећима у којима реализују практичну и блок наставу из 

одређених предмета што ће им омогућити да стекну што реалнију 

слику о свету рада; 

Током 

школске 

године 

Предм.настав 

посебно 

наст.практ. 

наставе 

Праћење усклађености развоја личности ученика и 

испољених професионалних жеља и професионалног 

напредовања; 

Током 

школске 

године 

ОС, стручни 

сарадници   

наставници 

Предузимање мера за рад са ученицима који постижу 

натпросечне резултате на основу праћења постигнућа ученика  

Током 

школске 

године 

предметни 

наставници 

Предметни наставници ће наставне садржаје појединих 

предмета користити за ближе и потпуније упознавање ученика са 

подручјима рада и занимањима у којима се стечена знања из 

одређених предмета практично примењују 

Током 

школске 

године 

предметни 

наставници 

Руководиоци секција ће у раду слободних активности 

пратити рад и ангажоваље ученика, упознавати се са посебним 

способностима ученика и другим карактеристикама њихове 

личности и деловати подстицајно на ученике; 

Током 

школске 

године 

Руководиоци 

секција 

 

Сви учесници васпитно- образовног рада посветиће пажњу 

формирању правилних ставова према производним подручјима 

рада и занимањима и формирању и изграђивању професионалне 

етике изабраног образовног профила; 

Током 

школске 

године 

Предметни 

наставници, 

ОС, 

 

На часовима одељенског старешине и одељењске заједнице 

ученици ће кроз слободне дискусије размењивати информације о 

могућностима и захтевима у овој области, изражавати своје 

евентуалне дилеме и слично; 

Током 

школске 

године 

ОС 
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Посебна пажња ће се посветити професионалном 

информисању ученика завршних разреда кроз упознавање ученика 

са могућностима даљег школовања на вишим школама и 

факултетима, као и могућностима доквалификације и 

преквалификације; 

Април, 

Мај  

Стручни 

сарадник 

Ученицима завршних разреда биће омогућено да се 

упознају са условима уписа и студирања кроз презентацију 

факултета и виших школа које организују овај вид 

професионалног информисања ученика; 

Друго 

полугод

иште 

Стручни 

сарадник 

Успостављање сарадње са стручном службом Тржишта 

рада и другим институцијама и информисање ученике о тренутним 

кадровским потребама привреде, проходности и условима уписа 

на поједине виши школе и факултете и о другим релевантним 

питањима, утврђивати професионална интересовања ученика који 

намеравају да наставе даље школовање и слично; 

Током 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 

Индивидуални саветодавни рад са овим ученицима и 

Родитељима Презентација школе и образовних профила у свим 

основним школама у граду и околини. 

Током 

школске 

године 

Стручни 

сарадник 

Формирање огласне табле и интернет презентације са 

актуелним информацијама о могућностима наставка школовања 

преко плаката, брошура, линкова и друго 

Мај 

Наставници,

Стручни 

сарадник 

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

У области здравствене превенције радиће се се са циљем изграђивања телесно, 

психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине за очување, 

заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи. При том се мора имати 

у виду да је школа само један од многобројних фактора који дају допринос развоју 

личности ученика. 

Школа ће остварити овај циљ реализацијом следећих задатака: 

- Укључивање ученика у здравствено – васпитне акције, као и подстицање на 

усвајање знања о чувању здравља, болести и могућностима лечења. Знања о чувању 

здравља, болести и могућностима лечења 

- Развијање свести и одговорности појединца за сопствено здравље, о значају личне 

хигијене, хигијене исхране и хигијенског начина живота 

- Упознавање са потребом планирања породице и успостављањем хуманијих 

међуљудских односа, као и очување и унапређење менталног здравља 

- Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде саставни део 

свакодневних навика, потреба и поступања; 

- Спровођење примарне превенције од болести зависности; 

- Учешће ученика у унапређењу животне средине и хигијенско – естетског очувања 

школе 
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ТИМОВИ У ШКОЛИ  за 2017/18. ГОДИНУ 

ТИМ  ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

1. Рондић Алиса, педаг. 

2. Јањушевић Зорица, проф. 

3. Милановић Дејан проф. 

4. Бјелић Славица , проф. 

5. председник Учен.парламента 

6. пред.Школског  одбора, пред.стр.  

    већа,  директор  

  

1. Кријешторац Меша проф. 

2. Милошевић Радоје ,проф. 

3. Хаџифејзовић Есад, проф. 

