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Teхничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац 

 

ГОДИШЊИ   ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О СВОМ РАДУ ЗА ШКОЛСКУ  

2019/2020. годину 

 

 Основа за израду Извештаја о раду  је Закон о основама система образовања и 

васпитања Службени гласник РС бр. 88/17 и  Закон о средњем образовању и васпитању 

(Службени гласник РС бр.101/17). Програм рада директора за школску 2019/2020. 

годину представља део Годишњег плана  рада школе за исту школску годину. На основу 

анализе програма, сачињен је годишњи  извештај о раду за школску 2019/2020. годину. 

Програм је усвојен на Школском одбору 14. септембра 2019. године. Послови 

директора школе oбављени су према Закону и утврђеном плану рада. Програмом рада 

директор утврђује најзначајније активности које се односе на: 

 

1. Планирање и организација остваривања програма образовања и 

васпитања 

 

Организација наставних активности 

 

 Свечаним пријемом првака  2. септембра 2019. године почела је нова школска 

година. Ове године у фискултурној сали школе организован је пријем нове генерације 

првака. Све ученике и родитеље поздравио је директор школе и пожелео им је 

добродошлицу и успешан почетак школовања.  

Настава се одвијала према утврђеном распореду часова, урађен је и распоред 

дежурства наставника као и распоред одржавања додатне, допунске наставе, 

припремне наставе и слободних активности. 

 Извршена је подела предмета на наставнике и донета су решења о структури 40-

то сатној  радној  недеље како би се настава несметано одвијала. Утврђена су 

одељенска старешинства.  Обезбеђен је стручни кадар за извођење наставе. Усвојен је 

Годишњи план  рада школе и дома ученика, поднети су  Извештаји о раду школе и дома 

ученика, о раду директора, које су Наставничко веће и Школски одбор и усвојили. 

Свим запосленима уручена су решења о зарадама. 

 За време извођења крсних слава настава се реализовала према посебном 

распореду часова, а у време одсуствовања наставника обезбеђене су стручне замене. 
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- У оквиру педагошко-инструктивног рада, посебно је пружана помоћ 

наставницима-почетницима, одељенским старешинама као и осталим 

наставницима. 

- Редовно  су одржаване седнице Одељенских и Наставничких већа,  Стручних 

већа и актива. Једном месечно одржаван је Педагошки колегијум. Сваког 

понедељка одржавани су састанци колегијума управе и администрације школе. 

 

Организација ваннаставних активности 

 

Директор је учествовао у организацији свих ваннаставних активности 

(организација стручних посета, излета, ) уз помоћ задужених наставника за рад 

секција. Ваннаставна ангажовања и активности ученика детаљно су наведена  у 

Извештају школе.  

 

Учешће  у организацији изложби, концерата, манифестацијама, 

презентација, промоција... 

 

- Организатори 3. Костолачког полумаратона били су Центар за културу 

„Костолац“, „Маратон тим Пожаревац“, „Viminacium Adventure“, Виминацијум 

Римски град и Легијски логор. Покровитељи овог већ препознатљивог спортско 

– туристичког догађаја су Град Пожаревац и Градска општина Костолац. А 

организацију су помогли волонтери –ученици и наставници наше школе. 

ЦИЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЈЕ ПРОМОЦИЈА СПОРТА И ЗДРАВИХ НАВИКА, 

КАО И ПОДСТИЦАЊЕ ГРАЂАНА, ПОСЕБНО ДЕЦЕ НА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 

АКТИВНОСТ. 

Стазама некада моћне римске империје, из Костолца кренуло je 388 тркача, који 

су се окупили из читаве Србије. Старт све три трке био је испред Спортске хале 

у Костолцу, док је финиш „Трке легионара“ био у Археолошком парку 

„Виминацијум“. 

Ова манифестација је једна од највећих у историји нашег града, са скоро 400 

пријављених тркача и више стотина навијача дуж трасе полумаратона. Било је 

учесника из целе Србије: Београда, Кучева, Краљева, Смедеревске Паланке, 

Прокупља, Бора, Параћина, Зрењанина, Панчева, Бечеја, Инђије, али и из других 

земаља што значи да је полумаратон међународног карактера 

Костолачки полумаратон уписан је на тркачкој мапи Европе, тачније 

Међународна асоцијација Атлетског савеза Србије потврдила је прецизност 

стазе „Трке легионара“. 

Традиционално као и наредних година наша школа је дала велики допринос у 

организацији и реализацији полумаратона са циљем да покажемо снагу, 

издржљивост, брзину и предност здравог начина живота и спорта . 
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Велики број волонтера ученика наше школе , које су организовали наставници , 

учествовали су у спровођењу свих потребних активности и тако дали велики 

допринос успеху целе манифестације, која је протекла на завидном нивоу. Као и 

раније ни ове године није изостављен кулинарски специјалитет нашег кувара 

као и одлична организација ручка за све учеснике трке, зашта су заслужни сви 

запослени у кухињи нашег дома. 

Ова атрактивна спортска манифестација ће бити најатрактивнија стаза за трчање 

у Србији и окупљаће све већи број тркача, како би целој Србији показали 

потенцијале и лепоте нашег града.  

Поносни смо што учесници овакве манифестације значајне за наш град , и на тај 

начин показали снагу, издржљивост, брзину и предност здравог начина живота и 

спорта . 

 

- У петак, 27.09.2019.године у школској библиотеци отворена је изложба за 

ученике школе „Виртуално и реално моделирање“. 

Изложбу су приредили Лазар Грубетић (М23), Ивана Динић ( одељењски 

старешина), Слободан Арсић (моделирање презентација), Горан Милошевић, 

професор историје и Мирјана Дендић, библиотекар- модератор изложбе. 

На изложби су представљени радови ученика Лазара Грубетића који је учесник 

такмичења у изради макета авиона. Он је освојио друго место на Међународном 

макетарском такмичењу у Музеју ваздухопловства у Београду, на коме су сем 

макета авиона били изложени макете тенкова, бродова макете познатих 

грађевина. На овом такмичењу учествују излагачи из Русије, Пољске, Хрватске, 

Босне и Херцеговине, Грчке… 
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- 19.11.2019. у 19 часова у Центру за културу у Пожаревцу организован је 

Хуманитарни концерт „Сви за једног, један за све“. Ученички парламенти свих 

средњих школа из Пожаревца и Костолца су се удружили како би прикупљањем 

новчаних средстава помогли у лечењу осмогодишњег Милије Милановића, који 

болује од тешке малигне болести. 

