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Mati~ni broj pkole: 09023704 
                                                                        Verifikacija {kole: 

           Re{ewe br.022-05-00509/94-03 od 03.04.2009. 
 

 
 
 

1. МОНОГРАФИЈА ШКОЛЕ 

 

                 
 Ekonomska {kola je osnovana  1961. godine, odlukom Pokrajinskog 
sekretarijata za obrazovawe, nauku i kulturu u Pri{tini. Решењем о оснивању 
Економске школе,  nije predvi|ен да школа има status samostalne usatanove, nego 
je {kola  raдила  у саставу Gimnazijе "Silvira Tomazini" u Kos. Mitrovici. 
 Kao razlozi и мотиви за оснивање Економске школе су били, pre svega, 
potrebe privrede,  i  dru{tvenih slu`bi, organa uprave za stru~nim kadrovima 
ekonomske struke. У школи su osposobqeni ученици za obavqawe slede}ih 
poslova: finsnsijsko kwigovodstvo, blagajni~ko poslovawe, likvidatura, 
platni promet, obra~un li~nih dohodaka, bankarski poslovi, poslovi 
komercijalnog sektora -  i за потребе РМХК ТРЕПЧА, као и op{tine i {ireg 
regiona 

 U periodu od 1961. do 1973. godine Ekonomska {kola je radila u 
kontinuitetu, i rad {kole je usko vezan za obrzovawe ekonomista finansijske 
struke koji su stupali na rad u Kombinatu Trep~a, op{tinskim organima uprave, 
zavodima-tako da je wihov doprinos uspe{nom privrednom razvoju grada i imao 
veliki zna~aj. 
 Re{ewem broj 02-611-29/74 od 224.05.1974. Pokrajinskog sekretarijata za 
obrazovawe, nauku i kulturu u Pri{tini, do{lo je do osnivawa Ekonomskog 
{kolskog centra sa sedi{tem u Kos. Mitrovici, sa ciqem povezivawa 
obrazovawa sa privredom i dru{tvenim delatnostima, pa je {kola u svom sastavu 
obrazovala u~enike za zanimawe: komercijalni tehni~ar, ekonomski tehni~ar, 
tehni~ar za upravne poslove, finansijski tehni~ar, trgovac, kuvar, konobar i 
turistu~ki tehni~ar. 
 1976. godine usled sistemskih promena i dono{ewa Zakona o radu, 
Ekonomski {kolski centar je kao samostalna ustanova organizovan u okviru 
Centra dru{tvenih i privrednih delatnosti usmerenog obrazovawa, a u kojem su 
obrazovnu delatnost organizovali i Gimnazija i Medicinska {kola. 
 U periodu reforme {kolstva, odnosno tzv. Druge faze usmerenog 
obrazovawa {kola je ostvarila obrazovnu funkciju kao Centar sredweg 
usmerenog obrazovawa i vaspitawa – ekonomskih struka (CSUOV). 
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 U tom periodu {kola je bila u dvogodi{wem trajawu i karakteristi~no 
je, za taj period zna~aj uvo|ewa profesionalne prakse ko obaveze u svim 
stru~nim {kolama. 
 Od 1992. godine i dono{ewa Zakona o sredwoj {koli, {kola nosi naziv: 
Sredwa ekonomska {kola i obrazovni rad ostvaruje kao samostalna ustanova, 
kada po~iwu da funkcioni{u [kolski odbor kao novi organ upravqawa u 
{koli, kao i odre|ene promene koje su vezane sa dono{ewem novog Ustava 
Republike Srbije 1990. godine. 
 Odlukom Vlade R. Srbije iz 1993. godine {kola je u mre`i sredwih {kola 
Republike Srbije, a re{ewem Ministarstv prosvete R. Srbije br. 022-05-
00509/94-03 od 06.06.1994. godine, {kola ispuwava uslove za obavqawe 
delatnosti, i od 1994. godine nosi naziv: Ekonomsko-trgovinska {kola koji je i 
do sada zadr`ala. 
 Od jula 1999. godine, Ekonomsko-trgovinska {kola je preme{tena iz 
ju`nog dela grada u severni deo Kosovske Mitrovice, i to u prostorijama 
Tehni~ke {kole {kole – kao posledica op{te poznatih doga|aja i ratnih 
zbivawa. 
 Dan {kole –као јубилеј није постојао а о томе нису могли дати податке ни 

бивши наставници школе – па није билп ни прпславе јубилеја ппзнатпг кап дан шкпле.

 ^iwenica je, da {kola u dugoj tradiciji nije nosila ime poznatih 
li~nosti, pa je verovatno i razlog da {kola nije odredila tzv. dan {kole. 
 [kolski odbor i Nastavni~ko ve}e {kole su odlu~ili da Ekonomsko-
trgovinska {kola kao dan {kole i proslavu odredi jubilej 50-godi{wicu 
osnivawa {kole, i to 01.09.2011. godine. 
  
 NAPOMENA: Ova monografija nije obra|ena u potpunosti, i to zbog 
~iwenice da je arhivska gra|a nedostupna {koli – jer se nalazi u Arhivu grada u 
ju`nom delu. 
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Status {kole 
 

             Ekonomsko-trgovinska {kola ima status pravnog lica i upisana je u 
Sudski registar kod Trgovinskog suda u Pri{tini-Ni{. 
 Ekonomsko-trgovinska {kola ima status sredwe stru~ne {kole, i u mre`i 
je sredwih {kola Odlukom vlade republike Srbije donete 1993. godine. 
 Re{ewem ministra prosvete br. 022-05-00509/94-03 od 03.04.2009. godine 
utvr|eno je da {kola ispuwava propisane uslove u pogledu prostora, opreme, 
nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stru~nih saradnika i 
dovoqnog broja u~enika za ostvarivawe nastavnih planova i programa u podru~ju 
rada ekonomija, pravo i administracija. 
 Ekonomsko-trgovinska {kola ostvaruje nastavni plan i program za 
slede ‟}e obrazovne profile: 

- ekonomski tehni~ar 
- finansijski administrator 
- pravni tehni~ar 
- trgovac, podru~je rada trgovina, ugostiteqstvo i turizam. 
Organizacija rada, radnopravni status zaposlenih regulisani su Zakonom  

o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, Zakonom o radu, podzakonskim 
aktima ministarstva prosvete, statutom {kole i dr. 
               Stru~no-pedago{ki nadzor u radu {kole vr{i [kolska uprava 
Ministarstva prosvete  u Kos.Mitrovici. 
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2. USLOVI RADA [KOLE 

 

Ekonomsko trgovinska {kola je od  1999. godine u prostorijama Tehni~ke 
{kole, gde su uslovi za rad na granici ispuwavawa normativa i standarda za rad 
{kole. 

^iwenica je , da su 15 u~ionica opremqene i da postoje osnovni uslovi za 
rad – jer je obezbe|ena klasi~na oprema za rad, pomo}ne prostorije  su  
renovirane i odgovaraju sanitarno-tehni~kim uslovima. 

 Зa u~enike je obezbe|en: 
- kabinet рачунарства и informatike, пословне информатике, посл. 

коресподенције 
- kabinet рачуноводства, канцеларијског пословања, finansijskog 

poslovawa 
- kabinet stranih jezika 

gde }e se realizovati nastavni plan i program iz predmeta Ra~unarstvo i 
informatika, Savremena poslovna korespodencija, Poslovna informatika i 
Poslovna i slu`bena korespodencija, Рачуноводство, Канцеларијско пословање, 

Финансијско рачуноводствена обука, kao i za engleski jezik. 
Obrazovno vaspitni rad se ostvaruje primenom Nastavnih planova  

br. 7/93, 3/96, 12/02, 13/2013 i 4/2013, 10/12,11/13, 16/2013. 
[kola je u {kolskoj 2017/2018. godini formirala 15 odeqewa sa ukupno 

168 u~enika koji se obrazuju za финансијског администратора, ekonomskog 
tehni~ara, pravnog tehni~ara i trgovca. 

 

РАЗРЕД 

 

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ БРОЈ УЧЕНИКА 

 

ПРВИ 

I1 финансијски администратор 9 

I2 економски техничар 12 

I3 правни техничар 13 

I4 трговац 6 

ДРУГИ 

II1 финансијски администратор 16 

II2 економски техничар 10 

II3 правни техничар 14 

II4 трговац 4 

ТРЕЋИ 

III1 финансијски администратор 13 

III2 економски техничар 9 

III3 правни техничар 11 

III4 трговац 5 

ЧЕТВРТИ 

IV1 финансијски администратор 17 

IV2 економски техничар 14 

IV3 правни техничар 15 

УКУПНО 15  168 
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2.1 Материјално-технички услови рада школе 
           

У прилогу приказујемо табеларно школски простор и корисну површину 

учионица, просторије за наставнике, холови и ходници, библиотеке, кабинета, 

фискултурне сале и спортског терена. 

  
 

Red. 
broj 

Vrsta prostorije Broj 
prostorija 

m2 Napomena 

1 U~ionice 15 600  

2 
 

Kabineti 3 150 Ra~unarstvo i informatika, 
posloвna informatika,poslovna 

korespodencija ,канцеларијско 

пословање, финансијско пословање, 

финансијско-рачуноводствена обука 

3 Nastavni~ka 
zbornica 

1 90.10 Добро опремљена 

4 Fiskulturna sala 1 311 Dobro opremqena 
5 Kancelarija 1 60  
6 Kancelkarija za 

kwigovodstvo 
1 12 Добро опремљена 

6 Kupatilo za 
u~enike  

3 80 12 kabina 
 

7 Ulazni hol           1 40  
8 Hodnici i ostalo  3 510  
9 Biblioteka 1 50 - литература 6600 

- белетристика 600 

- стручни часописи 

(Правна пракса) 

Укупан књишки фонд: 7200 
10 Sportski teren 1 2500 Teren za ko{arku, rukomet, 

odbojku i mali fudbal 

 
 

 Опрема и наставна средства 

 

Хардверска платформа за реализацију наставе у кабинету Рачунарства и 

информатике, пословне информатике, пословне коресподенције, канцеларијског 

пословања, финансијско рачуноводствене обуке 
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Tabela 3.1: Конфигурација хардвера рачунара и комуникационе опреме према 

сегментима ИТ у кабинету информатике 
 

Segment 
IT 

Komponenta Performanse Komada 

01 Kućište 
Compaq Midi Tower 300W 
 

20 

01 
Battery 
Backup 

APC 350/500 VA 
 

20 

    

02 
Zvučna 
kartica 

Sound Max Integrated Digital 
Audio 

20 

02 Zvučnici AT 2x120W 10 

05 Modem 
Motorola Surfboard Cable 
Modem SB 5100 E 

1 

06 LAN 
Intel(r) PRO/100 VE Network 
Connection 

20 

06 UTP kabl 
Belden UTP CAT.5E 5PR 
AWG24 ISO/IEC 11801 

200 m 

06 Svitch 
3COM 8 Plus 
 

2 

07 
Grafička 
karta 

Intel(R)82845G/GL/GE/PE/GV 
128 MB 

20 

08 Procesor 
Intel(R) Celeron(R) CPU 
1.8GHz 

20 

09 Monitor Proview 17“ 20 

09 Flopi drajv ST Floppy Disc 20 

09 CD drajv Compaq CD-ROM LTN486 S 20 

09 Tastatura 
Compaq Standard 101/102 Key 
or ps/2 Keyboard 

20 

09 Miš 
Compaq ps/2 Compatible 
Mouse 

20 

09 Štampač HP LaserJet 1 

09 Skener HP Scanjet 3500 C 1 

10 
Matična 
ploča 

Intel SE 440BX2 20 

11 
RAM 
memorija 

2 GB 20 

11 Hard disk ST 34001 5A 500 GB 20 
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   Tabela 3.2: Конфигурација хардвера рачунара и комуникационе опреме 

према сегментима ИТ у кабинету финансијско-рачуноводствене обуке 
 

Segment 
IT 

Komponenta Performanse Komada 

01 Kućište 
ATX Midi Tower SJA 68 
300W 

20 

02 Zvučnici 
AudiTek SP-1600 
 

20 

05 LAN  
VIA Compatable Fast 
Ethernet Adapter 

20 

06 Svitch 
3COM 8 Plus 
 

2 

07 Grafička karta 
VGA 128MB ATI Radeon 
 

20 

08 Procesor 
AMD XP 2400 Mhz 
 

20 

09 Monitor 
17“ PHILIPS 
 

20 

09 Flopi drajv 
Alps 1.44MB 
 

20 

09 CD drajv 
LG 52x 
 

20 

09 Tastatura 
Ps/2 Yu BTC 5107 
 

20 

09 Miš 
Ps/2 Genius NetScroll 
 

20 

09 Štampač 
HP Color LaserJet 1 

 

10 Matična ploča 
MBSocket A MICROSTAR 
KM4M-V MS-7061 Retail 
 

20 

11 RAM memorija 
4GB DDR 333Mhz CEON 
 

20 

11 Hard disk 
IDE 7200 Maxtor 500GB 
DiamondMax+8 SlimLine 
 

20 

 

У циљу осавремењавања наставе Економско-трговинска школа користи у 

настави : 

 ВИДЕО БИМ ,  који се може користити у свим учионицама, да би се уз 

савремене образовне софтвере и аплете повећало интересовање и активност 

ученика у настави. 

Школа располаже наставним средствима из Историје (историјска карте), 

 Географије (географске мапе), математике (геометријске фигуре, прибор за 

цртање и остало). 
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 - Стручно веће за српски језик и књижевност планира на почетку сваке 

школске године потребе за лектиром, а стручна већа економиста и правника 

потребе за стручном литературом 

 Посебни проблеми постоје за обезвеђивање средстава, за набавку књига, 

али у сарадњи са невладином организацијом и ресорним министарством овај 

проблем је делимично решен. 

- Стање фискултурних терена, дворишта и школских дворишта: 

Фискултурна сала испуњава стандарде за извођење наставе физичког 

васпитања, али је слабо опремљена наставним средствима. 

Спортски терени су уређени и ту се може реализовати настава само у 

повољним временским условима. 

- Школске просторије  

Опремљеност школских просторија је класично осим кабинета 

информатике , који испуњава критеријуме тзв. специјализоване учионице, а где 

се одржава настава по групама за предмете: информатика и рачунарство, 

пословна информатика, рачуноводство, биротехника, основи матичне евиденције 

и пословна коресподенција. 
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2.2   KADROVSKI USLOVI RADA 

 
 
             U {kolskoj 2017/2018 god. struktura nastavnog kadra odgovara uslovima 
Pravilnika o stru~noj spremi nastavnika sredwe {kole. 
             Stru~na zastupqenost u predmetnoj nastavi postoji  i za op{te i stru~ne 
predmete –-  a nastavnici imaju polo`en stru~ni ispit-dakle, i pravo na licencu. 
  
  
 
 

PREDMETNA NASTAVA VANNASTAVNO OSOBQE 
Visoka 
str.spr 

Vi{a 
str.spr. 

Sredna 
str.spr. 

Visoka 
str.spr. 

Vi{a 
str.spr. 

Sredwa 
str.spr. 

Osnov. 
{kola 

46 
 

- - 4 1 4 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.  KULTURNA I JAVNA DELATNOST [KOLE 
 

                   [kola }e kroz rad u~eni~kih sekcija i organizacija u saradwi sa 

dru{tvenom sredinom nastojati da zadovoqava kulturne, zabavne,ideolo{ke i 

op{te vaspitne potrebe, kako u~enika tako i zainteresovanih iz dru{tvene 

sredine. Time se `eli posti}i {to masovnije okupqawe omladine i ukqu~ivawe 

u sve vidove vannastavnih aktivnosti, adekvatno kanalisawe wenog 

interesovawa {to neposredniji vidovi integrisawa potreba dru{tvene sredine 

i {kole. 

                  [kola ima dobru saradwu sa nizom kulturnih i javnih ustanova, pre 

svega u op{tini. 

                  [kola koristi usluge ovih organizacija, kao i {to je davalac usluga u 

ve}em broju slu~ajeva ( zajedni~ke akcije, priredbe, izlo`be, nagradni temati, 

~i{}ewe i ure|ivawe prostora itd.). 

                   Poseban oblik saradwe {kola ostvaruje sa Odeqewem UNMIK-a za 

obrazovawe kao i nevladinim organizacijama kroz razli~ite oblike 

donatorstva. 

 
2.6.   RITAM RADNOG DANA 

 
 Redovna nastava }e se izvoditi preko nastavnih planova i programa koji 
su propisani od strane Ministarstva Prosvete i Sporta Republike Srbije. 
 Redovna nastava }e se organizovati u okviru petodnevne radne nedeqe sa 
fiksiranim rasporedom ~asova, kao i u nastavnim i radnim subotama koje su 
date u kalendaru rada. 
 Polaze}i od raspolo`ivog {kolskog prostora jer u zgradi postoje}e 
{kole rade ~etiri {kole i  upisanog broja u~enika i odeqewa, nastava }e se 
izvoditi u jednoj (drugoj) smeni.^asovi }e se realizovati po slede}em planu:  

 

Редни број 

часа 

Време 

почетка часа 

Време  

завршетка часа 

1 12,30 13,15 

2 13,20 14,05 

3 14,10 14,55 

После трећег часа је велики одмор у трајању од 20 минута 

5 15,15 16,00 

6 16,05 16,50 

7 16,55 17,40 
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3.  ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA 

                        

 

3.1.   Tabelarni pregled upisanih u~enika 

 

              Upis u~enika u {kolskoj 2017/2018. godini, obavqen je prema objavqenom 

konkursu Ministarstva prosvete, науке и технолошког развоја  R. Srbije u junskom 

upisnom roku sa prijemnim ispitom u osnovnim {kolama i kriterijumom 

konkursa. 
  