4. Савет род. , пред.Школ.одбор 

          директор, педагог 

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО        

  УСАВРШАВАЊЕ 

ТИМ ЗА ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

1. Ханић Бахрија,проф. 

2. Алимановић Сабахудин, проф. 

3. Шљукић Светлана, проф. 

4. Луиновић Ениса,проф. 

          председници стр.већа, педагог 

    1. Којадиновић Олга,проф. 

    2. Поровић Дениса,проф 

    3. Солаковић Фарук, проф. 

    4. Хоџић Сенад, проф. 

       предст.Учен.парламента, предст. СР 

     

 

ТИМ ЗА МЕДИЈСКУ  

ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ  

      УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

1.Хоџић Ернес,проф. 

2.Ћосовић Селма,проф. 

3.Вујашевић Дејан,проф. 

4.предс.Учен.парламента 

5. Кечевић Расим СР 

  директор и управа школе 

1. Капур Селмо, проф. 

2. Вукашиновић Татјана, проф. 

      3. Демић Амела, педаг. 

      4. Хоџић Сенад, проф. 

      5. Баковић Сања  СР             

          предс.Учен.парламента, 

       директор,управа и сви наставници 

  

 

ТИМ  ЗА  ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ И  

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

1. Буквић Вишња,секретар 

2. Михаиловић Гора,библиотекар 

3. Опанчина Славица,шеф.рачунов. 

педагог, директор и председници  

 стр.већа 

 

 

1. Рондић Алиса. педаг. 

2. Демић Амела, педаг. 

3. Кријешторац Меша, проф. 

4. Рондић Рушида, проф. 

      5. Хоџић Сенад, проф.                    

      6. представник СР 

            директор 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА У ОКВИРУ 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

План стручног усавршавања у оквиру школе за природне науке 
 

Време 

реализације 

Врста/облик усавршавања 

Угледни часови Презентација 

стручних часописа 

Семинари 

Бр.излагача Бр.слушалаца  Излагач  Слушалац Излагачи  Слушаоци  

Септембар  - - - - - - 

Октобар  5 3 - - - - 

Новембар  5 3 - - 1 3 

Децембар  5 3 - - - - 

Фебруар  5 4 2 4 3 3 

Март  5 3 1 3 - - 

Април  5 3 2 4 2 3 

Мај  5 3 - - - - 

Јун  - - - - - - 

 

 

План стручног усавршавања у оквиру школе за економисте 

 
Време 

реализације 

Презентација 

часописа, стручних 

чланака 

Врста/облик усавршавања 

Излагач Слушалац  Угледни часови Студијске 

посете 

Семинари 

Бр. 

излагача 

Бр. 

сати 

Бр. 

слуша 

лаца  

Бр. 

сати 

Сајам књига Излагачи  Слушаоц

и 

Септембар  - - - - - - - - - 

Октобар  1 3 8 8 3 3 - -  

Новембар  - - 8 8 3 3 - 2 5 

Децембар  1 3 8 8 3 3 - -  

Фебруар  1 4 8 8 3 3 - - - 

Март  - - 8 8 3 3 - 2 8 

Април  - - 8 8 3 3 5 2 5 

Мај  - - 8 8 3 3 -   

План стручног усавршавања у оквиру унутар школе за угоститеље 

 
Време 

реализације 

Врста/облик усавршавања 

Угледни часови Студијске посете Семинари 

Бр.излагача Бр.слушалаца  Сајам 

хране 

Сајам 

књига 

Сајам туриз.и 

хотелијерства 

Излагачи Слушаоци 

Септембар  4 - - - -   

Октобар  4 4 - - -   

Новембар  1 1 - - -   

Децембар  6 4 - - -   

Фебруар  5 2 - - - 2 6 

Март  6 1 - - -   

Април  5 1 6 6 -   

Мај  2 1 - - 6   

Јун  - - - - - - - 
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План стручног усавршавања у оквиру школе за друштвене науке 
 

Време 

реализације 

Припрема 

ученика за 

такмичење 

Врста/облик усавршавања 

Угледни часови Презентација 

стручних часописа 

Семинари 

Бр.излагача Бр.слушалаца  Излагач  Слушалац Излагачи  Слуша

оци  

Септембар  - - - - - - - 

Октобар  - 7 3 - - - - 

Новембар  - 5 3 - - 1 3 

Децембар  - 5 3 - - - - 

Фебруар  3 7 4 2 4 1 3 

Март  - 5 3 - - - - 

Април  3 7 4 2 4 2 5 

Мај  - 5 3 - - - - 

Јун  - - - - - - - 

 