 

 

 

- Годишњим  планом школе за школску 2019/2020. годину предвиђена је посета 

САНУ – Дан отворених врата и посета Универзитету Унион „Никола Тесла“ у 

Београду. „Српска академија наука и уметности“ попут националних академија у 

другим срединама и примерено обавезама и задацима, представља институцију 

својеврсног традиционализма и готово пожељне конзервативности. 
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- После посете САНУ организована је посета за ученике Универзитету Унион 

„Никола Тесла“. Уз топлу добродошлицу декан Универзитета обратио се 

присутнима и упознао са историјатом овог универзитета, акредитацијом, 

могућностима школовања и условима који се пружају студентима како би што 

боље и ефикасније савладали програм студија и стекли потребна знања. 

- У четвртак 5.12.2019. ученици и професори наше школе посетили су 13. 

Фестивал науке на Београдском сајму. Организатори ове посете били су 

директор школе др Горан Несторовић и библиотекар Мирјана Дендић, а вођа 

пута овај пут била је професорка Габријелa Миленковић. 

На Фестивал науке ишао је 21 ученик и 16 професора. Као награду за свој 

марљив рад и учење што је за последицу имало одличан успех на крају друге 

године, на овај фестивал ишли су само одлични ученици и то 10 ученика из 

одељења Е32, 8 ученика из одељења Е33, 2 ученика из одељења М34 и 1 ученик 

из одељења М33. У пратњи ученика ишле су њихове разредне старешине, 

чланови одељењског већа и педагошког колегијума као и управа школе. 

 

 

https://vanastavneaktivnosti.files.wordpress.com/2019/10/73341384_1312736222237969_3341932418297757696_n.jpg
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- Поводом новогодишњих празника наша ученичка задруга Теслин дом учествује 

у Новогодишњем сајму ученичких задруга, који се одржава у фискултурниј сали 

ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пожаревцу 25. и 26. децембра 2019. године. 

 

 
 

- У среду 25.12.2019.год. у 14 ч одржана је презентација ВИРТУАЛНОГ СТРУГА 

У ПРОГРАМУ MASTER/CAM 2020. Презентација је одржана у кабинету за 

рачунарско пројектовање у машинству. Овој презентацији присуствовали су 

ученици смера техничар за компјутерско управљање CNC машина, наставници 

стручних предмета, педагог школе, координатор презентације директор др Горан 

Несторовић и реализатори презентације Слободан Арсић, Слободан Благојевић 

и мр Лидија Поповић. 

Тип стручног усавршавања унутар установе-Остваривање пројекта образовно-

васпитног карактера –презентација 

Општи циљеви-Оспособљавање наставника машинске групе предмета за 

реализацију циљева и исхода наставе стручно-теоретских предмета и практичне 

наставе .Подизање професионалних компетенција наставника машинске групе 

предмета за коришћење нових технологија и коришћење савремених наставних 

средстава у настави. Стварање основа за даље усавршавање наставника и 

подизање квалитета наставе у школи. 

Специфични циљеви-Упознавање ученика са радом виртуалног струга у 

програму MASTER.CAM 2020 

Садржај активности: 

1. Упознавање са програмом MASTER.CAM 2020 

2. Обрада стругањем 

3. Технолошки поступци 
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4. Снимање свих урађених операција 

5. Презентација начина рада струга у програму MASTER.CAM 2020 

 

 
 

- У Градској општини Костолац обележен је 29.01.2020. године јубилеј од 10. 

година свечаном седницом, културно уметничким програмом и обраћањем 

челних људи Градске општине Костолац и града Пожаревца. Директору 

Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ др Горану Несторовићу 

уручена је захвалница за допринос школе на развоју градске општине Костолац. 
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- Одлуком Владе Републике Србије због тренутне епидемиолошке ситуације у 

земљи, привремено је обустављен непосредни образовно-васпитни рад у 

школама на територији Републике Србије, тако да је од 17. марта 2020. године 

почето са реализацијом образовно-васпитног рада  учењем на даљину, потом је 

од 12. маја, 2020. године, од стране Владе Републике Србије, школама је стигла 

инструкција у вези са поступањем средњих школа поводом отварања објеката за 

пријем ученика у току нормализације услова за време епидемије COVID-19. 

  Директор школе је у сарадњи са својим помоћницима директора за 

наставу, помоћником за дом ученика и организатором практичне наставе развио 

организациону шему рада у онлајн платформама у којима су формиране групе 

по надлежности извршења радних обавеза као на доњој слици. 

 

 

 

Мисија рада у онлан групама је успостављање виртуелног рада са 

високим степеном коорелације са радом у реалним условима. У смислу ове 

мисије, визија нам је да успоставимо рад школе на даљину која ће у потпуности 

функционисати као у реалним условима, а циљеви које желимо да постигнемо 

јесу квалитетан образовно-васпитни процес у условима ванредног стања које 

има једини задатак: брига о здрављу ученика и запослених. 

Директор је слао школској управи Извештај и Оперативни план школе на 

недељном нивоу који је садржао кључне активности у остваривању образовно-

васпитног рада на даљину на нивоу разреда и на нивоу предмета. Такође 

директор је обезбедио потребне техничке и комуникационе услове за наставу на 

даљину за оне наставнике који ове услове немају код куће. 
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2. Осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређења  образовно-васпитног процеса 

 

Као део тима за самовредновање рада школе, директор је учествовао и пратио рад 

чланова тима и резултате спроведених анкета. Сарађивао је на изради извештаја о 

самовредновању за прво полугодиште школске 2019/2020.године у коме је успешно 

обрађена и оцењена област квалитета: Програмирање, планирање и извештавање. 

Приликом вршења процеса самовредновања Тим за самовредновање рада школе  се 

придржавао актуелног Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)који је ступио на снагу 23. јула 2018. 

године. 

Задаци су постављени са циљем усклађивања Годишњег плана рада школе са осталом 

школском документацијом и повећањем значаја ваннаставних активности у школи, као 

и значаја додатне и допунске наставе, секција и слободних активности. 

Oбласт квалитета: Програмирање, планирање и извештавање 

    Стандарди квалитета: Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и 

остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у 

наставним предметима и општих међупредметних и предметних компетенција. 