 
                                  

BROJNO STAWE U^ENIKA PO ODEQEWIMA 
 
Podru~je 
rada 

I razred II razred III razred IV razred Svega 

Obrazovni
profil. 

odeq. br.u~. odeq. br.u~. odeq. br.u~. ode
q. 

br. 
u~. 

od 
eq. 

br. 
u~. 

Finan.adm. I1 9 II1 16 III1 13 IV1 17 4 55 

Ekon.tehn. I2 12 II2 10 III2 9 IV2 14 4 46 

Prav.tehn. I3 13 II3 14 III3 11 IV3 15 4 55 

Трговац I4 6 II4 4 III4 5 - - 3 15 

   SVEGA     4 40 4 44 4 38 3 46 15 168 

UKUPNO     4 40 4 44 4 38 3 46 15 168 
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3.2.   PORODI^NI USLOVI U^ENIKA 
 
 
  
 
1. Nacionalna struktura u~enika 
 

Razred Srbi Crnogorci Muslimani Ostali 
I 34 - 6 - 
II 40 - 4 - 
III 32 - 6 - 

IV 44 - 2 - 

Svega 150 - 18 - 

 
 
2. Raseqena lica 
 
 
  

Razred Mu{ko @ensko 
 

I - - 

II - - 

III - - 

IV - - 

Svega - - 
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3. Mesto stanovawa 
 

Razred Postanari Students. 
dom 

Kod 
roditeqa 

Sve 
 ga 

I  5 35 40 

II  2 42 44 

III  3 35 38 

IV  4 42 46 

Svega  14 154 168 

 
  
4. U~enici koji putuju 
  

Razred Putnici 
I 9 

II 8 

III 10 

IV 15 

Svega 42 

 
 

3.3. Spisak odeqewskih stare{ina 
 

             Razred             Ime i prezime odeqewskog 
stare{ine 

 

I1 Вук Радоњић 

I2 Дарко Милосављевић 

I3 Наташа Станчић 

I4 Верољуб Луковић 

ll1 Александар Јанићијевић 

ll2 Драгица Милидраговић 

II3 Биљана Ђокић 

Il4 Игор Рајчић  

lll1 Милена Ристић 

lll2 Ненад Савић 

III3 Јасминка Тимотијевић 

III4 Марија Поповић 

lV1 Ивана Радосављевић 

IV2 Стојна Јевтић 

IV3 Крстијана Алексић 
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3.4.  BROJNO STAWE U^ENIKA  NA NIVOU [KOLE 
[KOLSKE 2017/2018. GODINE 

 
 
  
 
 Obrazovni profil 

 
Razred 
Odeq. 

 

 
Stepen 

Str. 

 Broj u~enika 
 

 Strani jezik 

 
M 

 
@ 

Sve
-ga 

Eng. Rus. Fra
nc. 

Fiansijski 
administrator 

I1 IV 5 4 9 9 - - 

Ekonomski tehni~ar I2 IV 4 8 12 12 - - 
Trgovac I4 III 1 5 6 6   
Finansisjski 
admiistator 

II1 IV 12 4 16 16 - - 

Ekonomski tehni~ar II2 IV 6 4 10 10 - - 
Trgovac II4 III 4 - 4 4 - - 

Финансијски 

администратор 
III1 IV 6 7 13 13 - - 

Ekonomski tehni~ar III2 IV 4 5 9 9 - - 
Трговац III4 IV 2 3 5 5 - - 

Финансијски 
администратпр 

IV1 IV 6 11 17 17 - - 

Ekonomski tehni~ar IV2 IV 5 9 14 14 - - 
        UKUPNO 11 IV/III 55 60 115 115   - - 
Pravni tehni~ar I3 IV 2 11 13 13 - - 
Pravni tehni~ar II3 IV 7 7 14 14 - - 
Pravni tehni~ar III3 IV 1 10 11 11 - - 
Pravni tehni~ar IV3 IV - 15 15 15 - - 
         UKUPNO 4 - 10 43 53 53 - - 
         SVEGA 15 IV/III 65 103 168 168 - - 
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OSTVARIVAWE PLANOVA I PROGRAMA 
 
 

Raspored radnih nedeqa u toku {kolske godine 
 

Radne nedeqe u ~etvorogodi{wim stru~nim {kolama 
 

 
 

Razred 

 
 

Nastava u bloku Obavezne i 
fakultativne 

aktivnosti 

Ostali radni dani Ukupno 
radnih nedeqa 

Razredno 
~asovno vreme 

 

Stru~ni 
predmeti 

I 37 nedeqa 
 

 2 nedeqe  39 

II 36 nedeqa 
 

1 недеља 2 nedeqe  39 

III 36 nedeqa 
 

1 недеља 2 nedeqe  39 

IV 33 nedeqe 
 

1 недеља 2 nedeqe 3 nedeqe 
maturski ispit 

39 
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В. Izborni predmeti 
 
 

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TRE]I RAZRED ^ETVRTI  
RAZRED 

Nedeq 
no 

Godi{
we 

Nedeq 
no 

Godi{
we 

Nedeq 
no 

Godi{
we 

Nedeq 
no 

Godi{
we 

1. Verska nastava 

Грађанско васпитање 

 

1 

1 

37 

37 

1 

1 

36 

36 

1 

1 

36 

36 

1 

1 

32 

32 

2. Druhi predmeti eti~ko-
humanisti~kog sadr`aja 
 

1 37 1 36 1 36 1 32 

Napomena : U~enik je obavezan da prilikom upisa u prvi  i svaki naredni razred 
                      {kole izabere jedan od dva predmeta 
       
 

OSTALI OBAVEZNI OBLICI  
OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA 
 

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TRE]I 
RAZRED 

^ETVRTI  
RAZRED 

godi{we godi{we godi{we godi{we 
1. ^as odeqewskog stare{ine/zajednice 74 ~asova 72 ~asova 72 ~asova 64 чasova 
2. Dodatni rad do 30 ~asova do 30 ~asova do 30 ~asova do 30 ~asova 
3. Dopunski rad do 30 ~asova do 30 ~asova do 30 ~asova do 30 ~asova 
4. Pripremni i dru{.koristan rad * do 30 ~asova do 30 ~asova do 30 ~asova do 30 ~asova 

    Napomena:  *) Ako se u toku godine uka`e potreba za wim 
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FAKULTATIVNI OBLICI 

OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA 
PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TRE]I RAZRED ^ETVRTI 

RAZRED 
 

Nedeq. 
Godi{. Nedeq. Godi{. Nedeq. Godi{. Nedeq. Godi{. 

1. Fakultativni nastavni predmeti 
 

1.1. Jezik drugog naroda ili narodnosti sa 
elementima nacionalne kulture 

2 74 2 72 2 72 2 64 

1.2. Drugi strani jezik 2 74 2 72 2 72 2 64 

1.3. Drugi predmeti*         
1.4.          

2. Fakultativne nastavne aktivnosti 
 

2.1. Ekskurzije Od 2 do 3 dana Od 2 do 3 dana do 5 dana Do 5 dana 
2.2. Stvarala~ke i slobodne 

aktivnosti u~enika 
30 do 60 ~asova 30 do 60 ~asova 30 do 60 ~asova 30 do 60 ~asova 

2.3. Hor 70 ~asova godi{we 
2.4. Kulturna i javna delatnost 

{kole 
2 radna dana 

 
Napomena: *) [kola mo`e da organizuje, u skladu sa opredeqewima u~enika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su 
                         utvr|eni nastavnim planom drugih obrazovnih profila, kao i iz predmeta koji su od zna~aja za daqi nastavak  
                         obrazova 
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2.   НАСТАВНИ ПЛАН  

Недељни и годишњи фонд часова за образовни профил: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

  

  

  

  

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 16 2 0 629 74 0 0 12 0 0 432 0 0 0 11 0 0 385 0 0 0 12 0 0 372 0 0 0 1818 74 0 0 1892 

 

1. 
 Српски језик и књижевност 3     111     

  
3     108     

  
3     105     

  
3     93     

  417       417 

1.1 Српски као нематерњи језик* 2     74       2     72       2     70       2     62       278       278 

2. __________ језик и књижевност* 3     111       3     108       3     105       3     93       417       417 

3. Страни језик 2     74       2     72       2     70       2     62       278       278 

4. Физичко васпитање 2     74       2     72       2     70       2     62       278       278 

5. Математика 3     111       3     108       3     105       3     93       417       417 

6. Рачунарство и информатика   2     74                                                 74     74 

7. Историја 2     74       2     72                                   183       183 

8. Ликовна култура                             1     35                     35       35 

9. Географија 2     74                                                 74       74 

10. Биологија 2     74                                                 74       74 

11. Социологија са  правима  грађана                                           2     62       62       62 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 5 0 296 185 0 0 10 9 0 360 324 0 30 12 6 0 420 210 0 60 6 11 0 186 341 0 90 1262 1060 0 180 2502 

12. Принципи економије 3   111    2   72                  183    183 

13. Рачуноводство 1 2  37 74   2 2  72 72   2 2  70 70   2 2  62 62   241 278   519 

14. Финансијско пословање 2   74    2   72    2   70    2   62    278    278 

15. Канцеларијско пословање  3   111    2   72                  183   183 

16. Пословна економија 2   74    2   72    2   70           216    216 

17. Пословна информатика          2   72                  72   72 

18. Право        2   72    2   70           142    142 

19. Финансијско рачуноводствена обука         3   108  30  4   140  60  4   124  90 0 372  180 552 

20. Јавне финансије               2   70           70    70 

21. Национална економија               2   70           70    70 

22. Статистика                       3   93   0 93   93 

23. Предузетништво                       2   62   0 62   62 

24. Ревизија                      2   62    62    62 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   37    1   36    3   105    3   93    271    271 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   37    1   36    1   35    1   31    139    139 

2. Изборни предмети према програму oбразовног профила               2   70    2   62    132    132 

Укупно А1+А2+Б 25 7 0 962 259 0 0 23 9 0 828 324 0 30 26 6 0 910 210 0 60 21 11 0 651 341 0 90 3351 1134 0 180 4665 

Укупно  32 1221 32 1182 32 1180 32 1082 4665 
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Б:  Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ 

1. Пословни енглески језик     2   

2. Електронско пословање     2   

3. Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника      2  

4. Маркетинг       2 

Општеобразовни предмети 

1. Екологија и заштита животне средине    1 

2. Историја (одабране теме)   1  

3. Музичка култура   1  

4. Изабрани спорт   1 1 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине  74 72 70 62 278 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 

до 5  

наставних  

дана 

до 5  

наставних  

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 
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Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 

образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 

 
 

 

 

 

Остваривање школског програма по недељама 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 36 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса)  1 2 3 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит       3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подела одељења у групе 
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р
аз

р
ед

 

предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 

I 

Рачунарство и информатика 74    15 

Рачуноводство 74    15 

Канцеларијско пословање 111    15 

II 

Рачуноводство 72   15 

Канцеларијско пословање 72   15 

Пословна информатика 72   15 

Финансијско рачуноводствена обука 108  30 15 

III 
Рачуноводство 70   15 

Финансијско рачуноводствена обука 140  60 15 

IV 

Рачуноводство 62   15 

Статистика 93    15 

Предузетништво 62    15 

Финансијско рачуноводствена обука 124   90 15 

 

Broj часова стручних предмета Економија 191 + 120 блок настава 

                                                       Право         55 +   180 блок настава 
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Подручје рада : ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

      Област : Трговина 
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Образовни профили: ТРГОВАЦ 
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3.13.  PROGRAM  STRU^NIH  ESKURZIJA 
 
 U ciqu da se obezbedi povezivawe nastave sa savremenim tehni~ko- 
tehnolo{kim dostignu}ima, te da se u~enici upoznaju sa lepotama na{e zemqe, u 
toku ove {kolske (2017/2018.) godine, organizova}e se izvo|ewe u~eni~kih 
ekskurzija u trajawu od: 
 
- do tri dana za u~enike prvih razreda 
- do tri dana za u~enike drugih razreda 
- do tri dana za u~enike tre}ih razreda 
- do pet dana za u~enike ~etvrtih razreda 
 
 Program ekskurzija po razredima naknadno }e se izvr{iti i tra`iti 
saglasnost od Ministarstva prosvete R. Srbije. Ekskurzije za ~etvrte razrede 
organizova}e se na po~etku {kolske godine i to u октобру u trajawu od pet dana. 
Eкskurzija za IV razred realizova}e se u Мађарску и Чешку u trajawu od 5 radnih 
dana. 
 

3.14. DOPUNSKA NASTAVA 
 
 Program za organizovawe dopunske nastave utvrdi}e se u i 
klasifikacionom periodu ~im se pojave te{ko}e u savla|ivawu pre|enog 
gradiva pojedinih u~enika. 
 Dopunska nastava }e se izvoditi iz svih predmeta iz kojih u~enici 
izostaju. Nastava }e se organizovati tokom cele godine. Nastavnici }e voditi 
evidenciju o dolasku i radu u~enika. 
 

DODATNA NASTAVA 
 
 U~enici sa posebnim interesovawem za pojedine predmete i sa 
natprose~nim sposobnostima bi}e ukqu~eni u grupe po razredima. Naime, 
organizovawe i izvo|ewe dodatne nastave }e se izvoditi po grupama u~enika iz 
istog razreda. ^asovi dodatne nastave }e se izvoditi izvan rasporeda ~asova 
redovne nedeqne nastave i realizova}e se individualno, grupno ili frontalno 
u zavisnosti od broja u~enika. 
 Nastavnici }e u toku oktobra izvr{iti izbor u~enika sa izrazitim 
sposobnostima za nastavu iz pojedinih predmeta. 
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               4. PLANOVI I PROGRAMI RADA VANNASTAVNIH 

 AKTIVNOSTI [KOLE 
 
  Dru{tvene i slobodne aktivnosti u stru~noj {koli obuhvataju: 

 Nau~no predmetne aktivnosti 
 Tehni~ke  aktivnosti 
 Proizvodne aktivnosti 
 Sportske i zabavne aktivnosti 
Slobodne aktivnosti u~enika su obavezni oblik rada gde se u~enici 

 opredequju na osnovu svojih interesovawa za rad slobodnih aktivnosti, {kola 
je du`na da stvori neophodne uslove za rad (prostor i voditeqski rad 
nastavnika). 
 Program rada se donosi u skladu sa ovim dokumentom a na osnovu 
interesovawa u~enika. 
 Pored op{tih zadataka vaspitnog rada, u~enik ima i specifi~ne zadatke: 

 Da omogu}i u~enicima da samostalno odlu~uju o pitawima `ivota i  
rada {kole, li~nim izja{wavawem i preko predstavnika |a~kog parlamenta. 

 Da se obezbedi u~enicima da sami donose programe rada da biraju 
svoje rukovodstvo i svoje predstavnike u organima {kole. 

 Osposobqavawe u~enika za demokratsku proceduru, kao {to je  
      predlagawe razmatrawe zauzimawe stavova i dono{ewe odluka i 
       zakqu~aka 
Na sednici Nastavni~kog ve}a odr`anoj 31.08.2017. godine, predlo`ene 

 su slede}e sekcije u {kolskoj 2017/2018. godine”: 
 

Red. 
broj 

Naziv sekcije Rukovodioc sekcije 
 

1 Literarna  Јовић Данијела 

2 Recitatorska Вулетић Бојана 

3 Sportska (ko{arka) Луковић Верољуб 

4 Sportska (rukomet) Рајчић Игор 

  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада   школска 2017/2018. година 

 

                                                                                                                                  strana 39 

               Pored kulturno-umetni~kih sekcija u 2017/2018. godini formirane su i  
Nau~no-predmetne aktivnosti: 
 

Red. 
broj 

Nau~no-predmetna aktivnost Rukovodioc 
 

1 Mladi matemati~ari Timotijevi} Jasminka, Jani}ijevi} A. 
2 Mladi informati~ari Savi} Nenad 
2 Mladi ekonomisti И. Радосављевић, Д. Милосављевић 

Трбољевац, М. Радосављевић Мирјана 

3 Mladi pravnici Ђокић Биљана, Драгана Вукадиновић,   

Savi‟} Danijela 

4 Mladi istori~ari Јевтић Стојна 

  
U ciqu napredovawa profesora i stru~nih saradnika a imaju}i u vidu 

 wihovo stru~no usavr{avawe predvi|eno je da kroz sistem stru~nih ve}a 
pove}amo kvalitet rada u nastavi. 
 

U ovo {kolskoj godini formiranа su slede}a stru~na ve}a : 
 

Red. 
Broj 

Stru~no ve}e Rukovodilac 

1 Stru~no ve}e za сrpski jezik  

 

Милошевић Тијана, Јовић Данијела, 

Вулетић Бојана 

2 Стручно веће за страни језик Милидраговић Драгица, Ристић 

Милена, Манојловић Александра, 

Делић Босиљка 

3 Stru~no ve}e друштвених 

наука(географија, 

историја,социологија, филозофија) 

Јевтић Стојна, Алексић Крстијана, 

Александра Ракић 

4 Stru~no ve}e prirodnih nauka 
(математика, инфпрматика) 

 

Јанићијевић Александар, Тимотијевић 

Јасминка, Матић Јелена, Савић Ненад 

5 Стручно веће из области природних 

наука (биологија, физика, хемија) 

Станчић Наташа, Томовић Горица, 

Спасић Данијела 

4 Stru~no ve}e ekonomista 
 

Живковић Дејан, И. Радосављевић, Д. 