 

 

План стручног усавршавања у оквиру школе за актив језика 

 
Време 

реализације 

Припрема 

ученика за 

такмичење 

Врста/облик усавршавања 

Угледни часови Презентација  

        стручних часописа 

        Семинари 

Бр.излагача Бр.слушалаца  Излагач  Слушалац Излагачи  Слуша

оци  

Септембар  - - - - - - - 

Октобар  - 6 3 - - - - 

Новембар  - 6 3 - - 1 3 

Децембар  3 6 3 - - - - 

Фебруар  3 6 3 2 4 2 4 

Март  - 6 3 1 7 - - 

Април  3 5 3 2 4 2 3 

Мај  - 5 3 - - - - 

Јун  - - - - - - - 

 

Планирано је да свако од предметних наставника оствари по 44 часа у оквиру 

школе, што је и приказано у појединачном плану стручног усавршавања.  
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ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РАДНИКА ИЗВАН 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

План стручног усавршавања изван школе за природне науке   

 
Време 

реализације 

Организатор Тема семинара Врста/облик 

усавршавања 

Број 

учесника 

Бр.оств.часа 

по облику 

усавршавања 

Октобар Савез учитеља 

Републике Србије, 

Београд, Београд 

Како дисциплиновати 

наше ученике? 

Семинар 3 24 

Током 

године 

Институт за 

физику, Београд 

Савремена физика у 

истраживањима, 

настави и примени 

Семинар 1 16 

Током 

године 

Архитектонска 

техничка школа, 

Београд 

Креативна радионица 

техничког и 

информатичког 

образовања 

Семинар 3 8 

Током 

године 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој запослених 

у образовању 

Између физике и 

биологије има нека 

хемија -2 

Семинар 3 8 

Током 

године 

Департман за 

биологију и 

екологију ПМФ 

Примена мултимедије 

у настави биологије и 

екологије 

Семинар 3 15 

Током 

године 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој запослених 

у образовању Ниш 

Интердисциплинарна 

настава-шта биологија 

и хемија имају 

заједничко 

Семинар 3 8 

 

 

План стручног усавршавања изван школе за угоститеље 

 

Време 

реализације 

Организатор  Тема семинара Врста/облик 

усавршавања 

Број 

учесника 

Бр.оств.часа 

по облику 

усавршавања 

Октобар Савез учитеља 

Републике Србије, 

Београд, Београд 

Како дисциплиновати 

наше ученике? 

Семинар 6 24 

Фебруар Сан.еколошко 

друштво, Београд 

Безбедност хране 

путем знања о 

стандардима 

Семинар 3 24 

Април  ПМФ, Нови Сад Иновације у 

безбедности хране и 

пића применом 

система у угоститељ 

Семинар 3 16 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=41&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=41&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=41&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=41&godina=2014/2015
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План стручног усавршавања изван школе за актив језика   

 

Време 

реализације 

Организатор  Тема семинара Врста/облик 

усавршавања 

Број 

учесника 

Бр.оств.часа 

по облику 

усавршав. 

Октобар KЛЕТ друштво за 

развој образовања, 

Београд, Београд 

Истраживања у 

функцији 

унапређивања 

наставе и учења  

 

Семинар 6 8 

Током 

године 

Клет, друштво за 

развој обр., Бг 

Планирање у настави 

српског језика и књиж. 

Семинар 3 8 

Током 

године  

Удружење 

наставника ВЕТ 

Форум, Ужице, 

Ужице  

Активно-оријентисана 

настава – планирање и 

припрема 

Семинар 3 8 

Током 

године 

Задужбина Илије 

М.Коларца, Бг 

Семинар о иновацијама 

у наставни српског јез. 

Семинар 3 8 

Током 

године 

Друштво за 

српски језик и 

књиж. Србије, Бг 

Републички зимски 

семинар 

Семинар 5 18 

Током 

године 

ДАТА ДИДАКТА, 

Београд 

Пројектна настава-

корак даље у настави 

енглеског језика 

Семинар 4 8 

 

 

План стручног усавршавања изван школе за друштвене науке 

 

Време 

реализације 

Организатор  Тема семинара Врста/облик 

усавршавања 

Број 

учесника 

Бр.оств.часа 

по облику 

усавршавања 

Октобар Савез учитеља 

Републике Србије 

Како дисциплиновати 

наше ученике? 