Како је Акциони план рада Тима за самовредновање израђен у септембру 2019. године, 

а до спроведених анкета овог Тима није објављен нов Приручник о самовредновању 

рада школе, чланови Тима су се договорили и усагласили да ће се у првом 

полугодишту фокусирати на горе наведену област квалитета, при чему ће се у току 1. и 

2. класификационог периода као технике и инструменти праћења користити анкете 

предложене у старијој верзији Приручника за самовредновање, усаглашене са новим 

Правилником о стандардима квалитета рада установе. 

У овој области предлози за унапређење рада су следећи:  

- обука наставника у вези са прилагођавањем рада образовно-васпитним потребама 

ученика - интерно и екстерно усавршавање  

- посета часовима од стране директора, помоћника директора и стручног сарадника  

- хоризонтално праћење часова  

- извођење угледних и огледних часова од стране наставника са звањем са применом 

пројектне наставе  

- унапређивање поступака вредновања   

Спроведена је  онлајн анкета вредновања области Планирање, програмирање и 

извештавање помоћу  google упитника. Анкетом је било обухважено 54 испитаника, 
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односно чланова Наставничког већа запослених у Техничкој школи са домом ученика 

„Никола Тесла“Костолац. Попуњавање се вршило у периоду од 13.05. до 

16.05.2020.године. Вредновала су се два стандарда квалитета: Програмирање 

образовно-васпитног рада је у функцији квалитета рада школе и Планирање рада 

органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада школе.  

Што се тиче остваривања развојног плана установе, директор је активно 

учествовао у раду Тима за школско развојно планирање. Евалуацијом, на основу 

утврђених критеријумима успеха у остваривању постављених циљева и задатака, 

утврђено је да се развојни план успешно реализује. Стручни актив за развојно 

планирање је пратио реализацију постојећег развојног плана, о чему је редовно 

подношен извештај. 

Директор је пажљиво планирао и трошио средства из општиског буџета као и 

сопствена средства. Школа је једно пријатно и добро опремљено место, које омогућава 

наставницима да у пријатној атмосфери реализују наставу. 

Током  школске 2019/2020. године рад директора школе био је усмерен на: 

- Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим 

планом рада школе 

- Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (педагошки 

колегијум, Наставничко веће, стручна већа) 

- Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета 

родитеља 

- Информисање радника и ученика школе 

- Педагошко – инструктивни рад са професорима 

- Планирање и праћење стручног усавршавања 

- Сарадња са родитељима, односно старатељима деце и ученика 

- Сарадња са медијима и промоцију школе 

- Анализа успеха ученика и мере за побољшање истих 

- Учешће у самовредновању рада школе 

- Активности усмерене на остваривање развојног плана установе 

 

- Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената 

рада школе (педагошка служба, секретаријат, рачуноводство, помоћни радници 

школе) 
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Све активности су реализоване на нивоу одличне сарадње са запосленима 

школе. 

Учешће директора у удружењима, стручним активима и огранцима на нивоу 

града Пожаревца: 

1. Директор др Горан Несторовић је у школској 2019/2020. години наставља 

послове председника Актива директора средњих школа града Пожаревца. 

2. Председник скупштине Ученичке задруге Техничке школе са домом ученика 

„Никола Тесла“ која носи назив „ТЕСЛИН ДОМ“.  

 

Локална самоуправа 

 

- Председник Савета за друштвене делатности града Пожаревца 

- Члан градске комисије за избор директора јавних предузећа задужених за 

информатичку писменост кандидата 

- Члан радне подгрупе Министарства просцвете, науке и технолошког развоја 

именован решењем министра 

 

Друштво 

 

- Председник организационог одбора Научно стручног скупа Обновљиви извори 

енергије Браничевског округа 

 

Спорт 

 

- Председник Скупштине Удружења Маратон Тима Пожаревац 

 

Лов 

- Председник скупштине Ловачког удружења „Војвода Миленко“ Пожаревац. 

 

- Учествује у стручном скупу „Насиље над и међу децом“ 11.12.2019. године  

у хотелу „Дунав“ у Пожаревцу. 

- Учествује у сталној конференцији градова и општина „Дуално образовање – 

знање за будућност“ 23.12.2019. године у Београду. 

- У Пожаревцу 25.12.2019. године учествује у обуци о ученичким задругама . 

- У периоду од фебруара до јула 2020. године директор је успешно савладао  

програм стручног оспособљавања у области спорта (240 часова), одговарајуће 

провере знања и положеног завршног испита  и тиме стекао звање Спортски 

оперативни тренер атлетике 

- Српски атлетски савез издао му је лиценцу односно дозволу за рад у атлетици на 

период од три године. 

- Министар просвете, науке и технолошког развоја донео му је решење о 

формирању радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама 
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образовања и васпитања у школској 2020/2021. години на нивоу Школске управе 

Пожаревац 

- Активан је члан свих тимова и актива. Координира и учествује у њиховом раду, 

даје смернице и сугестије, води рачуна о роковима. Водио је рачуна о редовном 

одржавању Школског одбора, Наставничког већа и Одељенских већа.  

У току школске године присуствује многим састанцима ван школе: са 

представницима Министарства просвете, Школске управе, општине, локалним 

партнерима, представницима полиције, предузећа и установа... 

- У  првом делу школске 2019/2020. године, доста је активности  било усмерено 

ка дуалном образовању, тачније обезбеђивању  што боље сарадње са социјалним 

партнерима са којима је школа склопила уговор када је реч о дуалном систему 

образовања и  како би се што квалитетније реализовали наставни садржаји из 

предмета одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем. Социјални партнери 

који су ушли у причу дуалног образовања за образовни профил механичар 

моторних возила су: „MR engines“ Мало Црниће, ТУР „АУТО ЖОЛИ“ 

Пожаревац и П.Д. „АУТОТРАНСПОРТ“ Костолац, који су ушли са нама, као 

школом, у причу дуалног образовања за образовни профил: МЕХАНИЧАР 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА.  

- Важно је помена, да је у првом кварталу школске 2019/2020. године, стечена  

добит: Кроз проширену делатност „ПОПРАВКА АУТОМОБИЛА“ од 9.573,00 

рсд, до датума, 15.11.2019. године, када је формирана ученичка задруга у школи. 