Милосављевић 

5 Stru~no ve}e pravnika 
 

Слађана Пелевић, Данијела Савић, 

Драгана Вукадиновић 

6 Стручно веће за физичко васпитање 

 

Верољуб Луковић, 

Игор Рајчић 
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У школској 2017/2018. години изабрани су председници одељењских већа: 

 

РАЗРЕД ПРЕДСЕДНИК ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

I Наташа Станчић 

II Биљаана Ђокић 

III Милена Ристић  

IV Крстијана Алексић 

 

 
 
  

4.1. PLAN RADA LITERARNE SEKCIJE 
 
 
 Septembar  
- osnivawe sekcije i planirawe rada 
  
 Oktobar 
- planirawe rada za {kolsku 2017/2018. godinu 
 
 Novembar 
- izrada literarnih radova na odre|ene teme 
  
 Decembar 
- izbor najboqih radova 
 
 Januar 
- izbor najboqih radova na temu: "@ivot i rad Svetog Save" 
 
 Mart 
- izbor najboqih radova na temu: "Borba protiv alkoholizma i 

narkomanije" 
 
 April 
- u~estvovawe na priredbama 
 

 
            Maj 
- analiza rada sekcije 
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4.2. PLAN RADA RECITATORSKE SEKCIJE 
 
 Septembar  - oktobar   
- osnivawe sekcije i planirawe rada za {kolsku 2017/2018. 
 
 Novembar 
- najboqi recitatori obilaze ~asove i kazuju stihove {kolskog programa 
 
 
 Decembar 
- priprema za proslavu Nove godine kao i dana {kolske Slave 
 
 
 Februar 
- takmi~ewe recitatora {kole 
 
 Mart 
- u~estvovawe u proslavi 8. marta 
 
 April - maj 
- takmi~ewe i analiza rada za {kolsku 2017/2018. godinu 
 

 
4.3.  PLAN  RADA SEKCIJE - MLADI MATEMATI^ARI 

 

 Sekcija "mladih matemati~ara" okupi}e u svojim redovima u~enike koji 
vole matematiku i u~enike koji su do sada imali zapa`ene rezultate iz ovog 
predmeta. 
 Sekcija }e ovaj rad odvijati u obliku dopunske nastave po razredima, 
obrazovnim podru~jima i obrazobnim profilima. 
 Orjentacioni program je slede}i: 
 

I. razred 
- aksione, teoreme, definicije i dokazi            3 ~asa 
- elementi kombinatorike               3 ~asa 
- rastavqawe polinoma na ~inioce             7 ~asова 
- geometrijske konstrukcije              5 ~asова 
- sistem linearnih jedna~ina              7 ~asова 
- utvr|ivawe gore navedenog gradiva             5 ~asова 

II. razred 
- kvadratne jedna~ine i nejedna~ine        4 ~asa 
- logaritamska izrada logaritamske jedna~ine  4 ~asa 
- geometrijski konstruktivni zadaci u prostoru  5 ~asова 
- logi~ko-kombinatoriski zadaci    4 ~asa 
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- trigonometrijski identiteti                5 ~asова 
   
Gore navedni zadaci (oblasti) uzeti su zato {to se te oblasti uglavnom rade na 
matemati~kim takmi~ewima u 1 i 2 razredu. 
 U 3 i 4 razredu ~lanovi ove sekcije }e pro{irivati i produbqivati 
gradivo koje je predvi|eno planom rada, redovne nastave, pored toga izvestan 
broj ~asova bi}e posve}en obnavqawu gradiva iz prethodnih razreda radi 
priprema za eventualno takmi~ewe. 
 

 

4.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

  

Септембар 

o Формирање секције, међусобно упознавање чланова секције 

o Дефинисање права и обавеза чланова секција и упознавање са динамиком 

рада 

 

Октобар 

o Упознавање са начином коришћења и одржавања рачунарске опреме 

o Инсталација и ажурирање антивирусних програма 

o Инсталација и одржавање свих неопходних апликативних програма за рад 

секције 

o Прикупљање материјала за израду школске Web презентације. 

o Инсталација и ажурирање антивирусних програма. 

 

Новембар 

o Принципи и правила израде Web презентације 

o Прикупљање материјала за израду Web презентације 

o Рад са услужним програмима за израду презентације  

 

Децембар 

o Преглед и претраживање интернет презентација у области образовања 

o Формaтирање и обликовање текста у програмима за обраду текста који ће 

се појављивати на страницама Web сајта. 

 

Јануар 

o Анализа рада секције у првом полугодишту 

o Скенирање и обрада скенираних слика на рачунару 

o Рад са дигиталним фотоапаратом и обрада дигиталних фотографија из 

рачунара 

o Припрема свих неопходних цртежа за Web сајт. 

o Техничка помоћ у реализацији приредбе за школску славу (Свети Сава) 

 

Фебруар 

o Припрема текстова за израду школског листа 
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Март 

o Употрба програма Corel Draw за цртање и обраду слика 

o Коришћење програма Adobe Photoshop 

 

 

Април 

o Рад са програмима за претраживање на интернету (Internet Еxplorer) 

o Пријем и слање електронске поште коришћењем програма Outlook 

Express, 

o Проналажење на интернету веб страница из економије 

o Принципи и правила израде презентације 

o Рад у програмима за креирање интернет презентације  

 

Мај 

o Осмишљавање и реализација нових идеја за израду нових паноа у 

кабинетима за рачунарство и информатику 

o Израда паноа и уређивање кабинета за рачунарство и информатику и 

њихова припрема за следећу школску годину 

 

Јун 

o Предлози за ажурирање и унапређивање школске презентације 

o Ажурирање школске презентације 

o Похвале за најуспешније чланове секције 

 

За рад информатичке секције биће потребан одговарајући материјал 

 ( компакт дискови, уџбеници и часописи из области информатике). 

Неопходно је функционисање интернет конекције у кабинету. 

 
                          4.5. SPORTSKA SEKCIJA 
 
a) Fudbalska sekcija 
 
 Septembar 
- formirawe ekipe 
 
 Oktobar 
- Psihofizi~ke pripreme 
- Tehnika igre 
 
 Novembar 
- [kolski turnir 
  
 Februar 
- Tehnika igre 
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 Mart 
- Priprema za takmi~ewe 
- Probna utakmica 
 
 April 
- Takmi~ewe  
 
 d) Odbojka{ka sekcija 
 
 Septembar 
- formirawe ekipe 
- Psihofizi~ke pripreme 
- tehnika igre 
 
 Oktobar 
- Psihofizi~ke pripreme (ja~awe sko~ivosti) 
- Rad u sali za fizi~ko vaspitawe (ja~awe nogu u opru`enom stawu) 
- Tehnika igre 
- Tehnika igre (prsti) 
 
 Novembar 
- Tehnika igre (na mre`i) 
- Tehnika igre (servis) 
- Tehnika igre (blok) 
- Psihofizi~ke pripreme 
  
 Decembar 
- Tehnika igre (odbrana) 
- Tehnika igre (organizacija napada) 
- Tehnika igre (servis) 
 
 Februar 
- Tehnika igre (sme~ovawe) 
- Prijem servisa 
- Psihofizi~ke pripreme 
- Probna utakmica 
 
 Mart 
- Priprema za takmi~ewe (igra) 
 
 April 
- Takmi~ewa 
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v) Ko{arka{ka sekcija 
 
 Septembar 
- formirawe ekipe 
- Psihofizi~ke pripreme 
- Tehnika igre (ga|awe i dodavawe) 
 
 Oktobar 
- Psihofizi~ke pripreme 
- Tehnika igre 
 
 Novembar 
- Psihofizi~ke pripreme 
- Tehnika igre 
- Taktika (razra|ivawe) 
 Decembar 
- Psihofizi~ke pripreme 
- Pripreme za takmi~ewe 

Probno takmi~ewe 
 

 
-  
 

4.6.  Plan rada dru{tva za borbu protiv alkoholizma narkomanije i 
toksikomanije 

 
1. Odr`ati predavawe o borbi protiv alkoholizma, narkomanije - predava~ 

lekar Doma zdravqa Kos. Mitrovice. organizovati okrugli sto na temu: 
Borba protiv narkomanije. Skup }e organizovati zajedno lekar i 
profesor biologije. 

2. Nedeqa borbe protiv alkoholizma i narkomanije. Organizovati pisawe 
nagradnih tema iz srpskog jezika i likovne kulture. 

3. Organizovati sakupqawe dobrotvornih priloga u {koli i op{tini. 
4. U planove rada odeqenskih stare{ina predvideti razgovore sa u~enicima 

o ovim temama. 
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       5. POSEBNI PROGRAMI VASPITNO-OBRAZVNOG RADA 
 

5.1. Пrogram profesionalne orijentacije uчenika 
  

                Економско-трговинска школа као општеобразовна установа пружа ученицима 

могућност да стекну широко образовање. Током четворогодишњег школовања ученици 

треба да донесу одлуку о дужем образовању и избору своје будуће професије.  

              Пред учеником је велики број могућности и образовних понуда, па је за 

ученике доношење ове одлуке захтевно и тешко. Због тога смо професионално 

информисање не даје задовољавајуће резултате.  

              Економска школа жели да своје ученике подржи приликом доношења одлуке 

интезивирањем професионалне орјентације, иновирањем методичко-дидактичког 

приступа и оријентацијом на изградњу личних компетенција и спремности на учење 

током целог живота. 

             У циљу боље професионалне орјентације обрадиће се наставне теме: 

             1. Ја - слика о себи 

             2. Свет занимања  

             3. Путеви образовања 

 

            У школи где се професионална оријентација одвија кроз четири основна вида: 

        1. Упознавање ученика путем редовне наставе из свих предмета са захтевима 

појединих занимања, друштвених вредности занимања, развијајући код ученика љубав 

према одабраном занимању, информисању ученика о могућностима даљег школовања и 

запошљавања. 

        Рок: цела година 

        Реализатори: предметни наставници 

 

      2. Откривање талентованих ученика за одређена наставна подручја и подстицање 

њиховог развоја, ангажовање у датој настави. Указивање на адекватна занимања из тих 

области. 

     Рок: цела година 

     Реализатори: предметни наставници 

 

    3. Откривање ученика са телесним недостацима и њихово усмеравање на адекватна 

занимања. Ангажовање ових ученика у додатној настави: 

      Рок: цела година 

       Реализатори: предметни наставници 

    4. Реализација радова на тему: "Моје будуће занимање" 

      Рок: Цела година 

      Реализатори: Наставник српског језика. 
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5.2. Програм сардање са друштвеном средином 

 САРАДЊА СА Д 
 Планиране активности сарадње сза текућу школску годину у сагласности са 

активностима из Развојног плана и Акционих планова 

 

Институција са 

којом се 

сарађује 

 

Садржај 

сарадње 

 

Облик 

сарадње 

 

Време 

реализације 

 

Реализатори 

 

Напомене 

Дом културе, 

позориште 

Прађење 

позоришних 

представа 

Посете Током 

школске 

године 

Стручна већа  

Градска 

библиотека 

Промоција 

књига 
Посете, 

промоције 

Током 

школске 

године 

Стручна већа  

Дом здравља Систематски 

прегледи, 

индивидуални 

прегледи, 

хитни 

случајеви, 

вакцинације, 

предавања, 

консултације 

Прегледи, 

интервенције, 

договор 

Током 

школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

директор 

 

Служба за 

трансфузију 

крви 

Акције 

добровољног 

давања крви 

Организација 

акције 

Јесен, 

пролеће 

Директор  

Црвени крст Хуманитарне 

акције 
Заједничке 

акције 

Током 

школске 

године 

Секција 

црвеног крста, 

Ђачки 

парламент 

 

Центар за 

социјални рад 

Размена 

информација и 

осоцијалној 

ситуацији 

појединих 

ученика и 

заједничко 

деловање, 

заједничке 

активности 

Договор, 

размена 

информација 

Током 

школске 

године 

Педагошка 

служба 

 

Пензијско 

инвалидска 

служба 

Евиденција о 

запосленима 
Размена 

информација 

Током 

школске 

године 

Секретар, 

шеф 

рачуноводства 

 

Национална 

служба 

запошљавања 

Професионално 

информисање 

ученика 

завршних 

разреда, 

расписивање 

конкурса 

Договор, 

заједничке 

активности 

Током 

школске 

године 

Директор, 

секретар, шеф 

рачуноводства 
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запослених. 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Верификације, 

инспекцијски 

надзор, 

сарадња 

Сарадња Током 

школске 

године 

Директор 

школе 

 

Градска управа Финансирање, 

подршка, 

сарадња 

Формални 

облици 

сарадње 

Током 

школске 

године 

Директор 

школе 

 

Министарство 

просвете РС 

Информисање, 

обавештавање, 

сарадња, 

саветодавни 

послови 

Информисање, 

сарадња, 

саветовање 

Током 

школске 

године 

Директор, 

секретар, 

педагог 

 

Министарство 

финансија 

Финансирање, 

извештавање 
Формални 

облици 

сарадње 

Током 

школске 

године 

Шеф 

рачуноводства 

 

Регионални 

центар за 

професионални 

развој 

запослених у 

образовању 

Организовање 

семинара и 

похађање 

семинара, 

Учешће на 

семинарима 

Током 

школске 

године 

Наставници 

 

 

Центар за 

права детета 

Учешће у 

пројектима 
Заједничке 

активности 

Током 

школске 

године  

Координатор 

 

 

Средње школе 

Косовско-

митровачког 

округа 

Заједничке 

активности, 

размена знања 

и искуства, 

организација 

такмичења 

Консултације, 

размене 

информација 

Током 

школске 

године 

Директор, 

стручног већа 

 

Факултети и 

високе школе 

Презентација и 

подела 

пропагандног 

материјала 

факултета и 

високих школа 

матурантима 

Презентација Април- Мај Директор, 

педагошка 

служба 

 

Дом ученика Праћење 

ученика који су 

смештени у 

дому 

Консултације, 

размене 

информација 

Током 

школске 

године 

Одељењ. 

Стареш. 

Педагошка 

служба 

 

Електронски и 

штампани  

медији 

Праћење 

важнијих 

догађаја у 

школи 

Информисање 

о школи 

Током 

школске 

године 

Директор  
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6. PROGRAM STRU^NIH, RUKOVODE]IH I  
UPRAVNIH  ORGANA [KOLE 

 
  Stru~ni aktivi i pedago{ki kolegijum 
 

 У стручне органе школе спадају: 

1. Стручни актив за развојно планирање и 

2. Стручни актив за развој школског програма. 

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници насатвника,  

стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља. 

 Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања. 

 Чланови стручног актива за развојно планирање у нашој школи чине: 

 

1. Дарко Милосављевић, проф. економских предмета 

2. Савић Ненад, проф. информатике 

3. Живковић Дејан, проф. економских предмета 

4. Драгана Вукадиновић. проф. правних предмета 

5. Данијела Јовић, проф. српског језика и књижевности 

6. Милић Јелена, педагог 

7. Светлана Пиндовић- локална самоуправа 

8. Зафир Кући - Савет родитеља  

9.  Јелисавета Кривокапић - Ученички парламент 

 

Педагошки колегијум: 

 

1. Алексић Крстијана 

2. Милић Јелена 

3. Ракић Александра 

4. Јовић Данијела 

5. Поповић Марија 

 

 

                            6.1. PLAN RADA NASTAVNI^KOG VE]A 
 
Nastavni~ko ve}e {kole kao stru~no-pedago{ki organ, na svojim sednicama 
razmatra}e pitawa koja su od zba~aja za uspe{an rad {kole. 
 Polaze}i od zakonskih odredaba koje se odnose na rad stru~nih organa 
(~lan 92. Zakona o sredwoj {koli ), sadr`j rada nastavni~kog ve}a mo`e da bude 
sastavqen od slede}ih grupa zadatak a: 
-u~e{}e u planirawu i programirawu obrazovno vaspitnog rada, 
-oprganizacija obrazovno vaspitnog rada,kao i pokretawe inicijative za wegovo 
unapre|ivawe 
-organizacija stru~nog usavr{avawa nastavnika i stru~nih saradnika 
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-organizacija saradwe sa drugim osnovnim i sredwim {kolama,vi{im {kolama i 
fakultetima,drugim obrazovno vaspitnim ustanovama i institutima, radnim 
organizacijama i dr. 
-pra}ewe realizacijeplana i programa rada nastavni~kog ve}a i drugih stru~nih 
organa i godi{weg programa rada {kole u celini.Zavisno od toga na sednicama 
}e se razmatrati slede}a pitawa i zadaci: 
 
 

Програм рада наставничког већа 

 
Садржај и методе рада  Време Носилац реализације 

Анализа остварених резултата у протеклој 

школској години (годишњи извештај о 

раду). Извештај и анализа о упису ученика 

за школску 2015/2016. годину 

Подела предмета на настаставнике и подела 

одељењских старешинстава и других 

задужења . 

Формирање стручних већа и актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII     

 
И 

 

IX 

Директор, педагог 

Разматрање предлога годишњег програма 

рада школе за 2015/2016. годину 

Усвајање распореда часова. 