Семинар 6 24 

Током 

године 

KЛЕТ друштво за 

развој образовања, 

Београд, Београд 

Истраживања у 

функцији 

унапређивања 

наставе и учења  

 

Семинар 2 8 

Током 

године  

Регионални 

центар за таленте 

Београд 

Орг.,садржаји и 

начини рада са 

талентованим у. из 

историје 

Семинар 1 8 

Током 

године 

Центар за стручно 

усавршавање 

Иновације у настави 

друштвених наука 

Семинар 4 8 

Током 

године 

Едукација за 21. 

век, Београд 

Историја између мита 

и науке 

Семинар 1 8 

Током 

године 

Удружење настав. 

средњих школа 

„Доситеј“ 

Комуникација у 

процесу учења 

Семинар 2 16 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=357&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=357&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=357&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=41&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=41&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=343&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=151&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=151&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=147&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=147&godina=2014/2015
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План стручног усавршавања изван школе за математику и информатику   

 

Време 

реализације 

Организатор  Тема семинара Врста/облик 

усавршавања 

Број 

учесника 

Бр.остварених 

часова по обл. 

усавршавања 

Октобар Друштво 

математичара 

Србије, Београд 

Државни семинар 

Друштва математичара 

Србије 

Семинар 2 16 

Током 

године  

Електротехнички 

факултет, Београд 

Визуелизација у 

настави математике-

напредне технике 

Семинар 2 

8 

Током 

године 

  Друштво         

математичара Срб. 

Државни семинар 

Друштва математичара  

Семинар 2 
14 

Током 

године 

Друштво 

математичара 

Србије 

подружница Ниш 

Писмени задаци и 

оцењивање у настави 

математике 

Семинар 2 

16 

Током 

године 

Висока школа 

струк. студија за 

инфор. и комуник. 

технологије, Бг 

Зароните у дубине 

Интернет 

комуникација 

Семинар 2 

24 

 

План стручног усавршавања изван школе за економисте 

 

Време 

реализације 

Организатор  Тема семинара Врста/облик 

усавршавања 

Број 

учесника 

Бр.остварен. 

час.по облик 

усавршавања 

Октобар Регионални 

центар за 

проф.развој  

Oдељењски старешина у 

савременој школи 

Семинар 10           20 

Током 

године 

Универзитет у 

Београду 

Маркетиншка 

комуникација у обр. 

Семинар 6 8 

Током 

године 

Форум 

београдских 

основних школа 

Положај запослених у 

просвети, ком.вештине у 

правној заштити 

запослених и улога  

Семинар 4 8 

Током 

године 

Удружење наст., 

„БЕТ Форум“,  

Обука у бироу, фаза 

јединственог рада – ниво I 

Семинар 4 16 

Током 

године 

Удружење нас., 

„БЕТ Форум“,  

Обука у бироу, фаза 

подељеног рада – ниво  II 

Семинар 4 16 

Током 

године 

Удружење наст., 

„БЕТ Форум“,  

Обука у бироу, 

оцењивање – ниво III 

Семинар 4 16 

Током 

године 

Центар за 

квалитетно 

образовање, Бг 

Пројектно планирање – од 

проблема до решења 

Семинар 6 16 

 
Планирано је да свако од предметних наставника оствари по 24 часа изван школе, екстерно 

стручно усавршавање 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=242&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=242&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=242&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=250&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=250&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=250&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=15&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=15&godina=2014/2015
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И     ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У школи је формиран Савет родитеља који чини по 1 представник родитеља ученика 

сваког одељења у школи. 

 

Савет родитеља је саветодавни орган који разматра: 

 Успех ученика у учењу и владању. 

 Намену коришћења средстава остверених радом ученичке задруге, проширеном 

делатношћу школе, од донације и средстава родитеља у посебном фонду школе. 

 Услове за рад школе 

 Услове за остваривање екскурзије и друга питања утврђена Статутом Школе 

 Предлаже мере за унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање 

     услова за рад школе 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору,        

директору, односно стручним органима школе. 