Од тренутка формирања ученичке задруге, која носи назив УЧЕНИЧКА 

ЗАДРУГА ТЕСЛИН ДОМ ТШДУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ КОСТОЛАЦ, престала је 

са радом проширена делатност „ПОПРАВКА АУТОМОБИЛА“ и „МЕТАЛСКИ 

РАДОВИ“, јер је претежна делатност ученичке задруге управо  сервисирање 

аутомобила, као и металски радови. Једногласно сам на првој седници Управног 

одбора, изабрана за председника Управног одбора Ученичке задруге . 

- Свакако је важно истаћи да се у овом кварталу школске 2019/20. године, улази у 

процедуру набавке CNC – машине, као и пар симулатора који су нам неопходни 

ради реализације наставних садржаја из стручних предмета и практичне наставе 

за образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) 

МАШИНА 

- Како би се обезбедили бољи услови рада ученицима, по одобрењу директора, 

монтирани су клима уређаји за три кабинета у школској радионици: кабинет за 

дијагностику на возилима, као и за  два кабинета где се реализују поједини 

наставни садржаји из практичне наставе за ученике првог разреда. 

- У Великој сали Центра за културу Пожаревац приређена је Свечана академија на 

којој су додељене награде запосленима за остварене резултате у васпитно-

образовном раду и сарадњи у развоју образовања. Представник наше школе био 

је колега Стојанча Петковић, наставник практичне наставе. Поводом 
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обелажавања Дана просветних радника у ресторану школе приређен је и 

програм. 

- Од значајних активности у школи тренутно се истиче ученичка задруга и 

подстицање њеног рада у наредном периоду. Ученичка задруга основана је у 

новембру ове године а њен назив је ученичка задруга Теслин дом Техничке 

школе са домом ученика „Никола Тесла“. Школа је и раније имала ученичку 

задругу , која  последњих година није имала активност, осим кроз проширене 

делатности. Први директор је Зоран Стојановић, иначе некадашњи директор 

школе и он заступа задругу у правном смислу. Наша задруга ће се бавити 

сервисом аутомобила, металским радовима и обрадом метала. Наша задруга ће 

се такође бавити и обуком за рад на рачунарима као и ресторанским услугама.   

 

- У петак, 08.11.2019. на Дан просветних радника, наш Град Пожаревац је имао 

част да угости министра просвете, науке и технолошког развоја, Младена 

Шарчевића са својим најближим сарадницима. Повод за долазак министра, је 

тај, што је Град Пожаревац први град у Србији, чије све средње и основне 

школе имају ученичку задругу.У ту част, организован је у Пољопривредној 

школи „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, по први пут Сајам ученичких задруга, 

јер су оне традиција свих основних и средњих школа у пожаревачком крају. 

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, имала је свој 

штанд, где је представила производни програм своје задруге, која носи назив 

„ТЕСЛИН ДОМ“. Осим многобројних реквизита, помоћу три презенатције, на 

три рачунара, потрудили смо се да на што сликовитији начин прикажемо: 

ШТА РАДИМО – ПРЕТЕЖНУ ДЕЛАТНОСТ ученичке задруге (поправка 

моторних возила) 

ШТА ПОЧИЊЕМО ДА РАДИМО (израда котлова на чврсто гориво и 

комбинованих чврсто + пелет) 

ШТА ЋЕМО СУТРА РАДИТИ ( плетење жице на машини за универзално 

жичано плетиво, као и пластифицирање исте) 

Важно је помена, да је наш штанд био обогаћен уређајем „ЕКОЛОШКОМ 

ИСТАКАЛИЦОМ ЗА УЉЕ“, који је школи донирао социјални партнер у 

дуалном образовању за образовни профил механичар моторних возила „MR 

ENGINES“ Мало Црниће. Испред штанда ученичке задруге наше школе, 

министра дочекали су ученици наше школе: Марија Сантрач из одељења М42, 

Ромарио Станковић из одељења Е42 и Иван Перић из одељења М34 у присуству 

директора школе, др Горана Несторовића, директора ученичке задруге, Зорана 

Стојановића и оргнизатора практичне наставе, Снежане Пантић. 
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- 

- Поводом обележавања Дана школе 15. мајa, у понедељак, 

18.05.2020.године свечано је отворена фотокопирница Ученичке 

задруге „Теслин дом“. 

Пресецањем врпце од стране др Горана Несторовића директора 

школе, Милене Церовшек, председнице скупштине и привременог 

органа Градске општине Костолац и Зорана Стојановића директора 

ученичке задруге пуштена је у рад ова услужна делатност. Поред 

услуге фотокопирања у понуди је и услуга нарезивања кључева, а 

уједно ова просторија је и благајна за издавање фискалних рачуна 

ауто сервиса и металских радова задруге. За рад ових делатности 

предвиђено је директно укључивање ученика задругара ради 

стицања предузетничких вештина али због епидемије COVID 19 

биће ангажовани само у раду на даљину. 

Главни циљ пуштања у рад фотокопирнице за услуге трећим лицима 

је помоћ матурантима у изради и штампању матурских и завршних 

разреда. Матуранти са одличним успехом имаће могућност да 

одштампају и кориче своје примерке радова без накнаде 

материјалних трошкова, док сви остали могу да то учине по јако 

повољним ценама. Приходи стечени од делатности задруге биће 

намењени пре свега као вид помоћи ученицима и за подизање 

стандарда образовно-васпитног процеса рада. 
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Списак наставних, техничких и других средстава који су  

набављени у току школске  2019/20. године 

 

- Опремање  кабинета наставним средствима и намештајем – 1 лап топ за кабинет 

у машинству. 

- Школа, радионица и дом ученика  су опремљени  интернет мрежом. 

- Набавка софтвера, рачунара за електронске дневнике и периферних уређаја 

информатичких технологија –- почетком септембра месеца набављени су 12 лап 

топова за зборницу и метални микрофон . 

- Током првог полугодишта кабинет математике опремљен је намештајем.  

- Опремање  радионице потребним алатима, наставним средствима и потрошним 

материјалом - набављен је у децембру месецу TV FOX LED 43" за кабинет у 

школској радионици, 

- Набавка уређаја за пуњење климе, 

- Опремање канцеларија – два  пројектора за сервис и подршку рачунара, штампач 

за рачуноводство и набављен је CANON Presenter PR 11 00R за конференцијску 

салу. 

- Од почетка школске 2019/2020 у школској библиотеци набављено је 85 наслова. 