Структуре 40-часовне радне недеље  

Одређивање ментора приправницима. 

Директор 

Упознавање са резултатима евалуација рада 

школе и планирањем активностима комисије 

за вредновање рада школе. 

Актив за вредновање и 

самовредновање 

Припреме и усвајање екскурзије за 

матуранте 

Одељењске 

старешине, директор 

Индетификација ученика за допунску и 

додатну наставу 

Стручна већа, 

предметни наставници 

Утврђивање облика сарадње са родитељима  

 

 

X 

 

 

 

Директор, педагог  

Заузимање јединствених ставова према 

правилима понашања у школи  

Одељењске старешине 

, педагог 

Извештај стручних већа поводом 

уједначавања критеријума оцењивања 

Руководиоци стручних 

већа  

Припреме за завршетак првог 

класификационог периода 

Руководиоци 

одељењских већа  

Анализа реализације програмских садржаја 

за протекли период 

Анализа успеха и дисциплине у претходном 

периоду 

 

 

 

XI 

Директор, педагог, 

одељењске старешине  

Припреме за обележавање дана школе  Тим за прославу  
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Аналитички преглед рада стручних већа   

XII 

Руководиоци стручних 

већа  

Усвајање тема за матурске радове и 

формирање комисија за организовање и 

праћење матурских испита  

Стручна већа, педагог 

 

 

 
Анализа рада одељенских старешина и 

рализација њихових планова 
 

XII 

Директор , педагог , 

одељенски старешина 

Анализа остварених успеха и резултата у 

првом полигодишту са посебним акцентом на 

квалитет остварености раздвојених циљева 

рада школе 

Директор и стручни 

сардници 

Завршне припреме за обележавање Савиндана I Директор  

  

 

 

II 

Педагог , директор  

Адаптација ученика првог разреда 

Извештај о досадашњем раду у вредновању и 

самовредновању рада школе 

Педагог , одељењски 

ст. 

Актив самовредновање 

Развојни циљеви школе,проблем и постигнућа Стручни актив за 

развојно планирање 

Анализа успешности сарадње родитеља и 

школе 

Анализа реализације Програма рад школе 

 

III 

Директор 

Анализа реализација програмских садржаја за 

протекли период 

Анализа успеха и дисциплине у претходном 

периоду 

Активност у вези матурских испита 

Ефикасност допунске и додатне наставе 

 

 

IV 

Педагог 

Организација матурских испита  

 

V 

Комисија за мат.исп. 

Професионална орјентација ученика Педагог,одељенске  

старешине 

Анализа остварених резултата ученика 

четвртог разреда 

Одељенско еће 

четвртог 

разреда 

Анализа остварених резултата васпитно 

образовног рада 

Припреме и задужења за израду Извештаја о 

раду школе за текућу школску годину 

Директор 

Анализа успеха на крају наставне године   

 

 

 

 

Анализа резултата ваннаставних активности  

Резултата на такмичењима 

Анализа рада стручних већа 

Анализа рада наставничког већа 

Директор, педагог 
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Организовање уписа ученика у први разред 

школске 2015/2016. године 
 

 

VI 

 

Организовање разредних, поправних и 

матурских испита 

 

Информација о упису ученика  

Утврђивање успеха са поправних испита  

 

 

 

 

 

 

VIII 

Педагог 

Организација васпитно-образовног рада за 

следећу школску годину 

Директор 

У свајање подела предмета и одељења између 

наставника и одређивање одељењских 

старешина 

Директор и 

руководиоци стручних 

већа 

Анализа остварености програма рада школе за 

школску 2015/2016и пројектовање новог 

програма 

Актив за развој 

школског програма 

Подела задужења за 2015/2016. школску 

годину 

Директор, педагог 

Утврђивање успеха ученика после одржаних 

поправних и разредних испита 

 

 
 
 
                                6.2. PLAN RADA ODEQEWSKIH VE]A  
 
                 Odeqewsko ve}e, kao stru~ni organ {kole bavi se obrazovawem, 
vaspitawem i organizacionim pitawima odeqewa. 
                 Odeqewsko ve}e ima zadatak da: 
- neposredno organizuje obrazovno vaspitni rad odeqewa i da se stara o 

usavr{avawu tog rada, 
- osrvaruje stalni uvid u rezultate rada u~enika, pru`a im i organizuje 

nepotrebnu pomo}, pretresa i re{ava pitawa od kojih zavisi obrazovno-
vaspitni rad u~enika 

- upoznaje se sa uslovima rada i `ivota u~enika i predla`e mere 
nastavni~kom ve}u, {kolskom odboru i direktoru {kole za wihovo 
poboq{awe, 

- podsti~e i poma`e delatnost odeqewske zajednice u~enika wihovih 
organizacija i udru`ewa, 

- utvr|uje ocene i op{ti uspeh u~enika na osnovu ocena predmetnih 
nastavnika u skladu sa odredbama zakona o sredwoj {koli (~lan 48). 

             Razredna ve}a se obrazuju radi pretresawa i re{avawa pitawa od 
neposrednog interesa za pojedine razrede. 
             Razredno ve}e u okviru obrazovnih,vaspitnih i organizacionih pitawa 
vr{i slede}e poslove: 
      -    uskla|uje rad svi nastavnika koji izvode nastavu u tom razredu, 
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- raspravqa o nastavi, slobodnim aktivnostima i drugim oblicima 
obrazovno 

-  vaspitnog rada, o u~ewu i radu u~enika i preduzima mere  za uspe{nu 
nastavu i boqi uspeh u~enika u u~ewu i vladawu, 

- utvr|uje predlog programa stru~nog usavr{avawa nastavnika, 
- uvr|uje predlog rasporeda {kolskih pismenih zadataka  
- sara|uje sa roditeqima na re{avawu obrazovno-vaspitnih zadataka, 
- predla`e planove izleta i ekskurzija, 
- raspravqa o pitawima pokrenutim na roditeqskim sastancima razreda. 
-  
                

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА: 

 

                              Садржај рада Разред Време 

реализација 

   

 Планирање и програмирање рада  одељењских 

већа 

Усвајање плана и програма рада одељењских 

већа.Утврђивање плана екскурзија. Утврђивање 

распореда,писмених задатака, контролних вежби и 

оптерећености уценика осталим видовима 

образовног рада. 

 

I-IV 

 

IX 

 

          

Евиденција ученика за додатну и допунску наставу 

и изборне активности 
     I-IV      X 

Утврђивање распореда извођења допунске, додатне 

наставе и изборних активности. 
     I-IV      X,XI 

Анализа успеха у протеклом периоду и реализација 

плана и програма 
     I-IV       XI 

Изрицање васпитно-дисциплинских мера      I-IV Током 

године 

Утврђивање мера за побољшање успеха ученика      I-IV XI,XII,IV 

Утврђивање и анализа појединачног и општег 

успеха на крају првог полугодишта као и 

реализација плана и програма. 

 

    I-IV 

 

     XII 

Анализа реализације плана и програма успеха 

ученика у протеклом периоду, васпитно-

дисциплинске мере, реализација допунске и додатне 

наставе. 

    

    I-IV 

 

    III,IV 

Утврђивање и анализа појединачног и општег 

успеха одељења на крају другог полугодишта, 

анализа реализације свих образовно-васпитних 

активности, предлог ученика за награде и похвале 

 

Анализа рада одељењских већа у току године 

 

 

   I-IV 

 

 

     V,VI 

           АНАЛИТИЧКИ РАД   
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Анализа реализације планова и програма    I-IV XI,XII,IV 

Разматрање успеха и изостајања ученика    I-IV XI,XII,IV 

Анализа реализације допунске и додатне наставе    I-IV     XII,III 

Предлог мера за побољшање рада одељењских већа 

у наредном периоду 
   I-IV    VI 

Квалитет реализације програма изборних 

активности са аспекта професионалне оријентације 
    IV     IV 

Учешће родитеља у реализацији школског програма      I-IV   XII,VI 

Рад одељењских старешина на унапређењу 

васпитног рада 
     I-IV     IV 

Адаптација ученика у школи, упознавање са 

ученицима који имају посебне потребе 
      I      X 

                          

6.3. PLAN RADA STU^NIH VE]A 
 

              Aktivi su jedan  od stru~nih organa {kole i sa~iwavaju ih nastavnici 
istog nastavnog predmeta ili srodnih predmeta ~iji su osnovni zadaci 
regulisani statutom {kole i koji su od zna~aja za uspe{no izvo|ewe obrazovno 
vaspitnog podru~ja. 
  U tom ciwu nastavni~ko ve}e }e na po~etku {kolske godine formirati 
slede}а stru~nа већа: 
 
-  Stru~no ve}e za  језике 

-           Stru~no ve}e друштвених наука 

-  Stru~no ve}e za prirodne nauke 

-           Стручно веће за физичко васпитање 

- Stru~no ve}e ekonomista 
- Stru~no ve}e pravnika  
 

 
 U toku ove {kolske godine stru~na ve}a }e svoj rad posebno usmeriti na 
ostvarivawu slede}ih zadataka: 
 
- Razmatrawe stru~nih pitawa i predlagawe potrebnih mera radi 

usavr{avawa nastavno-vaspitnog rada, 
- Utvr|ivawe osnova za godi{wi plan rada, 
- Raspore|ivawe nastavnog gradiva i usagla{avawe rada nastavnika 

istog,odnosno srodnih nastavnih predmeta, 
- Starawe o stru~nom usavr{avawu nastavnika, 
- Predlagawe novih oblika rada i upotrebae savremenih nastavnih 

sredstava, 
- Pra}ewe izvr{ewa nastavnog programa i godi{weg programa rada kao i 

pojedina~nih planova rada i preduzimawe i preduzimawe odgovaraju} 
ih mera, 

- Ujedna~avawe kriterijuma za ocewivawe u~enika, 
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- Predlagawe organizovawa dopunske i dodatne nastave , 
- Predlagawe pohvaqivawa i nagra|ivawa odnosno izricawe vaspitno-

disciplinskih mera prema u~enicima i svojim ~lanovima, 
- Pru`awe stru~ne pomo}i nastavnicima u savla|ivawu odre|enih 

programskih sadr`aja a naro~ito mla|im nastavnicima i pripravnicima, 
- Vr{ewe i drugih poslova i zadataka u vezi sa odlukama nastavni~kog ve}a 

i direktora {kole. 
                                              
 6.3.a)  Plan rada stru~nog ve}a  za  језике 

Avgust 
- Podela ~asova. 
- Dono{ewe plana rada. 
- Zadu`ewe rada po sekcijama. 
- Odre|ivawe stru~ne literature. 
 
 Septembar 
- Utvr|ivawe 40-to ~asovne radne nedeqe. 
- Obrada gramatike u toku ~etvorogodi{weg {kolovawa. 
 
 Oktobar 
- Obrada teme: kako pripremamo i odre|ujemo pismene i kontrolne zadatke. 
 
 Novembar 
- Analiza uspeha u toku I klasifikacionog perioda. 
- Organizovawe takmi~ewa - recitatora. 
  
 Decembar 
- Obrada teme: Kako obra|ujemo pesnike. 
 
 Januar 
- Proslava {kolske slave Svetog Save. 
 
 Februar 
- Analiza uspeha na kraju I polugo|a. 
- Obrada teme: Obrada romana. 
 
 Mart 
- Obrada teme: Obrada pripovetke. 
 
 April 
- Obrada teme: Obrada drame. 
  
 Jun 
- Analiza ~asova na kraju nastavne godine. 
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       6.3.b)    Plan rada stru~nih ve}a ekonomista  и  pravnika  

Septembar 
- Izbor predsednika aktiva 
- Usvajawe plana rada aktiva 
- Raspored predmeta po predmetnim nastavnivima 
- Mese~ni planovi , usvajawe i realizacija 
Oktobar 
- Korelacija predmeta i wihova  realizacija u nastavi 
- Raspored dopunske , dodatne i  blok nastave 
- Izve{taj sa ekonomske i pravne tribine 
Novembar 
- Razrada ( realizacija ) nastavnih tema  
- Me|usobna poseta ~asovima 
- Korelacija srodnih predmeta 
Decembar 
- Analiza uspeha u prvom klasifikacionom periodu 
- Analiza rezultata sa pismenih  zadataka 
- Uspeh realizacije nastavnih tema 
- Odr`avawe {kolskog takmi~ewa 
Januar 
- Analiza uspeha na kraju prvog polugo|a i mere za wihovo poboq{awe 
- Analiza realizacije ~asova i programa 
- Stru~no savetovawe 
Februar 
- Razrada nastavnih tema za ovaj mesec i korelacija kod srodnih predmeta 
- Raspored pismenih zadataka 
- Raspored dodatne, dopunske i blok nastave 
Mart 
- Teku}i zadaci vezani za takmi~ewe u~enika 
- Razrada i realizacija nastavnih planova za ovaj mesec 
- Primena nastavnih oglednih sredstava i inovacija 
April 
- Pripreme za u~e{}e na regionalnim takmi~ewima u Kos.Mitrovici 
- Analiza uspeha na kraju klas. perioda i mere za wegovo  poboq{awe 
Maj 
- Razrada tema za ovaj mesec 
- Analiza realizacije blok , dodatne i dopunske nastave 
Jun 
- Analiza uspeha na kraju drugog polugo|a 
- Analiza realizacije planiranih i odr`anih ~asova 
- Analiza realizacije blok, dodatne i dopunske nastave 
- Analiza uspeha da diplomskom ispitu 
 



Годишњи план рада   школска 2017/2018. година 

 

                                                                                                                                  strana 57 

               6.3.c)   Plan rada stru~nih ve}a prirodnih nauka 
 
             Septembar 
- Izbor predsednika aktiva. 
- Usvajawe plana rada. 
- Dogovor o zadu`ivawu za matematiku i fiziku. 
- Globalni i mese~ni planovi i wihova realizacija. 
 
 Oktobar 
- Usvajawe rasporeda dodatne i dopunske nastave. 
- Plan rada za teku}i mesec. 
- Izve{taj sa matemati~ke tribine. 
 
 Novembar 
- Razrada nastavnih tema za ovaj mesec. 
- Me|usobna poseta ~asovima. 
- Izve{taj sa matemati~ke tribine. 
  
 Decembar 
- Analiza uspeha u 1 klasifikacionom periodu. 
- Analiza rezultata sa prvog pismenog zadatka. 
- Planirawe 2 pismenog zadatka. 
- Razrada nastavnih tema za ovaj mesec. 
- Odr`avawe {kolskog takmi~ewa. 
 
 Januar 
- Analiza uspeha na kraju I polugo|a i mere za wegovo poboq{awe. 
- Analiza ~asova i programa. 
- Planirawe stru~nog savetovawa. 
 
 
 Februar 
- Razrada nastavnih tema za ovaj mesec. 
- Raspored pismenih zadataka i pismenih ve`bi za II polugo|e. 
- Teku}i zadaci vezani za takmi~ewa u~enika. 
 
 Mart 
- Teme i oblasti za 3 pismeni zadatak. 
- Razrada nastavnih planova za ovaj mesec. 
- Razmewivawe mi{qewa posle uzajamne posete ~asovima. 
- Izve{taj sa matemati~ko-fizi~kih takmi~ewa. 
 
 April 
- Pripreme za u~e{}e na regionalnim takmi~ewima u Kos. Mitrovici. 
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- Analiza uspeha na kraju klasifikaconog perioda i mere za wegovo 
poboq{awe. 

- Razrada teme za ovaj mesec. 
 
 Maj 
- U~e{}e na takmi~ewima. 
- Analiza realizacije dopunskog i dodatnog rada. 
- Razrada teme za ovaj mesec. 
 
  
 Jun 
- Analiza uspeha na kraju II polugo|a. 
  
 Avgust 
- Analiza uspeha posle popravnog ispita. 
- Zadu`ewa za izradu plana rada za narednu {kolsku godinu. 
 
 

 

 

 6.4. PLAN RADA ODEQEWSKOG STARE[INE 
 

                   Одељенски старешина је индивидуални стручни орган који је задужен за 

спровођење плана и програма образовно-васпитног рада. 

                 Функција му је васпитна, организациона и административна. 
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НАЗИВ ТЕМА РАЗРЕД 
ПЛАНИРАНИ 

ЧАСОВИ 

Задужени 

наставници 

 

-Упознавање ученика са правима и 

Обавезама у школи; 

 

-Распоред часова, редовне 

наставе, ваннаставних активности  

и спортских активности. 

 

 

 

  I – IV  

 разред 

 

 

  Септембар 

 

     I  недеља 

 

 

  Одељенске  

   старешине 

-Конституисање одељенске заједнице; 

 

-Планирање родитељских састанака,  

договор о заједничком раду у новој 

школској години. 

 

 
  I – IV  

 разред 

 

    Септембар 

 

    II   недеља 

 

 

  Одељенске  

   старешине 

-Помоћ у остваривању ђачких права и 

повластице везане за живот и рад 

школе; 

 

-Месечне карте за ученички превоз; 

 

-Подизање потврда за дечији додатак 

и ђачке стипендије. 

 
 

 

I – IV 

разред 

    

 

     Септембар 

 
   III   недеља 

 

  

 

  Одељенске  

   старешине 

-Дисциплина и изостајање 

 са часова; 

 

-Текућа питања. 