Разред Име и презиме Разред и одељење 

I 

Бећирбашић Енеса I 1  Финансијски администратор 

Мушановић Шехудин I 2    Економски техничар  

Кријешторац Ермедин I 3    Трговински техничар 

Џелиловић Сабахета I 4    Кувар/Конобар 

   

II 

Брајовић Ненад II 1   Финансијски администратор 

Баковић Бранка II 2    Економски техничар  

Каљић Садија II 3    Трговински техничар 

Поровић Маида II 4    Кувар/Конобар 

   

III 

Ризвић Јусуф III 1  Финансијски администратор 

Гачевић Мирољуб III 2    Економски техничар  

Кијановић Љиљана III 3    Трговински техничар 

Моићевић Здравко III 4    Угоститељски техничар 

   

IV 

Кечевић Расим IV 1   Финансијски администратор 

Музуровић Вехбија IV 2    Економски техничар 

Јаковљевић Соња IV 3   Трговински техничар 



90 

 

Родитељски састанци 

План и програм родитељских састанака: 
 

СЕПТЕМБАР 
 Упознавање  са  организацијом  рада  школе,  календаром  образовно-васпитног  рада  

за текућу  школску  годину,  Правилима  кућног  реда,  деловима  Годишњег  плана и 
програма  рада школе који су интересантни за родитеље, Правилима о понашању 
ученика, запослених и родитеља ученика школе; 

 Избор представника родитеља за Савет родитеља Школе; 
 Договор  са  родитељима  о  међусобној  сарадњи,  терминима  индивидуалних  

разговора  и инсистирање на правовременом обавештавању школе о разлозима 
одсуствовања ученика са наставе 

 Упознавање родитеља са Правилником о правима, обавезама и одговорности 
ученика и васпитно-дисциплинским мерама; 

 Истицање   значаја   благовременог   праћења   рада   и   напредовања   ученика   у   

циљу превентивног  деловања  или предузимања  одговарајућих  мера  у  

ситуацијама  које  то изискују; 

 Упознавање  родитеља  са  организацијом  допунског  и  додатног  рада  са  

ученицима  и сугестије родитеља за укључивање ученика; 
 За завршне разреде:  Упознавање родитеља са начином полагања матурског и 

завршног испита; 
    Упознавање  и договор о организовању екскурзије. 

 
НОВЕМБАР 

 Понашање ученика у школи 
 Анализа   успеха   ученика   на   првом   класификационом   периоду,   уочавање   

наставних предмета из којих је успех најлошији ради предузимања мера за 
побољшање успеха; 
Анализа  изостајања  ученика,  посебно  неоправданих  изостанака  и  изречене  
васпитно-дисциплинске мере; 

 Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних 

разговора са родитељима; 

 Договор са родитељима о пружању помоћи   ученицима у планирању дневних 

школских обавеза; 
 Указивање  на  нужност  проширивања  знања  родитеља  из  области  педагогије,  

развојне психологије и друго; 
 

ЈАНУАР 
 Понашање ученика 
 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 
 Упознавање родитеља са мерама за побољшање успеха и сугестије родитеља; 
 Однос према школским обавезама и изреченим васпитно-дисциплинским мерама; 
 Однос ученика према школској имовини и материјална одговорност ученика; 

 Истицање значаја професионалне оријентације ученика и благовременог планирања 
свог професиоанлног развоја 

 Анализа укључености ученика у допунски и додатни рад и ефекти тог рада 
 

МАРТ - АПРИЛ 
 Разговор о захтевима који до краја школске године стоје пред ученицима и 

организовању екскурзије 
 Анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду; 

 У  завршним  разредима-  упознавање  родитеља  са  организацијом  полагања  
завршног  и матурског испита. 

 
МАЈ – ЈУН 

 За разреде - одељења која су реализовала екскурзију: упознавање родитеља са 
извештајем о извођењу екскурзије. 
По потреби, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина одељења - 

разреде,  уколико се током школске године укаже потреба за тим. 
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САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Током ове школске године Економска школа ће по потреби сарађивати са свим 

организацијама и институцијама у окружењу и то са: 

 

Институција са 

којом се сарађује 
Садржај сарадње 

Облик 

сарадње 

Време 

реал. 
Реализатори Напомене 

Градска 

библиотека, Музеј, 

Културне и јавне 

манифестације 

Учешће у 

изложбама и 

књиж.вечерима 

Током 

године 

Ученици 

Наставници 

 

Дом здравља,  

Школ. диспанзер 

Центар за 

трансфузију крви 

Праћење и унапр. 

здравља, добров. 

давалаштво крви 

Превентивни 

прегледи 

Учешће у 

акцијама 

Током 

године 

Ученици и 

наставници 

 

Центар за 

социјални рад 

Унапређење 

социј. заштите 

ученика и 

наставника 

Предавања 

Анкете 

Посете 

Током 

године 

Стручни 

сарадник 

Директор 

 

 

Привредне 

организације 

Извођење 

практичне наставе 

према плану и 

програму 

Реализација 

практичне и  

блок наставе 

Током 

године 

Наставници 

практичне 

наставе, 

ученици 

 

Управне 

институције, 

Школска управа, 

МУП и друге 

Саветодавне и 

друге активности 

Упуства 

договори 

трибине и др. 