Од тога 24 наслова стручне литературе и 61 лектире и ЛЕКСИКОН 

СТВАРАЛАЦА У ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТКОМ ОБРАЗОВАЊУ- Миленко 

Кундачина Мирјана Пајић Илић у коме се налази и директор школе др Горан 

Несторовић. 

- Опремање дома ученика – набављен један штампач. 

- Набављени су нови кошеви за фискултурну салу. 

- Сав потрошни материјал за потребе школе се редовно набавља. 

- Набавка свих осталих средстава за несметан рад и нормално функцинисање 

наставе. 

- За потребе кухиње набављен је фреквентни регулатор и миксер а за потребе 

вешернице машина за сушење веша.  

- Финансирано је стручно усавршавање наставника у виду разних семинара и 

трибина, у установи и ван ње. 

- Финансиране су репрезентације и дружења колектива 

- Плаћени су рачуни за намирнице у ресторану школе 

- Финансиране су зараде радника за квалификације, преквалификације и пети 

степен. 

- Финансирање увећања зарада радника у школском ресторану у оквиру 

проширене делатности а на основу важећег ценовника услуга. 

- Редовно стручно усавршавање и набавка стручне литературе значајно доприносе 

унапређивању образовно-васпитног рада. 

- Школа је успоставила сарадњу са Савезом друштва  инжињера и техничара  

града Пожаревца и са Савезом проналазача Србије у смислу сарадње 

организације стручних трибина и стручних посета. 

- Град Пожаревац је обезбедио довољно средства како би се у школи несметано 

одвијала настава и сви остали облици рада у образовно – васпитној делатности. 

- Рад на изради финансијског плана и уношења података у Информациони 

систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Доситеј 
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- Припрема и организује попис. Директор формира комисију, заједно са 

секретаром и шефом рачуноводства и помаже рад комисије 

- Рад на Годишњем плану рада школе 

- Организовање трибине на тему трговина људима у сарадњи са МУП-ом 

- Урађен је попис основних средстава и ситног инвентара. 
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Обележавање школске славе Светог Саве 

 

  Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ обележила  је 27. јануар у 

православном духу. Мушки хор имао је ту част да први наступа и самим тим да 

почетак Светосавској академији. Након резања колача, гостима и колегама 

обратили су се и свештеник Дејан Лазаров, директор др Горан Несторовић и 

вероучитељ Александар Вујичић. Мушки хор изводи нумеру „Ко удара тако позно“ 

којој се прикључује и соло тачка Вељка Павловића. Након тога, следи рецитација 

песме „Свети Сава“ коју је написала наша ученица Анђела Ковачевић. Женски хор 

наступа са песмом „Дело Светог Саве“, а након тога је уследио драмски приказ 

који носи наслов „Свети Сава даје деци четири ока“. На самом крају програма, још 

једна соло тачка Вељка Павловића, који програм завршава читањем одломка из 

„Жичке беседе“. Гости су након завршеног програма погледали изложбу ученика 

коју је припремила професорка ликовне културе Тања Докмановић. 

По завршетку академије, дружење је настављено у ресторану школе уз 

пригодан ручак. Ове године колачар је била Снежана Пантић, организатор 

практичне наставе  а следеће године колачар је Надежда Вулић, наставник српског 

језика и књижевности. 
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3. Рад у Активима и тимовима школе 

 

 Директор је активни члан свих тимова и актива. Координира и учествује у 

њиховом раду, даје смернице и сугестије, води рачуна о роковима. 

- Брига за безбедност ученика и учешће у Тиму за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Овај тим је интезивно 

радио у току првог полугодишта  школске 2019/2020. године и одржао укупно 

четири састанка. Директор све време активно учествује у његовом раду. 

- Рад на изради финасијског плана,  уноса података у Информациони систем 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Доситеј и плана јавних 

набавки. 

- Припрема и организација пописа. Директор формира комисију и  заједно са 

шефом рачуноводства помаже рад комисије. 

- Контрола педагошке евиденције. Заједно са педагогом и психологом школе врши 

контролу педагошке евиденције и налаже отклањање недостатака. 

- Помоћ приправницима. Директор обилази часове приправника, контролише 

педагошку евиденцију приправника, саветује приправнике, налаже мере за 

отклањање недостатака. 

- Организација такмичења. У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године 

наши ученици су учествовали на различитим такмичењима. Школа је 

обезбедила одлазак свим такмичарима и професорима на такмичење.  
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4. Организација педагошко-инструктивног увида и надзора и 

предузимање мера за усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника 

 

Педагошко-инструктивни рад огледао се у редовном увиду у ес Дневник и 

Дневнике евиденције осталих наставних и ваннаставних активности у току првог 

полугодишта школске године.  У току године вршени су прегледи педагошке 

документације и неправилности кориговане у сарадњи са колегама. 

Директор је у новембру месецу  направио план посете часовима и заједно са 

помоћником директора је обишао и пропратио наставу. Укупно посећених часова 

редовне наставе је било  9. После посећених часова и њихове анализе, закључак је да се 

професори припремају, користе савремену технологију, труде се да часови буду 

квалитетни.  

Велика пажња посвећена је организацији свих видова наставе, ваннаставних  

активности и васпитног рада са децом, подршка деци и наставницима. У току године 

када има проблема са дисциплином, када треба направити неки договор са ученицима 

директор је ишао у поједина одељења и разговарао са ученицима. Неколико пута 

посетио је часове одељења која су имала васпитно-дисциплинске проблеме. 

После посећених часова и њихове анализе, закључак је да се професори 

припремају, користе савремену технологију и труде се да часови буду квалитетни. 

Велика пажња поклоњена је онлајн настави у другом полугодишту. У сарадњи са 

помоћницима директора и педагошко психолошком службом школе директор је 

интензивно пратио реализацију наставе. Свакога дана били смо у контакту са 

наставницима, пружали подршку и решавали проблеме. Често смо слали сугестије 

писаним путем, а били смо отворени за телефонски разговор са наставницима, 

родитељима и ученицима. Све то време директор је обављао све послове у школи. 

Сваке недеље директор је у сарадњи са помоћницима директора,педагогом, психологом 

и организатором практичне наставе док је трајало ванредно стање, састављао је 

оперативни план и Извештај школе и слао га Школској управи. 
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5. Стручно усавршавање запослених 

 

Планирање стручног усавршавања запослених извршено је на основу  

финансијских средстава као и плана који су наставници доставили на почетку школске 

године у сарадњи са Педагошким колегијумом. 