 

I – IV 

разред 

      

     Септембар 

   
    IV  недеља 

 

   

  Одељенске  

   старешине 

-Процес напредовања и анализа успеха  

ученика; 

 

 

I – IV 

разред 

    
     Октобар 
     I   недеља 
 

 

  Одељенске  

   старешине 

-Организовање допунске и додатне  

наставе у сарадњи са предметним 

наставником. 

 

 

I – IV 

разред 

Октобар 

 

II  недеља 

 

 

   Одељенске  

   старешине 

-Саветодавни васпитни рад са  

ученицима који нередовно долазе у 

 школу, по потреби сарадња са 

педагогом школе; 

 

I – IV 

разред 

 

 

Октобар 

 

III   недеља 
 

 

   

    Одељенске  

   старешине 

   
-Саветодавни образовни рад на 

отклањању узорка неуспеха појединих 

ученика,подстицање другарске и  

вршњачке помоћи у одељењу.       

 

I – IV 

разред 

        Октобар 

 

     IV   недеља 

  Одељенске  

   старешине 
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-Одржавање хигијене у школи и  

учионици посебно;чување школског 

инвентара. 

 

 

I – IV 

разред 

    Новембар 

                                     

     I   недеља 

   

Одељенске  

 старешине 

-Праћење напредовање и анализа 

успеха у дељењу; 

 

-Одевање и понашање ученика на 

јавним местима, опхођење према 

различитим особама; 

 

-Текућа питања. 

 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

II   недеља 

 

 

 

  

 

 

 Одељенске  

  старешине 

-Анализа успеха у првом наставном 

периоду; 

 

-Рад на развијању међусобних односа 

у одељењу, међусобне помоћи и  у  

учењу. 

 

 

I – IV 

разред 

 

Новембар 

 

III   недеља 

 

 

 

 Одељенске 

  старешине 

 

-Васпитни рад са ученицима који 

имају посебне потешкоће у раду. 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

Новембар 

 

IV  недеља 

 

Одељенске  

  старешине 

-Организовање заједничких 

активности 

са ученицима  другог одељења; 

 

-Подршка ученика да учествују у  

ваннаставним активностима школе. 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

 

Децембар 

 

I  недеља 

 

 

Одељенске  

 старешине 

-Предавање ( лекар ) 

тема: правилна исхрана и поремећај у 

исхрани – nutricionista- 

 

-Рад на професионалоној оријентацији 

Ученика у сарадњи са педагогом 

школе 

Као и свим релевантним стручњацима 

Који могу помоћи. 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

 

Децембар 

 

II  недеља 

 

 

Одељенске  

 старешине 

-Изостанци, дисциплина и 

дисциплинске мере; 

 

-Анализа успеха на крају I полугођа. 

 

 

I – IV 

разред 

 

Децембар 

 

III  недеља 

 

 

Одељенске  

 старешине 

 

-Припрема ученика за учешће у  

пословима школске славе Св. Сава 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

Јануар 

 

III    недеља 

 

 

Одељенске  

 старешине 
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-Развијање комуникационих вештина  

неопходних за сарадњу и 

конструктивно решавање проблема. 

 

-Медијација у решавању проблема 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

     

 

         Јануар 

 

   IV   недеља 

 

 

 

Одељенске  

 старешине 

 

-Саветодавна помоћ ученицима  који 

испоље тешкоће у раду као и 

образовани рад на отклањању узорака 

неуспеха појединих ученика. 

 

-Родитељски састанак 

 

-Рад на усклађивању индивидуалних  

Потреба и потреба групе. 

 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

 

     

 

    Фебруар 

 

    I  недеља 

 

 

 

 

Одељенске  

 старешине 

-Изостанци и дисциплина 

 

-Уређење учионице 

 

-Предавање (лекар) на тему опште 

заштите здравља и заштите од вируса 

и других заразних болести. 

 

 

 

I – IV 

разред 

    

 

       Фебруар 

 

      II    недеља 

 

 

 

Одељенске  

 старешине 

  

 

-Анализа успеха ученика у учењу 

 

 

 

 

I – IV 

разред 

                                       

      Фебруар 

 

     III    недеља 

 

 

Одељенске  

 старешине 

-Подстицање вршњачке помоћи у 

савладавању градива, отклањање 

узорака, неуспеха и решавање текућих 

проблема. 

 

   

 

  I – IV  

  разред 

 

      Фебруар 

 

     IV  недеља 

 

 

Одељенске  

 старешине 

-Праћење реализације допунске и 

додатне часове и ваннаставних 

активности. 

 

 

  I – IV  

  разред 

   

       Март 

   I    недеља 

 

Одељенске  

 старешине 

 

 

-Развијање толеранције, радне и полне 

равноправности,поштовање личности 

и развијање одговорности према себи 

и осталима. 

 

  I – IV  

  разред 

      

        Март 

    II   недеља 

 

 

 Одељенске  

  старешине 

 

 

-Подстицање ученика на учешће  

у различитим такмичењима. 

 

-Дисциплина и изостајање са наставе. 

 

   

  I – IV  

  разред 

 

      Март 

   III   недеља 

 

 Одељенске  

  старешине 
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-Текућа питања. 

 

 

I – IV 

разред 

Март 

IV   недеља 

Одељенске 

старешине 

-Предлог за ивођење дводневног  

излета и обилазак културно-

историјских споменика Србије. 

 

 

 

I – IV 

разред 

 

 

Април 

I    недеља 

 

 

Одељенске 

старешине 

 

-Анализа успеха ученика на крају  

IV наставног периода. 

 

 

I – IV 

разред 

 

Април 

II    недеља 

 

Одељенске 

старешине 

-Дисциплина, изостанци и васпитно-

дисциплинске мере. 

-Родитељски састанак. 

 

I – IV 

разред 

 

Април 

III  недеља 

 

Одељенске 

старешине 

-Припрема-предлози за организовање 

матурске екскурзије у наредној 

школској години. 

.-Посета некој изложби или песничкој 

вечери. 

 

 

I – IV 

разред 

 

 

Април 

 

IV   недеља 

 

 

Одељенске 

старешине 

-Рад са педагогом или психологом. 

 

-Извођење дводневног излета за 

ученике I , II и III разреда. 

 

I– IV 

разред 

 
Мај 

I   недеља 

 

Oдељењске 

старешине 

 

-Посете позоришној представи по 

избору ученика. 

 

I– IV 

разред 

 
Мај 

II    недеља 

 

Oдељењске 

старешине 

 

-Посете позоришној представи по 

избору ученика 

 

I– IV 

разред 

 
Мај 

III    недеља 

 

Oдељењске 

старешине 

-Учешће ученика у спортским 

манифестацијама које се организују у 

граду. 

 

I– IV 

разред 

 

Мај 

IV   недеља 

 

Oдељењске 

старешине 
 

-Анализа успеха и припрема ученика 

за крај наставне године. 

  

 I– IV  

 разред 

       
        Јун 

     I    недеља 

 

Oдељењске 

старешине 

-Саветодавни образовни рад на 

отклањању узорака неуспеха 

појединих ученика. 

   

  I– IV  

 разред 

 

         Јун 

    II   недеља 

 

Oдељењске 

старешине 

-Изостанци и дисциплина. 

 

-Припрема за крај наставне 

године. 

   

  I– IV  

 разред 

        

         Јун 

   III   недеља 

 

  Oдељењске 

  старешине 
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Предлог Предлог програма обавезних родитељских састанака за школску 2015/16. 
 

 Активност/Т

ема или 

садржај 

Циљ Начин реализације Место Динамика Носиоци 

активности 

1. Први 

родитељски 

састанак 

Упознавање 

родитељима са 

динамиком и 

начином рада 

-Међусобно 

представљање 

-Усвајање Плана рада 

родитељских састанака 

-Информисање родитеља 

о предметима 

-Упознавање родитеља са 

Правилником о 

понашању ученика 

-Избор представника у 

Савет родитеља и 

Школски одбор 

-Прикупљање 

релевантних информација 

о здрављу ученика или 

неким другим 

садржајима-разговором 

Договор око екскурзије 4 

разред 

Учио 

ница 

Полови  на  

септе мбра 

Одељенски 

старешина    

 

 

 

 

 

Родитељи 

 

Одељенски 

старешина       

2. Други 

родитељски 

састанак за 

матуранте 

Информисање 

родитеља и 

добијање 

сагласности за 

одређене 

активности 

-Извештај о екскурзији 4 

разреда 

Учио 

ница 

Почетак 

октобра 

Одељенски 

старешина 

Директор 

3. Други 

родитељски 

састанак за 

остале 

разреде 

Остваривање 

што бољег 

успеха ученика 

и наставника 

-Упознавање родитеља са 

успехом ученика 

-Конкретно информисање 

о организовању допунске 

и додатне наставе, 

секција 

-Упознавање са 

изостанцима и 

дисциплином 

-Упознавање са 

међународном сарадњом 

и свим планираним 

активностима у школи 

-Упознавање са 

Правилником о 

оцењивању 

Учио 

ница 

Почетак 

новембра 

Одељенски 

старешина 

 

Психолог 

Припрема 

инф. 

 

Директор 

Припрема 

инф. 

4. Трећи 

родитељски, 

а четврти за 

матуранте 

Праћење 

остварених 

резултата и 

развоја ученика 

и сагледање 

праваца за 

корекцију 

-Анализа успеха и 

дисциплине на 

полугодишту 

-Упознавање родитеља са 

ставовима одељенског 

већа 

-Упознавање са 

Учио 

ница 

Крај 

децембра 

Одељенски 

старешина 
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ставовима и предлозима 

родитеља и овавештавање 

надлежних 

5. Пети 

родитељски 

за 

матуранте 

Информисање 

и саветовање 

родитеља 

-Анализа успеха и 

дисциплине 

-Упознавање са 

правилима полагања 

матурског испита 

-Организовање прославе 

матуре 

Учио 

ница 

Крај марта Одељенски 

старешина 

 

6. Четврти 

родитељски 

састанак, за 

остала 

одељења 

Информисање 

и договор око 

благовременог 

организовања 

ученика 

-Анализа успеха и 

дисциплине 

-Информисање родитеља 

о психофизичком развоју 

ученика 

-Договор око екскурзије 

Учио 

ница 

Почетак 

априла 

Одељенски 

старешина 

 

7. Пети 

родитељски 

састанак, за 

остала 

одељења 

Евалуација 

ангажовања 

одељенскогста

решине, 

ученика и 

родитеља 

Саопштавање резултата 

рада на крају школске 

године 

-Награђени ученици и 

одељења 

Учио 

ница 

Пред крај 

Јуна 

Одељенски 

старешина 
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7. STRUKTURA 40. ^ASOVNE RADNE NEDEQE SVIH ZAPOSLENIH 
 
 
7.1.Struktura radnog vremena direktora {kole u okviru 40 ~asovne radne  
             nedeqe 
 

Red. 
br. 

Aktivnost Nedeqni 
fond 

Broj 
nedeqa 

Godi{wi 
fond 

1. Studijsko analiti~ki rad 6 44 264 
2. Organizacioni poslovi 8 44 352 
3. Pedago{ko-instruktivni rad 5 44 220 
4. Pedago{ki nadzor i kontrola 2 44 88 
5. Rad sa u~enicima i u~eni~kim 

organizacijama 
7 44 308 

6. Saradwa sa roditeqima 2 44 88 
7. Rad na za{titi ustavnosti i 

zakonitosti 
2 44 88 

8. Rad na razvijawu pravilnih 
me|uqudskih odnosa 

2 44 88 

9. Saradwa sa dru{tvenom sredinom  2 44 88 
10. Li~no stru~no pedago{ko 

usavr{avawe 
4 44 176 

UKUPNO: 40 44 1.760 
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7.2.   Struktura radnog vremena pedagoga u okviru 40-~asovne radne nedeqe 
 

Red. 
br. 

Aktivnost Nedeqni 
fond 

Broj 
nedeqa 

Godi{wi 
fond 

 
 

1. 

 
Planirawe, programirawe, 
organizovawe i pra}ewe obrazovno-
vaspitnog rada 

 

 
 
4 

 
 

44 

 
 

176 

 
2. 

 
U~e{}e u realizaciji sadr`aja 
nastavnog plana i programa 

 

 
12 

 
44 

 
528 

 
3. 

 
Rad sa u~enicima 

 

 
8 

 
44 

 
352 

 
4. 

 
Saradwa i savetodavni rad sa 
roditeqima 

 

 
3 

 
44 

 
132 

 
5. 

 
Analiti~ko-istra`iva~ki rad 

 

 
3 

 
44 

 
132 

 
6. 

 
Ostali poslovi 

 

 
10 

 
44 

 
440 

UKUPNO: 40 44 1.760 
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            7.3.Struktura radnog vremena stru~nog saradnika - bibliotekara u  
                  okviru 40  ~asovne radne nedeqe 
 

Red.b
r. 

Aktivnost Nedeqni 
fond 

Broj 
nedeqa 

Godi{wi 
fond 

 
1. 

 
Obrazovno-vaspitna delatnost 

 

 
20 

 
44 

 
880 

 
2. 

 
Saradwa sa nastavnicima 

 

 
5 

 
44 

 
220 

 
3. 

 
Bibliote~ko-informacijska 
delatnost 

 

 
10 

 
44 

 
440 

 
4. 

 
Ostali poslovi 

 

 
5 

 
44 

 
220 

UKUPNO: 40 44 1.760 
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                 7.4. Struktura radnog vremena sekretara {kole u okviru 
                                 40 - ~asovne radne   nedeqe 

 
Red.b

r. 
Aktivnost Nedeqni 

fond 
Broj nedeqa Godi{wi 

fond 
 
 

1. 

Pra}ewe zakonskih 
propisa i davawe stru~nog 
mi{qewa u primeni 
zakona i op{tih akata 

 
 
7 

 
 

44 

 
 

308 

2. Izrada op{tih akata 4 44 176 
3. Priprema sednica organa 

upravqawa, vo|ewe, 
sre|ivawe zapisnika, 
sprovo|ewe odluka 

5 44 220 

4. Rad sa strankama po ZUP 
(duplikati, uverewa) 

4 44 88 

5. Rad sa u~enicima (potvrde, 
uverewa, upis, ispis) 

 
3 

 
44 

 
132 

6. Organizacija rada 
pomo}no-tehni~ke slu`be 

2 44 88 

7. Personalni poslovi 
(konkursi, re{ewa iz 
radnih odnosa, prijave, 
odjave radnika) 

3 44 132 

8. Izrada statisti~kih 
izve{taja, elaborata, 
sporazuma, ugovora, 
upitnika 

 
2 

 
44 

 
88 

9. Saradwa sa slu`bama, 
fondovima, zastupawe 
pred sudom 

4 44 176 

10. Nabavka opreme, sredstvo 
za nastavu, higijenu i sl. 

1 44 44 

11. Daktilografski poslovi, 
prijem i otpremawe 
po{te. 

5 44 220 

UKUPNO: 40 44 1.760 
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7.5.  Struktura radnog vremena pomo}no-tehni~ke slu`be u okviru 

                    40 - ~asovne radne nedeqe 
 

TEHNI^KA SLU@BA 
Red.b

r. 
Poslovi Nedeqni 

broj sati 
Broj nedeqa Godi{wi 

broj sati 
1. Popravka i odr`avawe 

{kolskog name{taja 
10 44 440 

2. Popravka 
elektroinstalacija 

5 44 220 

3. Popravka vodovoda i 
kanalizacije 

5 44 220 

4. Odr`avawe {kolske 
zgrade 

5 44 220 

5. Poslovi obezbe|ewa 
zgrade 

5 44 220 

6. Poslovi nabavke 5 44 220 
7. Saradwa sa nastavnicima 

na odr`avawu nastavnih 
sredstava 

 
5 

 
44 

 
220 

UKUPNO: 40 44 1.760 
POMO]NO OSOBQE 

Red.b
r. 