Током 

године 

Наставници 

пред.МУП-а 

Шк.управе 

 

Невладине 

организације 

Активности ђачке 

компаније 

Семинари 

Изложбе 

Такмичења 

Март 

Април 

Мај 

проф.  Капур, 

Кријешторац 

 ученици 

 

 ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ШКОЛЕ 

 
Праћење  остваривања  Годишњег  програма  рада  школе  вршиће  се  кроз  анализе  

и извештаје на одељењским и наставничким већима, стручним већима и Школском 

одбору. За праћење  реализације  планова  и  програма  наставе  и  ваннаставних  

активности  задужени  су директор, помоћник директора, организатор практичне наставе, 

педагог и психолог. 

Просветни   саветници   Министарства   просвете   и   спорта   и   просветни   

инспектор вршиће екстерни увид у реализацију Годишњег плана рада школе. 

Евалуација   рада   школе   вршиће   се   у   складу   са   Правилником   о   

вредновању   и самовредновању рада школе. Самовредновање и вредновање рада школе 

радиће под-тимови за  кључне  области,  а  рад  у  оквиру  ових  активности  одвијаће  се  

у  складу  са  упутствима Министарства просвете. Координатор за све тимове је  педагог 

школе, Алиса Рондић. 
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Тимови по кључним областима дати су у следећој табели: 

 

Кључна област Тим 

Настава и учење            

                                 2005/06. 

Поровић, Шљукић, Милошевић, Солаковић, 

Мрдаковић, Хоџић Е., педагог, директор 

Годишњи програм рада школе                           

                                 2006/07. 

Опанчина, Нинчић, Хоџић ,Ф.Солаковић, Кајевић, 

Подбићанин, педагог, директор 

Постигнућа ученика  

                                 2007/08.   

Јањушевић,Каралић,Зиндовић,Алимановић,Муклаџија 

педагог, директор 

Ресурси   

                     2008/09. 

Рондић,Јусовић,Беговић,Хоџић,Милановић педагог, 

директор 

Етос 

                                 2009/10. 

Фемић ,Солаковић,Јањушевић ,Шантић,Ракоњац  

                                       педагог, директор 

Управљање школом                                                          

                     2010/11. 

Муклаџија, Дивац, Јањушевић, Инајетовић, Ћатовић, 

                                       педагог, директор 

Подршка ученицима 

                     2011/2012. 

Јањушевић, Луиновић, Хаџифејзовић, Инајетовић,  

                                       педагог, директор 

Самовредновање 2012/2013. 
Драгутиновић ,Јањушевић,Милановић,Поровић Д. ,  

Учен.парламент, .ШО,    пред.стручних већа, директор 

Људски ресурси  2013/2014. 
Рондић,Милановић,Поровић.,пред. Учен. парламента, 

пред.ШО,  пред.стручних већа, директор  

Етос                       2014/2015. 

Рондић, Јањушевић З.,Милановић Д, Поровић Д.,  

пред.Учен.парламента,пред.ШО,   пред.стручних већа, 

директор 

Руковођење, организација и 

обезбеђивање квалитетa   

2015/2016 

Рондић, Јањушевић З.,Милановић Д, Поровић Д.,  

пред.Учен.парламента,пред.ШО,   пред.стручних већа, 

директор 

 

Настава и учење   2016/2017.         

 

Рондић, Јањушевић,Милановић, Поровић,  

пред.Учен.парламента,пред.ШО,   пред.стручних већа, 

директор 

 

Подршка ученицима 2017/2018. 

 

Рондић, Јањушевић, Милановић, Поровић,  педагог, 

пред.Школ.одбора, пред.Учен.парламента, 

пред.стручних већа,  директор 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА      

 ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

У Економско-трговинској школи се  посвећује пажња изградњи угледа и имиџа школе и 

промоцији школе, коришћењем савремених техника комуникације и маркетинга. 

У оквиру активности ђачке компаније  и ђачке задруге наше школе  планирају се 

изложбе ученичких радова, као и радова насталих на часовима стручних предмета, 

практичне наставе и др.  

Школа још нема  свој сајт, који је још у припреми али је активан, могу  се пронаћи 

актуелне информације о школи, историјату и организацији, образовним профилима и 

друго.  