Евиденцију стручног усавршавања наставника и стручних сарадника воде  

помоћници директора а сертификати се налазе у персоналним досијеима запослених. 

У 2020. години се планира наставак обуке за остваривање нових програма наставе 

и учења у општем и стручном образовању. Директор је укупно 28 професора пријавио 

за обуку собзиром да су ове године укључени и професори са подручја рада 

електротехника. 

У делу Извештаја – Стручно усавршавање запослених детаљно су наведени 

семинари.  

 

 

6. Извршавање налога просветног инспектора и просветног саветника 

и предузимање мера 

 

 

У техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, а на основу 

Правила сертификације система менаџмента StandCert d.o.o. Београд je 07.12.2019. год. 

извршио другу надзорну проверу система HACCP према захтевима  CAC/RCP 1-1969, 

Rev.4-2003. 

 

 

7.  Обавештавање запослених, ученика и  родитеља односно 

старатеља, стручних органа и органа управљања 

 

        Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и 

ефикасан рад установе. Обавља се: на седницама Школског одбора, на седницама 

Наставничког већа, на седницама Педагошког колегијума, на седницама стручних већа, 

на састанцима тимова који су формирани за различите потребе, путем огласне табле, 

сајта школе, читањем обавештења по одељењима, на родитељским састанцима, на 

састанцима Савета родитеља и путем поштанских услуга. 
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Обавештавање запослених остварује се преко огласне табле и постојећег сајта 

школе. Сва обавештења се штампају у три примерка: за огласну таблу у зборници, за 

дом ученика и радионицу. Запослени се обавештавају о времену и месту одржавања 

састанака и седница, календару такмичења, инспекцијским прегледима, организацији 

семинара, промена у распореду часова, одржавању седница Савета родитеља и 

Школског одбора, роковима плаћања, културним манифестацијама ... 

Ученици се обавештавају путем Књиге обавештења. Обавештавање запослених о 

важним питањима за рад школе спроводи се на седницама Наставничког већа, 

Одељенских већа, састанцима Стручних већа и актива, кроз утврђен дневни ред и 

подношење извештаја. 

Седнице Савета родитеља и Школског одбора заказују се у складу са Пословником 

и члановима се достављају писани позиви са материјалом за седницу. 

Ангажовањем директора уз сарадњу са помоћницима директора, са педагогом, 

психологом, наставницима, осталим запосленима у школи и Школском одбору, уз 

побољшање материјално-техничке услове, обезбеђено је правовремено обавештавање 

свих заинтересованих субјекта о свим битним питањима за успешан рад школе.  

 

 

8. Седнице Наставничког већа 

 

У току школске  2019/2020. године,  одржано је  17  седница Наставничког већа, 

према плану и утврђеном дневном реду. Наставничко веће је решавало питања из своје 

надлежности и свој рад базирало на Пословнику о раду. Седнице је сазивао и њима 

руководио директор школе. На седницама се уредно воде записници, који су саставни 

део документације. Извештај о раду Наставничког већа саставни је део Извештаја о 

раду школе. 

 

9. Усклађивање рада стручних органа и осталих служби у школи 

 

Формирана су Стручна већа за области предмета као и Стручни активи. Усклађен је 

рад правне, административно-финасијске службе, организатора практичне наставе, 

домара и помоћног особља. 

Све службе у току  школске 2019/2020. године  успешно су обављале послове из 

своје надлежности. 
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10. Сарадња са родитељима ученика и другим организацијама 

 

Сарадња директора са родитељима ученика остваривала се у току школске 

2019/2020. године кроз састанке Савета родитеља, индивидуалне разговоре са 

родитељима и родитељске састанке. Сарадња са родитељима и старатељима ученика 

директор обавља свакодневно, кроз директне контакте и посредно, преко одељенских 

старешина, предметних наставника и стручних сарадника. Решавање проблема и 

жалби, саветодавни рад, када је потребан, допринело је разумевању и поверењу који су 

неопходни за квалитетан рад и добру атмосферу у школи. Међусобно разумевање и 

сагласност о заједничким циљевима чине чине да се увек проналазе најбоља решења и 

доприноси да живот и рад у школи буду унапређени. 

 Савет родитеља је у првом полугодишту школске 2019/20. години одржао  два  

састанка. Записници са састанака Савета родитеља воде се у посебној свесци која је 

саставни део педагошке документације школе. Нека од питања која су разматрана на  

састанцима Савета родитеља су: изабран је председник Савета родитеља Стојановић 

Саша, представник одељења Е-12 и његов заменик, Павловић Весна, представник 

одељења М-31.  Верификовани су мандати новоизабраним члановима. Усвојен је 

Извештај о успеху ученика на крају школске 2018/19. године, разматран је Извештај о 

остваривању Годишњег плана рада за 2018/19. годину и разматран је предлог Годишњег 

плана рада за школску 2019/20. годину, разматран је Годишњи извештај рада директора 

за 2018/19. годину. Прочитан је извештај о раду тима за заштиту  ученика од насиља и 

извештај физичког обезбеђења у школској 2018/19.години. Дата је сагласност на правце 

екскурзија и извршено је разматрање понуда за осигурање ученика. Родитељи су 

упознати са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље. 

Разматран је програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Родитељи су информисани у вези доношења Правилника о општинском 

савету родитеља и Правилника о поступању установе у случају сумње или утвђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достајанства личности. Дата 

је информација о оснивању Ученичке задруге „Теслин дом“ Техничка школа са домом 

ученика „Никола Тесла“ Костолац. Прочитан је Извештај са екскурзије ученика 

четвртог разреда као и Извештај о посети Сајму кеига, Сајму образовања и наставних 

средства и Сајму медија , посети САНУ и универзитету Унион. Прочитан је успех 

ученика на првом класификационом периоду. 27.12.2019. године чланови савета 

родитеља присуствовали су скуштини Ученичке задруге. Чланови Савета родитеља 

24.1.2020. године позвани су на такмичење „Да ли знаш да и ја имам таленат“. 

Председник Саша Стојановић представљао је родитеље као члан жирија. 

Савет родитеља није одржаван због ванредне ситуације  до краја другог полугодишта. 
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Школска управа Пожаревац остварила је одличну сарадњу са школом, кроз 

обавештавање и редовне састанке са руководиоцем школске управе Велишом 

Јоксимовићем. 