Poslovi Nedeqni 
broj sati 

Broj nedeqa Godi{wi 
broj sati 

1. ^i{}ewe u~ionica i 
kabineta 

20 44 880 

2. Brisawe prozora i vrata 3 44 132 
3. Odr`avawe VC-a 3 44 132 
4. Odr`avawe dvori{ta 2 44 88 
5. Kurirski poslovi 3 44 132 
6. De`urstva 2 44 88 
7. Prawe tepiha, itisona i 

zavesa 
2 44 88 

8. Odr`avawe cve}a 1 44 44 
9. Poslovi po nalogu 

direktora i sekretara 
4 44 176 

UKUPNO: 40 44 1.760 
 
 

7.6.  Obaveze nastavnika u strukturi 40. ~asovne radne nedeqe 
 U ciqu da se obezbedi blagovremeno i uspe{no ostvarivawe Programa 
rada {kole i utvr|ivawu zadataka, radnici anga`ovani u nastavi }e u skladu sa 
Zakonom o radnim odnosima i Pravilniku o pedago{koj normi nastavnika, svoje 
obrazovno - vaspitne poslove i zadatke realizovati prema slede}oj strukturi 40 
~asovne radne nedeqe. 
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Red. 
broj 

Poslovi i radni zadaci 
Obim poslova u 
strukturi  
40-~asovne nedeqe 

I Priprema za izvo|ewe {kolskog obrazovnog rada i stru~nog 
usavr{avawa 

a) Redovna nastava - prose~no za: 
    1.  Predmet sa 4 pismena zadatka godi{we 18 

2.  Predmet sa 2 pismena zadatka godi{we 19 
3.  Predmet bez pismenih zadataka 20 

b) Ostale aktivnosti (do 24. ~asa) 
1.  Dodatna nastava 1 
2.  Dopunska nastava 1 
3.  Rad u sekcijama 1 
4.  Priprema i pregled pismenih zadataka 1 (2) 
5.  Razredno stare{instvo i rad sa odeqenskom 

zajednicom 
1 

6.  Poslovi radne subote 1 
7.  Dru{tveno - koristan rad 1 
8.  U~eni~ke organizacije 1 

II Priprema za izvo|ewe {kolskog obrazovnog rada i stru~nog 
usavr{avawa 

1.  Pripreme nastave, prou~avawe stru~ne i druge 
literature i pismene pripreme za svaki ~as kako 
redovne nastave tako i dodatnog i dopunskog 
obrazovno-vaspitnog rada 

10 

III Ostale aktivnosti do 40 ~asova 
1.  Propisno vo|ewe pedago{ke dokumentacije i 

saradwa sa roditeqima i nastavnicima 
2 

2.  Rad u stru~nim aktivima 1 
3.  Pripremni i popravni ispiti 1 
4.  Maturski i zavr{ni ispiti 2 
5.  Pripreme za verifikovana takmi~ewa 1 
6.  U~e{}e na seminarima i stru~no usavr{avawe 1 
7.  Drugi poslovi iz ~l. 25 Pravilnika o pedago{koj 

normi nastavnika 
3 

 
 
 U ciqu da se obezbedi smi{qena i stvarala~ka aktivnost svih nastavnika 
na realizaciji obrazovno-vaspitnih zadataka ove {kolske godine }e se 
ostvariti planirawe nastavnog rada kroz: 
 
 
- izradu poslovnih programa rada svih nastavnika na po~etku {kolske 

godine  
- izradu operativnih-mese~nih planova rada 
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- pismeno pripremawe nastavnika za svaki ~as. 
 Da bi se obezbedio uvid u realizaciju nastavnog programa Nastani~ko 
ve}e }e u toku godine vr{iti analizu ostvarivawa programskih cadr`aja. 
Planirawem obrazovno vaspitnog rada, pored obrazovnog sadr`aja bi}e 
obuhva}ene i sve nastavno-pedago{ke, didakti~ko-metodi~ke i tehni~ko-
tehnolo{ke pretpostavke koje su preduslov za ute{nu organizaciju i izvo|ewe 
nastavnog procesa. 
                       
 

8. PROGRAM RADA STRU^NIH SRADNIKA,  
SEKRETARA I DIREKTORA  

                                
                                 8.1.  PLAN RADA PEDAGOGA [KOLE 
                                                   (za 1/2½ radnog vremena) 

                       
Основна подручја рада са надлежним и годишњим фондом часова 

 
                   Подручје рада Неделни фонд Годисни фонд 

1. Планирање и програмирање образовно 

Васпитног рада,вредновање остварених резултата 

 

 

4 

 

176 

2. Унапређење образовно-васпитног рада и 

Инструктивно педагошки рад 

 

8 

 

352 

3. Рад са ученицима  

8 

 

352 

4. Сарадња са родитељима  

3 

 

132 

5. Аналитичко-истаживачки рад  

3 

 

132 

6. Рад са стручним органима  

2 

 

88 

7. Сарадња са стручним институцијама, 

Друштвеном средином, стручно усавшавање 

 

1 

 

44 

8. Вођење документације  

1 

 

44 

9. Припрема за рад  

10 

 

440 

 

                             УКУПНО:                                               40                 1760 
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 Глобални програм рада 
 

                                         Подручје рада                                                                                              Време 

                                                                                                                                                           Реализације 

1. 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

Израда годишњег програма рада педагога и припрема предлога 

за стручне и друге органе 

Учешћеу планирању и програмирању рада одељењских 

старесина 

Израда предлога плана ипрограма за рад у одељенској 

заједници 

Учесће у планирању сарадње са родитељима 

Израда програма професионалне оријентације 

Израда посебних програма: програм застите и унапређење 

животне средине, програм хуманизације односа међу 

пословима 

 

 

 

 

Август 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Унапређење образовно-васпитног рада инструктивно педагоски 

рад са наставницима 

Праћење увођења иновација и њихових ефеката путем посете 

часовима редовне наставе 

Израда различитих инструменатза скала и идентификација 

уценика за допунски и додатни рад 

 

 

 

 

Септембар- 

јун 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Праћење реализације плана и програма образовно-васпитног 

рада предлога педагошке  документације 

Посете часовима васпитно-образовног рада (снимање и 

дидактичко мотичке заснованости рада на часовима):редовне 

наставе према оперативном плану (5 часова), анализа 

дидактичко-методичне заснованости часа 

Указивање инструктивне помиоћи у изради прогтамираних 

секвенци(линеарних и разгранатих система) наставницима 

 

 

 

 

 

Октобар- 

Април 

 

 

1 
 

Учешће у одабирању и припреми различитих облика и метода у 

раду са ученицима 

 

Октобар- 

Јун 

 
1 Инстуктивна поимоћ одељенским старешинама уизбору 

адекватих техника и процедура рада у малим и великим 

групама, дејство групе на појединца,типови група, основни 

типови групних дискусија,технике разлика и слично 

 

 

Фебруар- 

Април 
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Рад са ученицима                                                                           
 

Подручје рада Време 

реализације 

1,Распоређивање новопримљених ученика у одељења и праћење 

њихове адаптације 

2.Саветодавни ред са ученицима у планирању рада и одмора у току 

дана 

3.саветодавни рад са уценицима у неким психолошким чиниоцима 

успешнијег учења 

 

 

Септембар 

 

1.Указивање саветодавне помоћи ученицима на основу сагледаних 

потреба  

2.Упућивање наставника у технике примене интервјуа и саветодавни 

рад ученика и родитеља (израда узора везаног интервјуа) 

3.Саветодавни рад са ученицима који испољавају посебна 

интересовања и склоности(узорни, ученици у циљу њиховог дањег 

подстицања у раду)  

 

 

 

 

Септембар-

Јун 

1.Саветодавни рад са одељењским старешинама, упознавање са 

налазима (манама, тешкоћама обдарености) ученика у одељенским 

заједницама 

2.Идентификација социјалне климе и социјалног статуса у 

одељенским ѕаједницама 

 

 

Октобар-Јун 

1.Откривање узорака неуспеха ученика у одељењу и васпитно-

образовном раду и њихово редуковање 

2.Посета часовима групног и индивидуалногсаветодавног рада 

одељенских старешина и помоћ у примени адекватних техника рад са 

ученицима 

 

 

Новембар, 

Децембар, 

Март, Април, 

Мај 

1.Професионална оријентација : испитивање професионалних 

интересовања (израда упитника и спровођење обраде података) 

 

Април 
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Сарадња са родитељима              

 Подручје рада Време 

реализације 

1 

 

2. 

 Срадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања 

код ученика ( мане, поремећаји, кризе, конфликти) 

Срадња са родитељима ради образовања обеѕбеђења јединственог 

васпитног система деловања на ученике (информисање о 

напредовању деце, договор о заједничким мерама) 

 

 

Септембар-

Јун 

1 Педагошко психолошко образовање родитеља (родитељски 

састанци, трибине, упућивање на литературу) 

Новембар,Дец

ембар, Мај 

 

 Аналитичко истраживачки рад 

 Подручје рада                                                                                  Време реализације 

1 

 

 

2 

Организовање и спровођење истраживања педагошких појава у 

школи (уѕорци неоправданог изостајања ученика са наставе) 

Учешће у истраживању које организују стручне институције и 

факултети 

 

 

Септембар-

Јун 

1 Учешће у изради анализе прегледа у вези са радом школе Август-Јануар 

 

 Вредновање образовно-васпитног рада 

Подручје рада                                                                                              Време реализације 

1 

 

 

 

2 

Дидатктичко-мотедижка заснованост оперативних месечних 

планова васпитно-образовног рада(сређицвање евиденције и 

благовремена израда, избор метода и средстава) 

Остваривање увида о раду( сређивање и поседовање припрема за 

све видове рада: наставе, слободних активности, рад одељенских 

заједница) 

 

 

 

Септембар-

Мај 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10 

Увид у систем дневног свођења резултата примена свакодневне 

организације васпитно-обравовног рада настаника  

Израда извештаја рада школе 

Увид у одвијање васпитно образовног рада : слободних 

активности, допунске  и додатне наставе 

Учествовање у организацији припрема рада стручних органа  

Учешће на семинарима, саветовањима, састанцима педагога 

Сарадња са педагозима и психоозима средњих школа 

Вођење документације о раду: вођење дневника рада, поседовање 

планова и програма годишњег и месечног рада  

Вођење документације о извршним аналитичким истрађивањима и 

урађеним прегледима  

Индивидуално стручно усавршавање праћењем педагошке 

литературе 

Анализа педагошке документације о раду наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септемба-Јун 

1 Израда оценских мрежастих прегледника ѕа пет минутна и друга 

испитивања ученика 

Октобар-

Новембар 

1 Израда скала за процењивање марљивости, самосталности, 

друштвености, емоционалне стабилности и других особина 

личности ученика  

 

Октобар, 

Фебруар - Мај 
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8.2.   Пlan rada bibliotekara 

 
 

 I   ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

 

                     Циљ 

       

                     Развијање културе читања код ученика и њихово  оспособљавање за 

самостално коришћење и проналажење потребне  књижне и некњижне грађе. 

 

                     Задаци 

                  

                     1. Развијање потреба, навика и интересовања за коришћење 

библиотечко-медијатечке грађе 

.                    2. Подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем 

одговарајуће информацијске грађе. 

                     3. Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима. 

                     4. Учествовање у остварињању програма образовно- васпитног рада 

школе.                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     5. Подстицање и упућује ученика,наставка и  сарадника на 

коришћене фондава,народних и  других библијотека. 

                    6. Набављене  библитетичко-медијатечке грађе и њихова физичка 

обрада,инвентарисање, класификација, сигнирање и каталогизација. 

                    7. Вођење прописање  евиндеција и докумената о раду шлолске 

библиотеке-медијатеке. 

                    8. Заштита библиотеке-медијатеке грађе и њихова  

 

 

II ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

                                           (2 сатa  недељно или 88 годишње) 

 

  - Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада, 

- Планирање и програмирање рада с ученицима у библиотеци, 

- Припремање програма рада библиотечке и медијатечке секције, 

- Планирање, набавке медијатечке грађе, литературе и периодичких 

             публикација за ученике, наставнике и сараднике. 
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III ВАСПИТНО-ОБРАЗОВАНА ДЕЛАТНОСТ 

                                       (22 сатa недељно или 968 годишње) 

 

 

a) Рад с ученицима 

 

 -    упознавање с радом школске библиотеке-медијатеке,с  

      библиотечко-медијатечким фондом и мрежом библиотека, 

                  -    упознавање с врстама библиотечко- медијатечке грађе и 

                      oспособљавање за њено самостално коришћење; 

  -   упознавање с пословима библиотекара медијатрекара и 

      другим сродним занимањима; 

  -    пружање помоћи при избору литературе и друге грађе; 

  -    остваривање програма образовно-васпитног рада с 

     ученицима у школској библиотеци-медијатеци; 

- испитивање потреба и интересовања за књигом и другом  

библиотечко-медијатечком грађом;  

- формирање навика за самостално налажење потребних  

             информација и развијање читалачких способности; 

- развијање навика за чување, заштиту и руковање  

књижном и некњижном грађом; 

- пружање помоћи ученицима у организовању самосталног  

рада ван школе;  

- развијање метода самосталног рада за коришћење  

              књежног и некњижног материјала,  

- припремање и реализовање посебних програма намењених  

           појединим групама ученика (допунски, додатни рад и  

            ваннаставне активности);  

- укључивање у рад библиотречке секције и пружање  

помоћи у остваривању њеног програма рада;  

- организовање сусрета с познатим личностима, писцима и  

другим јавним и културним радницима.  

 

 

 

б) Сарадња с наставницима и стручним сарадницима 

(3 сатa недељно или  132 сата годишње) 

 

 

      - Припремање годишњег плана за обраеду лектире, 

      - kоришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и  

стручне сараднике, 

      - планирање набавке књижне и некњижне грађе- 
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                 -  информисање стручних актива, стручних сарадника и  

директора и о набавци нове стручне литературе за 

предмете, дидактичко-методичке и педадагошко-психалошке 

литературе и медијатечке грађе. 

- сарадња с наставницима разредне и предметне наставе о 

- оспособљавању ученика за самостално коришћење 

- књижне и некњижне грађе у одељењу и школској 

- библиотеци – медијатеци, 

- учешће у изради библиографија и набавци потребне 

- литературе за остваривање предвишђених пројеката и 

- тема из области стручног усавршавања и унапређивања 

- образовано-васпитног рада, 

- припремање књижне и некњижне грађе и других 

- материјала за потребе редовне, додатне и допунске 

- наставе, слободних активности и других облика образовно- 

- васпитног рада, 

- организовање посебне сарадње са наставницима 

- издвојених одељења о организованом и систематском 

- коришћењу књижне и некњижне грађе; 

- повремено присуствовање родитељским састанцима ради 

- давања информација о интересовањима и потребама  

ученика за читањем и подстицањем родитеља да се и у  

породичном кругу негује и развијају читалачке навике. 

 

IV БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

(10 сатa недељно или 440 годишње) 

- систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, 

часописима и медијатечкој грађи, 

- примањем тематских изложби (о појединим издањима, ауторима, 

акцијама, јубилејима и сл.); 

- припремањем писмених и усмених приказа књига ,периодике и 

друге књижевне и некњижене грађе; 

- припремање библиографије за поједине предмете из области 

образовано-васпитног рада, 

- израђивање прегледа и графикона о коришћењу књижне и 

некњижене грађе (по разредима, предметима, одељењима и сл.). 

-    евидентирање учесталости коришћење ученичког и  

наставничко-сарадничког фонда, 

   -  вођење библотечко-медијатечког пословања, 

   -  инвентарисање, класификација, сигнирање,  

каталогизирање и др.; 

      -  израђивање азбучног и стручног каталога,  

      -  вођање збирних и посебних фондова, 

      -    организовање и остваривање међу библиот. позајмице и сарадње. 
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V   КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

(2 сата недељно или 88 годишње) 

 

- Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне  

                 делатности школске библиотеке-медијатеке; 

- Припремање и организовање културних, такмичарских и 

сабирниха акција(књижевне трибине, сусрети, разговори, акција  

“Месец  дана књиге “, прикупљање књига и завичајне грађе, 

такмичења, конкурси, читалачка знака и др.); 

- Учествовањи у припремању и сакупљању материјала за школска 

информативна гласила; 

- Остваривање срадње са организацијама и установима у области 

културе, које се организовано баве радом с децом и омладином, 

посебно њиховим слободним временом (културно-уметничка 

друштва, центри за културу, народне беблиотеке и друго); 

- Сарађивање са новинско - издавачким кућама радио 

телевизиским цетрима, филмским и позоришним кућама и сл. 

 

 

 

 

VI  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

(1 сат недељно или 44 годишње) 

 

   - праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и  

   приказа; 

      - праћење стручне литературе и периодике из области 

библиотекарства и медијатекарства; 

 - учествовање на седницама стручних и других органа школе; 

 - учествовање на семинарима и стручним савфетовањима за 

       школске библиотекаре – медијатекаре; 

 - полагање стручног библиотекарског испита и стицање вишег   

   степена стручне спреме; 

 - учествовање у раду актива школских библиотекара - медијатекара   

   на нивоу општине, града, региона и Републике; 

               - сарашивање с наравним и другим библиотекама и  

                   савезима библиотечких радника региона и Србије. 
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8.3.  PLAN RADA SEKRETARA [KOLE 
 

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да управне, 

нормативно-правне послове у установи обавља секретар. 

Послови секретара Средње школе су следећи: 

1. Учествује у техничкој и стручној изради нацрта и измена нормативних аката, 

2. Припрема седнице стручних органа, учествује у њиховом раду и благовремено 

спороводи одлуке органа Школе, 

3. Прати прописе и о њима обавештава раднике Школе, 

4. Прегледа матичне књиге, уписнице, деловоднике, евиденцију о ученицима и 

њихово вођење у складу са Законом о средњој школи и непосредно се ангажује 

око уписа ученика, 

5. Обавља послове око спровођења конкурса и огласа, 

6. Непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе 

уложене на првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне 

одлуке надлежних органа Школе. 

7. Непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све 

одлуке које у поступку донесе надлежни орган Школе, 

8. Учествује у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које 

закључује Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе, 

9. Обавља све административне послове у оквиру кадровских послова, вођење 

статистичких података, 

10. Рад на изради Извештаја о раду и Плана рада Школе, 

11. Остали послови по налогу директора Школе. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА 

 
 СЕПТЕМБАР 

- Пријава радника (социјално – здравствено, пензијско и инвалидско осигурање) 

- Решења о пријему у радни однос 

- Решења запосленима о 40-часовној радној недељи 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 ОКТОБАР 

- Пријем пријава за полагање ванредних испита и давање информација о истим 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 
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 НОВЕМБАР 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Сви остали послови по налогу директора 

 

 ДЕЦЕМБАР 

- Овера здравствених књижица запосленим радницима 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 ЈАНУАР 

- Пријем пријава за полагање ванредних испита и давање информација о истим 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 ФЕБРУАР 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 МАРТ 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника  

- Остали послови по налогу директора 
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 АПРИЛ 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 МАЈ 

- Примање пријава за матурске испите 

- Примање матурских радова 

- Заводјење свих докумената које издаје школа 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 ЈУН 

- Пријем пријава за полагање ванредних испита 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 ЈУЛ 

- Пријем пријава за полагање разредних испита 

- Расписивање конкурса/огласа за упражњена радна места 

- Примање, завођење поште 

- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 

 АВГУСТ 

- Пријем пријава за полагање поправних испита 

- Пријем пријава за полагање ванредних испита и давање информација о истим   

- Пријем конкурсне документације по расписаним конкурсима/огласима 

- Завођење сведочанстава за ученике, који су положили поправне испите 

- Подела планова за рад професорима 

- Примање, завођење поште 
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- Издавање потврда о редовном/ванредном школовању 

- Издавање дупликата диплома, сведочанстава 

- Издавање потврда запосленом особљу 

- Рад у Школском одбору 

- Организација рада помоћних радника и ложача 

- Остали послови по налогу директора 

 
 

 

 

 

 

9.    PROGRAM RADA STRU^NO - PEDAGO[KOG USAVR[AVAWA 
NASTAVNIKA I STRU^NIH SARADNIKA 

 
 На основу чл. 129. ст.5. Закона о основама система образовања и  

васпитања, а на предлог директора школе, Школски одбор Економско-трговинске 

школе, у Косовској Митровици, на седници одржаној 15.09.2017.  године, доноси 

 

 
 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 
УВОДНИ ДЕО 

         

         Наставници и стручни сарадници су дужни да се стално стручно усавршавају ради 

успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања 

компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање 

циљева образовања и стандарда постигнућа. 

          Под појмом унапређивања образовно-васпитног рада подразумева се напор на 

подизању квалитета укупног рада у односу на постојеће стање у школи. То укључује 

неговање позитивних искустава из школске праксе као и увођење нових облика метода 

и организација рада који су познати и потврђени у пракси других школа, а дају 

позитивне резултате. Циљ програма унапређивања образовно-васпитног рада са 

ученицима и усклађивање циљева, што подразумева многобројне активности и 

усавршавање реализатора наставних програма у функцији модернизације наставе,  

примене дидактичко-методичких  и стручних иновација у непосредној васпитно-

образовној пракси, дидактичко-методичко информисање наставника, нарочито 

почетника(учешће на семинарима и саветовањима), истицање основних појмова из 

педагошко-психолошке области, правилно планирање и програмирање васпитно-

образовног рада, увођење информационо-комуникационе технологије, набавке њених 

средстава. 
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Стручно усавршавањe наставника 

 

 Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника битан је услов за 

остваривање ефикасног васпитног и стручног рада. 

 Школске 2017/2018. стручно усавршавање наставника, као колективно 

усавршавање оствариваће се  на нивоу Наставничког већа и у оквиру рада стручних 

актива и већа  као и  кроз облике усавршавања које организују надлежни закони за 

унапређивање васпитања и образовања и високошколске организације. 

 Програм ће се реализовати кроз разне облике семинара, предавања и дискусија, 

огледним часовима, саопштењима, истраживањима и слично. 

           Наставник и стручни сарадник има право на одсуство из Школе у трајању од три 

дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног 

усавршавања.  

  Индивидуално усавршавање је још увек претежно резултат појединачних и 

личних амбиција наставника а не резултат планског налога колектива, тако да планови 

индивидуалног усавршавања не чине саставни део овог програма рада школе. 

 

 

Програмска подручја усавршавања су: 

  

1. Упућивање почетника-приправника у вођење дневника рада и школске 

документације 

2. Пружање помоћи при планирању и програмирању васпитно-образовног рада, 

применом ефикаснијих облика и метода рада 

3. Оспособљавање за обављање функције одељењског старешине и за успешно 

стварање флексибилног сарадничког односа са ученицима 

4. Упућивање на стручну литературу 

5. Пружање помоћи при стицању основног педагошко-психолошког и дидактичко-

методичког знања. 

 

УСАВРШАВАЊЕ У СТРУЦИ 

 

 Овим подручјем усавршавања у школи се баве стручна већа па је детаљно 

разрађено у оквиру појединачних планова стручних већа . 

 

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 Популацију наставника са становишта педагошко-психолошког и дидактичко-

методичког усавршавања можемо поделити у две групе: 

 

a) наставници који су завршили наставничке факултете  и стекли основна 

педагошко-психолошка и дидактичко-методичка знања. 

b) наставници који нису завршили наставничке факултете и који су дошли у школу 

без икаквих педагошко-психолошких и дидактичко-методичких знања. 

  

 Циљ педагошко-психолошког усавршавања је да се изврши неопходно 

уједињавање основног педагошко-психолошког знања, зависно од врсте завршеног 

факултета. 
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 ПЛАН РАДА СТРУЧНО - ПЕДАГОШКОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 Стручно педагошко усавршавање наставника и стручних сарадника реализоваће 

се кроз следеће облике: 

 

 1. Дидактичко-методичко усавршавање и 

 2. Усавршавање у ужој наставној области. 

 

 Облици стручно-педагошког усавршавања наставника и стручних сарадника су: 

рад са приправницима, усавршавање наставника у струци путем семинара, предавање и 

саветовање у организацији надлежних органа, дидактичко-методичко усавршавање 

преко стручних органа у школи, посете огледним часовима, увођење иновација у 

настави, сарадња актива у школи на нивоу Општине, организовање предавања од 

стране педагошке службе. 

 

 

А) Оперативни план рада колективног стручног усавршавања 

 

 Август: 

- Израда оперативних планова рада за 2017/2018. годину 

- Стручно усавршавање-семинари на нивоу косовскомитровачког округа. 

РЕАЛИЗАТОРИ: Стручна већа и педагог 

 

 Септембар: 

- Евентуална корекција урађених оперативних планова и глобалних планова рада 

- Упознавање са програмом иновација за школску 2017/2018. год. 

- Упутство о раду одељењских заједница. РЕАЛИЗАТОРИ: Директор и педагог 

школе 

 

 Октобар: 

- Посета међународном сајму књига 

 

 Новембар: 

- Оцењивање ученика-предавање педагога 

 

 Децембар: 

- Употреба ревизионих тестова и ефекти 

 

             Јануар: 

- Стручно усавршавање(семинари, саветовање, симпозијум) 

 

 Фебруар: 

             Виртуелна предузећа, начин рада и предности за обуку ученика – Марија 

             Касаловић 

 Март: 

- Активности наставника у покретању активности ученика- предавања педагога 
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 Април: 

- Показатељи активности ученика- предавања педагога 

 

 Мај: 

- Упутство о професионалној оријентацији ученика четвртог разреда. 

- Могућност ефикаснијег проверавања ученичких знања уз помоћ тестова знања-

предавање – Дејан Живковић 

 

 Јун: 

- Анализа и ефекти иновирања наставе 

- Предлог програма стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину 

 

 Август: 

- Опште карактеристике унапређивања васпитно-образовног рада у школи 

(анализа) - Директор школе. 

 

 

Б) Индивидуално стручно - педагошко усавршавање наставника 

 

 У школској 2017/2018. години поред колективног усавршавања радници ће се 

ангажовати и на личном усавршавању. Оно се може реализовати кроз следеће облике 

рада: 

- учешће у раду наставничког већа 

- учешће у  раду стручних већа(месечно) 

- учешће у раду већа на нивоу општине 

- учешће у раду научних скупова 

- проучавање стручно-педагошке литературе 

- припрема предавања за активе и семинаре 

- објављивање текстова за стручно-педагошке часописе и листове 

- реализација огледних часова 

- припрема за полагање стручних испита                                                                                                            

- За реализацију индивидуалног стручно-педагошког усавршавања за сваког 

наставника предвиђен је фонд од 44 сата годишње. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  У 2017/2018. ГОДИНИ 

 

 

План стручног усавршавања у установи за школску 2017/2018. годину 

 

Име и 

презиме 

запосленог 

Назив теме стручног 

усавршавања 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Ниво 

(стручни 

активи, већа и 

др.) 

Време 

 

Јовић 

Данијела 

Традиционално у делима 

српских реалиста 

Приказ теме Стручно веће Октобар 

Јевтић Стојна Европска будућност Србије Приказ теме Наставничко 

веће 

Новембар 

Томовић 

Горица 

Утицај ГМО на здравље људи и 

животну околину 

Приказ теме Наставничко 

веће 

Децембар 

Ненад Савић Преглед интернета и корисни 

сајтови у настави свих предмета 

Приказ теме Наставничко 

веће 

Март 

Рогановић 

Милијанка 

Иновације у настави 

књижевности 

Приказ теме Стручни 

актив 

Април 

Радосављевић 

Ивана 

Привредна реформа Приказ теме Стручни 

актив 

Мај 
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Годишњи план стручног усавршавања ван установе 

за школску 2017/2018. годину 

 

Име и презиме 

запосленог 

Назив теме стручног 

усавршавања 

Облик стручног 

усавршавања 

Време 

 

Вулетић 

Бојана 

Јовић 

Данијела 

Зимски републички семинар 

Акценат- учење до вишег нивоа 

говорне културе 

Семинар Три дана 

Јевтић Стојна 

Стефановић 

Мирјана 

Организација садржаја и начин 

рада са талентованим ученицима 

 

Семинар Два дана 

Јанићијевић 

Александар  

Тимотијевић 

Јасминка 

Републички семинар друштва 

математичара србије 

Занимљиви орјентациони задаци 

у настави математике 

Семинар Два дана 

Ристић 

Милена  

Милидраговић 

Драгица 

Вукадиновић 

Александра 

Игра као мотивација за учење 

страног језика 

Центар за стручна усавршавања 

Кикинда 

Семинар Један дан 

Ненад Савић Зимски републички семинар 

рачунарства и информатике 

Друштво математичара и 

информатичара Србије - Београд 

Семинар Два дана 

Алексић 

Крстијана 

Ракић 

Александра 

Милић Јелена 

Активно учење у настави 

 

Семинар Три дана 

Професори 

економских 

предмета 

Семинар из области економије и 

трговине 

Семинар До три дана 

Професори 

правних 

предмета 

Семинар из области права Семинар До три дана 

 

 

                                                                                               Председник Школског одбора 

                                                                                               __________________________ 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

 На основу чл.129.ст.1. Закона о основама система образовања и васптања (Сл. 

Гласник РС, број 72 72/09), наставник и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, 

дужни су да се стално усавршавају ради успешнијег остваривања и унапређивања 

образовно-васпитног рада и стицања компетенције потребних за рад, у складу са 

општим принципима, као и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа. 

 С обзиром да с у данашње време све више имају у виду сложени, комлексни и 

разноврсни задаци као и нова улога наставника имплицирана концепцијом 

перманентног образовања може се закључити да традиционално припремање 

наставника није двољно. Данас се од наставника траже знања, умења , умења и 

способности корисне за живот у друштву, који се брзо мења, па је заиста оправдано 

када се каже да је наставник у концепцији образовања „доживотни ученик“. 

 Стручн усавршавање наставника и стручних сарадника битан је услов за 

остваривање ефикасног образовно-васпитног рада. Без неприкладног стицања нових 

знања из разних области, наставници не могу успешно обављати своју вишеструку и 

одговорну улогу. Шклске 2016/2017. Године, стручно усавршавање остварено је на 

нивоу Наствничког већа и у оквиру рада стручних актива и већа као и кроз разне 

облике семинара, предавања и слично. 

 Наставницима и стручним сарадницима у нашој школи је омогућено стално 

стручно усавршавање, тако да су у току  2016/2017. године били учесници следећих 

семинара: 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ У 2016/2017. ГОДИНИ 

 

Име и презиме 

запосленог 

Назив теме стручног 

усавршавања 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Ниво 

(стручни 

активи, већа 

и др.) 

Време Улога 

Милић Јелена Допунска и додатна 

настава 

Приказ теме Наставничко  

веће 

16. 10. 

2016. 

Излагач 

Ристић Милена Игре у настави страних 

језика 

Приказ теме Стручно веће 20.12.2016. Излагач 

Луковић 

Верољуб 

Физичко васпитање за 

здрав начин живота 

Прикат тема Наставничко 

веће 

09.03.2017. Излагач 

Радосављевић 

Ивана 

Електронско пословање 

и трговина 

Приказ теме Наставничко 

веће 

17.04.2017. Излагач 
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Данијела  
Јпвић 
Бпјана 
Вулетић, 
Тијана 
Милпшевић, 
Драгица  
Милидрагпвић, 
Милена 
Ристић, 
Александра 
Манпјлпвић, 
Јасминка 
Тимптијевић, 
Наташа  
Станчић, 
Јелена Милић, 
Драгана 
Антпнијевић, 
Стпјна Јевтић, 
Јелена Матић, 
Дејана  
Данчетпвић 

Стручнп усавршаваое 
 -пбука заппслених у 
средоим шкплама за 
примену ппштих 
стандарда ппстигнућа 
за крај ппштег средоег 
пбразпваоа и 
васпитаоа и средоег 
стручнпг пбразпваоа и 
васпитаоа у делу 
ппштепбразпвних 
предмета  
– Завпд за вреднпваое 
квалитета пбразпваоа 
и васпитаоа 
 
- Стандарди 

ппстигнућа 
- Опште и 

међупредметне 
кпмпетенције   

- Структура и 
садржај 
стандарда у 
ппјединачнпм 
предмету 

- Упптреба 
стандарда у 
свакпдневнпм 
наставнпм раду 

 

 
Обука 

   
Март - Април 2017. 
гпдине 
 
 
 
. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ  У 2016/2017. ГОДИНИ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара из брпј из каталпга 
Облик 

стручнпг 
усавршаваоа 

Време 
реализације 

 

Данијела Јпвић -Републички зимски семинар из 
приприетне пбласти јачаое 
прпфесипналних капацитета заппслених, 
нарпчитп у пбласти инпвативних метпда 
наставе и управљаое пдељеоем и 
кпмпетенције за наставну  пбласт, предмет 
и метпдику наставе 

Семинар 
 
 
 
 
 

 
9,10 и 11 
фебруар 2017 
гпд.   

Бпјана Вулетић Стручнп усавршаваое Републички 
зимски семинар семинар из 
припритетне пбласти јачаое 
прпфесипналних капацитета 
заппслених, нарпчитп у пбласти 
инпвативних метпда наставе и 
управљаоем и кпмпетенције за 
наставну пбласт, предмет и метпдику 
наставе 

Семинар 
 
 
 
 

9, 10, и 11 
фебруар 2017 
гпд. 

Дејан 
Живкпвић 

- стручнп усавршаваое – израда 
интернет презентације виртуелнпг 
предузећа  

Семинар 3 и 4.12.2016 гпд 

Александра 
Ракић 

-стручнп усавршаваое Интеркултурнп 
пбразпваое Кпмпетенција за ппдршку 
развпју личнпсти ученика 

Семинар 25.12.201 дп   
25.12.2016 гпд 

Александра 
Ракић 

-стручнп усавршаваое Кпмуникација кап 
прпфесипнална пдгпвпрнпст. Кпмпетенција  
за кпмуникаццију и сарадоу 

Семинар 24.12.2016. дп 
24.12.2016. гпд 
 

Крстијана 
Алексић 

-струшнп усавршаваое Кпмуникација 
кап прпфесипнална пдгпвпрнпст 
Кпмпетенција  за кпмуникацију и 
сарадоу 

Семинар 24.12.2016. дп 
24.12.2016 гпд 

Крстијана 
Алексић 

-струшнп усавршаваое – Вештине 
кпнструктивне кпмуникације. 
Кпмпетенција К4, Припритетна пбласт 4 

Семинар 09.06.2017 дп 
10.06.2017 

Александра 
Ракић 

-стручнп усавршаваое- Кажимп не 
електрпнскпм насиљу Кпмпетенција К3- 
Кпмпетенције за ппдршку развпју личнпсти 
ученика  

 
Семинар 

 22. - 23.04.2017. 
гпд.   
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Александар 
Јанићијевић 

-стручнп усавршаваое – Државни семинар 
Друштвп математичара Србије 
Кпмпетенција  К1 – за наставну  пбласт, 
предмет  и метпдику наставе Припритетна 
пбласт 1. Јачаое прпфесипналнпг 
капацитета заппслених  

 
Семинар 

 11.-12.2017. гпд.   