                                                   ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ 

 Екстерни маркетинг се одвија како кроз активности директора школе, организатора 

практичне наставе и екстерног носиоца промена. 

У наредној школској години активности екстерног школског маркетинга 

обухватиће следеће активности : 

• Наставак даље сарадња школе са локалним електронским и писаним медијима 

(радио, телевизија и штампа) 

• Сарадња са другим институцијама као што су тржиште рада,  социјални партнери 

школе… 

• Презентација школе у оквиру активности везане за упис ученика у први разред 

• Повезивање и интеграција са школама ван Златиборског округа  

• Повезивање са другим школама у региону. 
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Акцион план за превенцију трговине децом и младима у 

образовању 

Ред. 

Бр. 
Активност 

Циљна 

група 

Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 
Сарадници 

Време 

реализације 

 

Очекивани  

исход 

1. Формирање тима за 

заштиту деце и 

младих у образовању 

од трговине људима 

Запослени у 

школи 

Анализа, 

разговор 

Члан тим који је 

прошао обуку за 

превенцију 

трговине људима 

Стручни 

сарадник, 

директор школе 

Септембар Избор чланова 

тима. 

2. Израда акционог 

плана за превенцију 

трговине децом и 

младим у образовању 

Тим за 

заштиту 

ученика 

Анализа, 

разговор 

Члан тим који је 

прошао обуку за 

превенцију 

трговине људима  

Чланови тима, 

стручни 

сарадник и 

директор школе 

Септембар Израђен акциони 

план за 

превенцију 

трговине децом и 

младима 

3. Организација обуке 

за запослене о 

феномену трговине 

децом и младима 

Запослени Презентација, 

предавање 

Члан тим који је 

прошао обуку за 

превенцију 

трговине људима 

Чланови тима  Октобар  Сви запослени су 

прошли обуку о 

феномену трговне 

децом и младима  

4. Обележавање 18. 

Октобра, Европског 

дана борбе против 

трговине људима 

Ученици, 

родитељи, 

запослени у 

школи, 

стручни 

сарадници, 

директор, 

локална 

самоупава 

Први час 

посветити теми 

трговине људима,  

Организације 

трибине, округлог 

стола, израда 

паноа, предавање 

на дату тему 

Одељенске 

старешине,  

 

Наставници,  

 

Ученици,  

 

Стручни 

сарадници 

Стручни 

сарадници,  

 

Представници 

Центра за 

социјални рад 

 

Представници 

Црвеног крста 

18. октобар Повећање нивоа 

свести о 

начинима 

превенције 

трговине људима 

5. Упознавање 

запослених са 

индикаторима за 

превенцију трговине 

децом и младима 

Запослени у 

школи 

Радионице,  

Предавање,  

Групна анализа 

индикатора,  

Рад на примеру 

Члан тим који је 

прошао обуку за 

превенцију 

трговине људима 

Чланови тима  Новембар Стицање знања о 

индикаторима и 

њиховој анализи 

и примени 

6. Идентификација деце 

под ризиком 

Сви актери 

школског 

живота 

Разговор,  

Анализа,  

Презентација  

Чланови тима  и 

стручни сарадник 

Родитељи,  

Наставници  

Децембар  Стварање базе 

података о 

идентификованој 

деци под ризиком 

7. Упознавање 

запослених са 

законском 

регулативом 

Запослени у 

школи, 

родитељи,члан. 

Савета родит. 

Чланови Школ. 

одбора 

Анализом Закона 

и првилника 

Чланови тима  и 

стручни сарадник 

Секретар 

школе,  

Професор 

правне групе 

предмета 

Јануар Стицање знања о 

законској 

регулативи, 

упознавање са 

Законом  и 

правилником 

8. Анализа постигнутих 

резултата и 

реализације 

Акционог плана 

Запослени, 

чланови тима, 

Педагошки к., 

стр. сарадник 

Анализа 

резултата 

Праћење 

реализације плана 

Чланови тима,  

Стручни 

сарадник. 

Запослени у 

школи, секретар 

школе 

Јануар Праћење 

реализације 

Акционог плана  

9. Рањивост детета  Одељенско 

веће 

Разговор,  

Анализа  

Одељенско веће Чланови тима,  

Стр. сарадник,  

Родитељ,  

По потреби Пружање 

подршке детету 

10. Надлежност других 

институција 

Запослени 

школе, 

родитељи, 

Чланови 

Савета 

родитеља, 

Школски 

одбор 

Анализа,  

Разговор,  

Презентација,  

Анализа 

правилника 

Чланови тима,  

Стручни 

сарадник. 