 

11. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима 

 

Школа је имала успешну сарадњу са председником општине и локалном 

самоуправом. Настављена је добра сарадња са свим институцијама у граду. 

Подржавали смо све локалне манифестације и у неким од њих смо учествовали. 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године, остварена је сарадња са 

следећим организацијама и установама:  

 СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, 

 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ, 

 ЈП ЕЛЕТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД, ОГРАНАК”ТЕ- КО 

КОСТОЛАЦ”, 

 ПД ПРИМ КОСТОЛАЦ, 

 ПД КОСТОЛАЦ УСЛУГЕ, 

 ПД ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ГЕОРАД“ ДОО 

 ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 

ПОЖАРЕВАЦ 

 ДОМ ЗДРАВЉА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ, 

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,   

 ТОПЛИФИКАЦИЈА,   

 „ВОДОВОД“ ПОЖАРЕВАЦ и испостава у Костолцу 

 ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА, 

 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА, 

 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - КОСТОЛАЦ, 

 ДОМ КУЛТУРЕ ПОЖАРЕВАЦ И КОСТОЛАЦ, 

 О.Ш. ,,ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ КОСТОЛАЦ, 

 МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

 ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, 

 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 “ARRIVA SRBIJA” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АМД “ПОБЕДА” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО ЦЕНТАР “БОКЕ” д.о.о Костолац, 

 АУТО СЕРВИС “НЕБА” КЛЕНОВНИК, 

 АУТО СЕРВИС “ДУЛЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “БАНЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 СЗР АУТО СЕРВИС “САЛЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “НИКОЛИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 СР „ДАЈА“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “ГАЛЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 
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 “МИШКОВИЋ И ОСТАЛИ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО ЦЕНТАР “ТОПЛИЦА” ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “ЈАПАН АУТО” ПОЖАРЕВАЦ, 

 О.З.Т.Р. “БАТА” ПОЖАРЕВАЦ 

 АУТО ЦЕНТАР “КОСТИЋ НИВА” ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПР ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА “S” АУТО СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО ЦЕНТАР ТЕХНАТРГ Д.О.О ПОЖАРЕВАЦ, 

 САМОСТАЛНА АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА “МИЛЕ” ПЕТРОВАЦ НА 

МЛАВИ, 

 СЗР “МАЛИНОВИЋ” ЖАГУБИЦА, 

 АУТО СЕРВИС “ЈОВИЋ” КУЧЕВО, 

 САМОСТАЛНА АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА “АДАМОВИЋ”, 

 “МПС” – СИСТЕМ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПЕТРОВАЦ, 

 EURO CAR  „СТАНКОВИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, 

 “DR 100 IĆ” ДОО КОСТОЛАЦ, 

 “LASER BALKAN” КОСТОЛАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “МИРКОС” ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 

 “АУТО ЦЕНТАР NR” ПОЖАРЕВАЦ, 

 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА “ELSOL” ПОЖАРЕВАЦ, 

 EVIZO ДОО ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “АЛТЕКО” ПЕТРОВАЦ, 

 ПД ЗА ТРГОВИНУ АУТОМОБИЛИМА “БИБО - КАР” д.о.о ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ, 

 П.Д. “АУТОТРАНСПОРТ” д.о.о, 

 АУТО СЕРВИС „МИЦКИ“ ШАПИНЕ, 

 ЗТР „VIN AUTO“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЗАНАТСКА РАДЊА „ДЕЈАН“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 СЗР „ПАРКО“ с. МАЛЕШЕВО, ГОЛУБАЦ, 

 АУТО СЕРВИС „БАТА АУТО“ ПЕТРОВАЦ, 

 ПД ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „Pro Tec“ DOO – enginering ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУСПУХ СЕРВИС „АУТО CHRISTINE RAJIĆ“ КОСТОЛАЦ, 

 САМОСТАЛНА РАДЊА „СМ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 СР „КОТЛОГРАДЊА“ КОСТОЛАЦ, 

 СЗР „FERRO BATTUTO“ БАНКЕР – ШАПИНЕ, 

 АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА И ТРГОВИНА „АУТО ЈОЦА“ ПЕТРОВАЦ, 

 СЗР „БОЖУР“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЗР „ЕЛЕКТРО ЂУРИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС „ЗОКИ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 „HELA RADOJKOVIĆ“ Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ, 

 ПД ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД „ЦЕНТАР С“ Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ, 

 КОНЦЕРНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА 

„BAMBI“ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ, 

 ТЕЛЕКОМ ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС „ГРАОНИЋ“ КОСТОЛАЦ, 

 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „AND - STE“ д.о.о. 

СИРАКОВО, 

 „ЧАВЧЕ“ Д.О.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, огранак Технички преглед, 

 ПР АУТО – МОТО ХУН РАБРОВО, 

 СЗР „ЗЕКА“ ПЕТРОВАЦ, 

 АУТОЕЛЕКТРИЧАР АУТО СТАРТ „БАТИЦА“ ШАПИНЕ, 
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 АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДЊА „ЕЛЕКТРО ГАКИЋ“ ЖАГУБИЦА, 

  „YU VIDEO SERVIS“ ПЕТРОВАЦ, 

 ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ, 

 КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЖАРЕВАЦ – ЗАБЕЛА, 

 “SAT - TV” ПОЖАРЕВАЦ, 

 РАДИО ПОЖАРЕВАЦ, 

 “TV DUGA” ПОЖАРЕВАЦ, 

 AVS СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ, 

 TV  ВИМИНАЦИЈУМ  КОСТОЛАЦ, 

 ГЛАС ПРОИЗВОЂАЧА, 

 ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ 

 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА 

МАРИНКОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 ЕКОНОМСКО – ТРГОВИНСКА ШКОЛА КАО И СВЕ ОСНОВНЕ  И  СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ НА ПОДРУЧЈУ ПОЖАРЕВЦА 
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12. Сарадња са ученицима 

 

 Са посебним задовољством директор је пратио и подржавао рад Ученичког 

парламента. На њиховим седницама су редовно разматрана питања која интересују 

ученике и давани су предлози за решавање изложених проблема, а наставници су 

помагали у даљим корацима. Одржан је низ корисних и актуелних тематских 

предавања . 