Јасминка 
Тимптијевић 

- стручнп усавршаваое – Државни семинар 
Друштвп математичара Србије 
Кпмпетенција  К1 – за наставну  пбласт, 
предмет  и метпдику наставе Припритетна 
пбласт 1. Јачаое прпфесипналнпг 
капацитета заппслених 

 Семинар 11 -12 2017. Гпд 

Ненад Савић -стручнп усавршаваое, Државни семинар 
математике и инфпрматике - Друштвп 
математичара Србије Кпмпетенција  К1 – за 
наставну  пбласт, предмет  и метпдику 
наставе Припритетна пбласт 1. Јачаое 
прпфесипналнпг капацитета заппслених 

 Семинар 11 -12 2017. Гпд 

 
 

 
 
 

10.  PLAN I PROGRAM ORGANA UPRAVQAWA [KOLOM 
 

10.1.  PROGRAM RADA DIREKTORA [KOLE 
 
 Direktor {kole ima utvr|ene zadatke propisane zakonima, drugim 
propisima (podzakonskim aktima), Statutom, kolektivnim ugovorom i op{tim 
aktima {kole. 
 Osnovni zadatak Direktora odgovornost za zakonitost rada cele {kole. 
 Operarivni plan rada Direktora je: 
  
            Septembar: 
- Organizacija vaspitno-obrazovnog rada na po~etku {kolseke godine 
- Predlog programa vaspitno-obrazovnog rada za {kolsku 2017/2018. godinu 
- Predlog strukture 40-to ~asovne radne nedeqe u nastavi 
- Predlog stalnih komisija 
- Organizovati sednice odeqewskih ve}a na po~etku {kolske godine 
- Odr`ati sednicu Nastavni~kog ve}a 
 
 Oktobar: 
- Analiza aktivnosti zajednice u~enika 
- Analiza uspe{nosti rada 
- Problem neredovnog poha|awa nastave 
- Uspe{nost ostvarivawa vaspita~ke funkcije u {koli 
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- Osvrt na realizaciju fonda odr`anih ~asova 
- Analiza rada razrednih stare{ina 
- Odr`ati sednice odeqewskog i Nastavni~kog ve}a 
- Analiza radnih i higijenskih ~asova u {koli 
- Pedago{ko-instiktivan rad 
- Obilazak radnih organizacija gde se odr`ava prakti~na nastava 
 
 Decembar: 
- Analiza postignutih obrazovno-vaspitnih rezultata na kraju prvog 

klasifikacionog perioda 
- Analiza rada stru~nih aktiva i stru~nih komisija nastavni~kog ve}a 
- Osvrt na probleme ocewivawa u~enika 
- Priprema oko popisa inventara {kole 
- Uspe{nost rada po sekcijama 
- Obim i frekventnost upotrebe o~iglednih sredstava u nastavi 
- Pedago{ko-instruktivan rad 
- Obilazak radnih organizacija gde se obavqa prakti~na nastava 
- Pregled plana upisa u~enika u {koli 
 
 

 Januar: 
- Analiza realizacije nastavnog plana i programa i fonda odr`anih 

~asova 
- Izrada privremenog finansijskog plana za 2017/2018.godinu 
- Analiza izvo|ewa proizvodnog i dru{tveno-korisnog rada 
- Analiza rada administrativno-finansijske slu`be u {koli 
- Sednica nastavni~kog ve}a 
 
 Februar: 
- Izvr{iti iscrpnu analizu postignutih obrazovno-vaspitnih rezultata na 

kraju prvog polugodi{ta 
- Odr`ati sastanak zajednice u~enika i pripremiti analizu rada 
- Izvr{iti analizu rada stru~nih aktiva  
- Pedago{ko-instruktivan rad 
- Planirati sednicu Nastavni~kog ve}a 
- Analiza materijalno-finansijskog poslovawa po zavr{nom ra~unu 
 
 Mart: 
- Pripremiti analizu rada stru~nih komisija 
- Izvr{iti Analizu saradwe {kole i dru{tvene sredine 
- Pedago{ko-instruktivan rad 
 
 April: 
- Organizovati  sednice odeqewskih ve}a 
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- Osvrt na uspeh u~enika na kraju tre}eg klasifikacionog perioda 
- Pedago{ko-instruktivan rad 
 
 Maj: 
- Godi{wa analiza uspeha u~enika zavr{nih razreda 
- Organizacija profesionalnog i informativnog rada sa u~enicima 8. 

razreda u ciqu wihovog opredeqewa za izbor wihovih zanimawa i 
nastavka {kolovawa 

- Pripreme za organizaciju maturskih i zavr{nih ispita 
- Analiza saradwe {kole i dru{tvene sredine 
 

 Jun: 
- Analiza vaspitno-obrazovnih rezultatana kraju nastavne godine 
- Odr`ati sednicu odeqewskih ve}a u ciqu utvr|ivawa op{teg uspeha 

u~enika 
- Izvr{iti Analizu realizacije godi{weg plana rada {kole 
- Utvrditi plan kori{}ewa godi{wih odmora radnika 
- Obilazak radnih organizacija 
 

 
 Avgust: 
- Utvrditi raspored i organizovati polagawe popravnih, kvalifikacionih 

i maturskih ispita 
- Izrada godi{weg izve{taja obrazovno-vaspitnog rada u prethodnoj 

{kolskoj godini 
- Izvr{iti sve pripreme za sednicu Nastavni~kog ve}a 
- Utvrditi predlog odeqewa i razrednih stare{ina 
- Analizirati materijalno-finansijskog poslovawe po {estomese~nom 

obra~unu. 
 
 
 

 
10.2. NADLE@NOST  [KOLSKOG ODBORA 

 

- Dono{ewe i usvajawe godi{weg plana rada {kole 
- Odlu~ivawe o poslovawu {kole 
- Odlu~uje o investicionom odr`avawu {kole(sanacija krova, kre~ewe, 

adaptirawe) 
- Usvajawe godi{weg izve{taja o poslovawu {kole 
- Usvaja izve{taj o  obrazovno-vaspitnom radu{kole 
- Odobrava sredstva za potrebe kabineta i drugih prostorija, inventara i 

u~ila 
- Predla`e Direktoru radnike za prijem po obavqenom konkursu 
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- Re{ava molbe, `albe i prigovore radnika i u~enika {kole u prvom i 
drugom stepenu 

- Imenuje ~lanove komisije za odre|ene poslove u {koli 
- Re{ava teku}e probleme u {koli. 
 

10.3. Savet roditeqa 
 
             U {koli se obrazuje savet roditeqa. 
             Savet roditeqa ~ini po jedan predstavnik roditeqa u~enika svakog 
odeqewa u {koli. 
             Savet roditeqa: razmatra uspeh u~enika u u~ewu i vladawu, na;enu 
kori{}ewa sredstava ostvarenih radom u~eni~ke zadruge, pro{irenom 
delatno{}u {kole, od donacija i sredstava roditeqa u posebnom fondu {kole, 
uslove za rad {kole, uslove za ostvarivawe ekskurzije i druga pitawa utvr|ena 
statutom {kole; predla`e mere za unapre|ivawe uspeha u u~ewu i vladawu i 
mere za unapre|ivawe uslova za rad {kole. 
             Savet roditeqa ima pravo da svoje predloge, pitawa i stavove upu}uje 
[kolskom odboru, direktoru, odnosno stru~nim organima {kole. 
 
 
 
 

10.4. U~eni~ki parlament 
 

Од краја новембра 2003. године у Економско-трговинској школи  

организованје Ученички парламент, а по закону о средњој школи, који 

препоручује оснивање оваквих организација. Овим се Економско-трговинска 

школа прикључила великом броју средњих школа из Србије. 

 Ученички парламент име следећу улогу: 

1.  Daje mi{qewa i predlog stru~nim organima, „”[kolskom odboru, Savetu 
roditeqa i dirktoru o pravilima pona{awa u {koli, Godi{wem programu rada, 
{kolskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, u~e{“}u na 
sportskim i drugim takmi~ewima i organizaciji svih manifestacija u~enika u 
{koli i van we; 

2. Razmatrawe odnosa i saradwe u~enika i nastavnika, vaspita~a ili 
stru~nog saradnika;   

3. Obave{tewe u~enika o pitawima od posebnog zna~ajaza wihovo 
{kolovawe; 

4.   Parlament ~ine po dva predstavnika svakog odeqewa u {koli. 
Укупан број представника одељења у Економско-трговинској школи је 30 ученика. 

Закључци се доносе ако је на седници присутно више од половине укупног броја 

представника 

6. Parlament se bira svake {kolske godine i ima predsednika. 

Председник Ученичког парламента у школској 2017/2018. години је Душица 

Митровић, а чланови за Школски одбор су Аксентијевић Бојана и Арсић Никола. 
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Парламент Економско-трговинске школе сарађује са другим парламентима 

 средњих школа из Србијекао и са невладиним ирганизацијама. 

Седнице парламента одржавајују се на две недеље, а по потреби и чешће. Веома 

 је значајно да пресдтавници одељења редовно присуствују седницама парламента како 

би са свим одлукама парламента упознали остале ученике у својим одељењима. У 

даљем краткорочном плану Ученички парламент организује једну манифестацију, 

почетком маја, а која би обухватила музичке представе, хумористичке, уметнички 

програм као и такмичење на литерарној и рецитаторској представи.  

Ученици своје предлоге могу износити преко својих представника у парламенту. 

Уколико постоји проблем на нивоу једног разреда, тада се може заказати 

парламент за тај разред. Посебним правилником и Статутом одређени су циљеви, права 

и обавезе и дужности чланова парламента. Закључке парламента, контролу и 

поштовање Правилника спроводи Извршни одбор. Извршни одбор броји четири члана 

из сваког разреда по један, изабрани већином чланова парламента. 

Парламент је од изузетног значаја за ученике, наставнике и остале запослене у 

школи, јер он износи и разрађује конструктивне идеје, постиже договор о битним 

питањима за ученике, остварује комуникацију међу ученицима. 

У овој години очекује се још квалитетнији рад Ученичког парламента, постоје и 

предлози да председника ученичког парламента бира ју сви ученици школе на 

изборима, уз услов да кандидати за председника испуне одређене услове. На тај начин 

би се постигла веће одговорност ученика. 

 

 

 

11. ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину 
 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Анализа остварености плана и 

програма Тима за заштиту ученика 

за протекли период 

Септембар-I недеља Наставничко веће 

Допуна и усвајање Програма Септембар-IV недеља 
Тим, Наставничко 

веће 

Састанци подршке Сваки други петак у месецу Тим 

Пружање обуке запосленима Током школске године Тим 

Реализација превентивних мера Током школске године Унутрашња мрежа 

Реализација интервентних мера 
Током школске године,по 

потреби 

Унутрашња мрежа, 

спољашња мрежа 
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Евалуација Програма Квартално 
Унутрашња 

мрежа,Тим 

Обележавање Дана толеранције Децембар, Јануар Тим, Вршњачки тим 

Учешће ученика и запослених у 

хуманитарним акцијама 
Током године 

Одељенске 

старешине 

Предавање стручњака на тему  

Контрола беса и Развијање 

емпатије 

Током године Тим 

Планирање спортских активности Октобар, Новембар, Мај Унутрашња мрежа 

 

 

1. Задаци у области превенције 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање нових чланова Наставничког 

већа,ново придошлих ученика и њихових 

родитеља са Општим и Посебним протоколом 

заштите деце од насиља 

Тим Септембар 

Упознавање ученика са Правилником о 

понашању ученика и са правима,обавезама и 

одговорностима,као и Правилником о 

награђивању ученика 

Одељењске 

старешине 
Октобар 

Реализација програма Толеранције у I и II 

разраду 

Одељењске 

старешине 

Час одељенског 

старешине 

Реализација програма Конфликти у III разреду 
Одељењске 

старешине 

Час одељенског 

старешине 

Реализација програма Вршњачка медијација у 

I, II, III, IV разреду 

Одељењске 

старешине 

Час одељенског 

старешине 

Обука за професоре 
Стручно веће 

професора 
Новембар 

Мапирање ризичних простора у школи и 

окружењу 

Тим,вршњачки 

тим 
Новембар 

Увођење и праћење реализације одељенских 

правила 

Одељењске 

старешине 

Час одељенског 

старешине 

Праћење евиденције понашања ученика на 

часовима 

Одељењске 

старешине,Тим 

Одељењске 

старешине-седмично 

Тим-једном месечно 
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Анализа информација из сандучета поверења Тим Сваких 15 дана 

Анкета о безбедности у школи и школском 

дворишту 
Тим Децембар 

Организовање разредних сусрета другарства 

Одељењске 

старешине, 

вршњ.тим 

Квартално 

Организовање разрадних излета 

Одељењске 

старешине, 

вршњ.тим 

У току године 

Представљање резултата праћења понашања 

ученика на часовима 

Одељењске 

старешине,Одељ

ењске заједнице 

квартално 

 

Саветодавни рад са родитељима  Одељенске 

старешине  

Родитељски 

састанци 

Праћење примене Програма  Унутрашња 

мрежа  

квартално 

Израда паноа на тему не насиља и толеранције  Тим. Вршњачки 

тим  

Децембар, јануар 

Организовање хуманитарних акција  Тим. Вршњачки 

тим  

У току године  

Предавање на тему Контрола беса Развијање 

емпатије  

Тим  Април 

Организовање спортских активности у циљу 

примовисања фер плеја  

Унутрашња 

мрежа  

Октобар, новембар, 

мај  

 

2.Задаци у области интервенције 

                 АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ  ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Континуирано евидентирања сличајева насиља  Одељенске 

старешине Тим 

континурисано 

током школске 

године  

Спровођења утврђених поступака и процедура 

у ситуацијама насиља  

Одељенске 

старешине Тим 

Током школске 

године  

Праћење и вредонвање врста и учесталности 

насиља  

Тим 

Наставничко 

веће 

континурисано 

током школске 

године  

 

Подршка деци која трпе насиља 

Одељенске 

старешине Тим, 

континурисано 

током школске 

године  

 Одељенске Континурисано 
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Рад са децом која врше насиља  старешине Тим, током школске 

године  

Индивидуални саветодавани рад са 

родитељима  

Одељенске 

старешине 

Педагог, Тим 

Током школске 

године  

 

 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља чине следећи наставници: 

 

1. Луковић Верољуб 

2. Милић Јелена 

3. Крстијана Алексић 

4. Јевтић Стојна 

5. Ристић Милена 

 

Задаци чланова  Тима за заштиту деце ученика од насиља су да: 

 Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиња злостављања и 

 занемаривања  

 Информишу и пруже основну обуку за све запослене у установи са 

циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, 

препознавање процесу и реаговање на појаву насиља злостављења и 

занемаривање деце ученика  

 Организују упознање деце ученика родитеља старатеља и локалне 

заједнице са. Општим протоколом за заштиту деце од злостављења и 

занемаривања и Посебним протоколом  

      Кординирају израду и реализацију програма заштите деце ученика од насиља 

превентивне и интервентне активности  

 

       Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност 

деце ученика  

       

        Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити детета ученика  

Сарађују са релевантним установама  

         Припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима  

Организују евидентирање појава насиља , 

Прикупљају евидентацију, 

Извештавају стручна тела и органе уппављања 

 

     Индикатори за праћење примене Програма заштите деце ученика од насиља  

 

   - Број реализованих радионица из Области Толеранције  

    -Број реализованих радионица из области Вршњачке медијације  

    -Број реализованих саветодаваних разговора са родитељима  

    -Број организованиј разредних сусрета другарства  

    -Број организованих разредних излета  

    -Број акција у школи за решавање појединачних проблема  
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    -Изглед и видљивост одељенских правила, паноа за информисање и 

одговори на писма из саандучета поверења 

   - Напредак у начину рада и поступања у смањивању насиља у школи  

  -  Анализа проблема закључци, предузете, мере, ефекти  

 

 

 

 

12.  САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

Одређивање свог ме У  систему квалитета образовања добија се могућност да се планира сопствени 

развој и унапређивање, и обезбеди стални раст квалитета. Самовредновањем и 

вредновањем стиче се реални увид у сопстене јаке и слабе стране, а анализом и 

дефинисањем слабих тачака утврђују се прави узроци проблема и могу се предузети 

адекватне мере за њихово отклањање. Тиме се омогућава побољшање самог квалитета 

школе, отклањање слабих тачака, и учвршћивање и унапређивање јаких. 

 Зато је самовредновање и вредновање јако важно, и веома је битно да се оно 

сагледа реално, прецизно непристрасно, засновано на чињеницама, као и сагледано са 

више различитих аспеката. 

 За школску 2017/2018. годину одређен је тим за самовредновање и вредновање, 

који има задатак да размотри укупно вредновање и самовредновање школе по свим 

кључним областима, јер су све области у протеклом периоду обрађене, па је потребно 

извршити анализу промена у протеклом периоду. 

 

 Тим за самовредновање чине: 

 

1. Живковић Дејан – проф. економских предмета 

2. Милић Јелена – педагог школе 

3. Вукадиновић Драгана- проф. правних предмета 

4. Вулетић Бојана – проф. српског језика 

5. Касаловић Марија – проф. економских предмета 
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                         13.   PRA]EWE OSTVARIVAWA I EVALUACIJE 
                                   GODI[WEG PROGRAMA RADA [KOLE 
 

 

                    Objektivno proveravawe, pra}ewe i evaluacija Godi{weg programa 
rada {kole vr{i}e se pred kraj I polugodi{ta i pred kraj {kolske godine. 
                   Vrednovawe obima i kvaliteta stru~no pedago{kog rada izvr{i}e: 
 

1. Odeqewska ve}a u januaru i junu 
2. Stru~na ve}a 
3. Pedago{ki kolegijum vrednova}e vaspitno obrazovni rad u celini 
 
Vrednovawe {irine i organizovanosti pedago{kog procesa  

obuhvati}e pored teorijske i prakti~ne nastave dopunski i dodatni rad, dodatnu 
nastavu i bannastavne aktivnosti u sekcijama i dru{tvenim organizacijama. 
                  Vrednovawe efekta vaspitno obrazovnog rada odnosno analiza op{teg 
uspeha u~enika vr{i}e se za svako odeqewe, razred struku, obrazovni profil, 
stepen u celini. 
                  Bi}e obuhva}eni procenat prelaznosti i sredwa ocena uspeha po 
odeqewima i po predmetima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 09. 2017. године     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ 

Косовска Митровица                                                    ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

                                                                              _________________________________ 

                
 

 

 

 
 
 
 