Секретар 

школе,  

Професор 

правне групе 

предмета. 

Фебруар Познавање 

надлежности 

образовне 

институције, као 

и надлежности 

других 

институција које 

се баве истом 

темом.  
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11. Тема на састанку 

Ученичког 

парламента 

Чланови 

ученичког 

парламента 

Анализа,  

Разговор,  

Презентација 

 

Координатор 

Ученичког 

парламента,  

Стручни 

сарадник, Члан 

тима. 

Председник 

ученичког 

парламента 

Март Упознавање 

ученика са 

феноменом 

трговине децом и 

младима 

12. Организација 

предавања за ученике 

и родитеље на тему 

трговине децом и 

младима 

Родитељи и 

ученици 

Предавање, 

презентација, 

округли сто 

Стручни 

сарадник 

Чланови тима Током 

школске 

године 

Упознавање 

родитеља  и 

ученика са датом 

темом 

13. Организација акције 

у граду у циљу 

превенције трговине 

људима 

Ученици, 

чланови 

Ученичког 

парламента,  

Локална 

самоуправа, 

запослени, 

родитељи, 

становници 

града.  

Поставка штанда 

у граду, подела 

флајера о 

превенцији 

трговине децом и 

младим,  

Пустање филма у 

биоскопу,  

Организација 

округлог стола 

Ученици, чланови 

Ученичког 

парламента, 

Чланови тима за 

превенцију 

трговине људима 

Представници 

локалне 

самоуправе,  

Представници 

Центра за 

социјални рад,  

Представници 

Црвеног крста, 

Дом здравља. 

Април  Подизање свести 

грађана о 

важности 

превенције 

трговине децом и 

младима 

 Едукација о поступку 

пријављивања 

насилника и жртава 

трговне децом и 

младима 

Сви актери 

школског 

живота, 

становници 

града 

Прилог о акција 

на локалној 

телевизији 

Ученици, чланови 

тима 

Стручни 

сарадник, 

Представници 

Центра за 

социјални рад,  

Представници 

Црвеног крста 

Мај  Подизање свести 

грађана о 

важности 

превенције 

трговине децом и 

младима, 

упознавање 

последица жртава 

трговине децом и 

младима. 

14. Дискусија и анализа 

реализованих 

активности у текућој 

школској години на 

састанку тима 

Чланови тима  Анализа 

записника и 

документације 

Стручни 

сарадник, 

координатор тима 

Чланови тима  На крају 

школске 

године, јун. 

Уочавање 

тешкоћа у 

реализацији 

активности, 

анализа рада тима 

и постављених 

планова.  

15. Провера и праћење 

реализације 

планираних 

активности из 

Акционог плана у 

Књигама евиденције  

Чланови 

тима, 

запослени у 

школи, 

Педагошки 

колегијум, 

директор, 

чланови 

Савета 

родитеља 

Анализа 

записника и 

документације 

Стручни 

сарадник, 

координатор тима 

Чланови тима,  

Чланови 

Педагошког 

колегијума  

На крају 

школске 

године, јун. 

Уочавање 

тешкоћа у 

реализацији 

активности, 

анализа рада тима 

и постављених 

планова.  

16. Предлози за 

унапређење Плана 

заштите ученика за 

наредну школску 

годину 

Чланови тима  Анализа,  

Разговор, 

Округли сто 

Стручни 

сарадник, 

координатор тима 

Чланови тима  На крају 

школске 

године, јун. 

Унапређење 

постојећег 

Акционог плана и 

израда новог 
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ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА КОЈИ ЧИНЕ АНЕКС 

ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА :  

- оперативни програми одељенских старешина, 

- индивидуални планови и припреме наставника, 

- индивидуални планови стручних сарадника, 

- индивидуални план секретара школе, 

- планови рада тимова, 

- програм ваннаставних активности, 

- план самовредновања рада школе, 

-  акциони план 

      -  план за превенцију трговине децом и младима у образовању 

- план активности из школског развојног плана  

  

НАЛАЗЕ СЕ У ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ШКОЛЕ ! 

 

 

 

 

 

Пријепоље, септембар 2017. 
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Економско-трговинска школа  

Пријепоље 
 

 

 

 

 

 

Директор школе                                  Председник Школског одбора 

 

___________________                                                    _____________________ 

  Ермедин Дуран                                           Радоје Милошевић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