 Директор је био ангажован и на плану пружања помоћи у вези такмичења 

ученика, праћења такмичења и обезбеђивања услова за одлазак наставника и ученика 

на такмичења. 

 Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим 

проблемима, ако за то имају потребе. 

По први пут у нашој школи је у петак, 24.01.2020. у Позоришној сали у 

Костолцу одржано је такмичење под називом „Да ли знаш да и ја имам таленат“. 

Једанаесторо ученика наше школе који су се пријавили показали су да завређују да се 

појаве у такмичењу са овим називом. 

Циљ манифестације је био афирмација талената наше деце и њиховог приказивања 

широј публици али и дружење и игра међу такмичарима и осталим учесницима у 

манифестацији током њене организације. 

Такмичење је протекло у пријатној атмосфери у којој је преовладавало другарство а не 

ривалство. Надамо се да су добре вибрације послате од стране учесника такмичења 

допреле до осталих ученика наше школе и да ће се у још већем броју пријавити за 

наредно такмичење. 

Ученици који су наступали на такмичењу су: 

1. Анђела Рапајић Е43 – ликовно стваралаштво 

2. Марковић Никола М11 – макете урађене на стругу „Мој дрвени свет“ 

3. Милица Станикић Е43 – Ликовни радови 

4. Грубетић Лазар М23 – Макете ваздухоплова 

5. Гушовић Алекса Е12 – рецитација „Плава звезда“ 

6. Перић Марко Е13 – хармоника „Мађарска игра“ 

7. Мађарић Иван Е22 – Мађионичарски трикови 

8. Васић Никола Е12 – реп песма „Лојалност“ аутор Ања Милетић Е12 

9. Илић Дамјан Е42 и Јовановић Никола Е42 – музичке нумере „Једина“ Тоше 

Проески и „Теби која си отишла“ – Шабан Шаулић 



 27 

10. Морина Ердијан М14 музичке нумере „Нема ме“, „Све ми твоје недостаје“ – 

Ђани 

11. Ковачевић Анђела Е12 композиција на клавиру (соната) 

 

Састав стручног жирија: 

1. др Горан Несторовић – директор школе и председник стручног жирија 

2. Саша Стојановић – председник Савета родитеља 

3. Стеван Стојановић – председник Ученичког парламента 

4. Ирена Ајдачић – професор ментор 

5. Зорица Стојановић – професор ментор 

6. Нела Алексић – професор ментор 

7. Ивана Динић – професор ментор 

8. Светлана Милићев – професор ментор 

9. Јелена Јоветић – професор ментор 

10. Лидија Поповић – професор ментор 

11. Сашка Максић – професор ментор 

Прво место освојио је ученик Морина Ердијан М14, друго место ученик Грубетић 

Лазар М23 а треће место Мађарић Иван Е22. Они су добили пехаре а сви учесници 

захвалнице. 

Водитељи програма: 

1. Ајсељ Сулејмановски М32 

2. Матхиас Шишмановић М32 

3. Лука Кресоје Е32 

4. Ања Јаковљев Е13 
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Организација матурске вечери 

 

Са много узбуђења и са великом пажњом ученици наше школе, припремили 

су се за матурско вече, које представља круну средњошколског школовања. 

Весела атмосфера, музика, игра, песма, плес употпунили су доживљај који ће 

заувек остати свима у сећању.  

 Уговорен је термин за прославу у ресторану „ИЗВОР“ и то 23. 06. 2020.г. са 

почетком у 19 часова и за музички део програма ангажован је састав „Више од 

игре“.  Прослава Матурске вечери је успешно организована и у складу са 

претходно усвојеним плановима. 

 

 

Матуранти 

 

Дана 25. јуна у конференцијској сали школе у 12 часова у присуству, 

ученика и професора, награђени су најбољи матуранти. Директор школе др 

Горан Несторовић је одржао поздравни говор за матуранте и наградио  ученика 

генерације и спортисту генерације. Доделио је дипломе и књиге најбољима као 

и похвалнице менторима ученика који су постигли одличне резултате на разним 

такмичењима. Затим су све одељењске старешине поделиле књиге и дипломе 

својим ученицима. Закључак свих присутних је да је генерација матураната дала 

велики допринос афирмацији школе и постигла изузетне резултате у наставним 

и ваннаставним активностима. Ове године нису присуствовали сви матуранти, 

због превентивних мера које школа спроводи, услед пандемије. Прво су 

награђени ученик генерације Јанковић Матеја ученик М41 образовног профила 

машински техничар за компјутерско конструисање и Ђокић Ненад Е42, 

образовног профила електротехничар рачунара за спортисту генерације, а затим 

и сви ученици који су својим успесима допринели подизању угледа школе. 
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13. Подношење извештаја о свом раду органу управљања 

 

Директор је редовно током школске године подносио извештаје Школском 

одбору о планираним и извршеним пословима, што се може видети у записницима са 

седница Школског одбора. 

 

14. Маркетинг школе 

 

Директор школе је радио на промоцији школе, остварена је добра сарадња са 

локалним медијима: листом „Реч народа“, локалним радио и ТВ станицама: ТВ 

„Виминацијум“, ТВ „ДУГА“, „САТ ТВ“, ТВ „РТС 1“.  

Школа се промовисала на свом сајту , где су редовно ажуриране активности, као и у 

медијима.  

Школа је планирала и предузела низ активности за превенцију осипања, већ уписаних 

ученика. 
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15. Остали послови 

 

 

3. Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма. 

4. Организовање и вођење Наставничког већа и Педагошког већа. 

5. Организовање и вођење Педагошког колегијума. 

6. Планирање стручног усавршавања запослених. 

7. Одлазак на семинаре. 

8. Организовање и учешће на свим одељенским већима. 

9. Пријем нових радника и увођење у посао. 

10. Праћење рада професора у области давања повратне информације 

ученицима и родитељима, контрола оцењивања. 

11. Рад на упознавању и решавању проблема ученика који су индивидуалне 

природе или су везане за групу и одељење. 

12. Припрема и  учешће у Савету родитеља. 

13. Учешће у раду Школског одбора. 

14. Рад на побољшању материјално-техничке опремљености школе. Целог првог 

полугодишта директор сагледава потребе школе и у складу са материјалним 

могућностима, а према плану набавке, врши опремање школе. 

 

 

16. Закључак 

 

 

У току школске 2019/2020. године директор школе се, у складу са Законом, 

максимално залагао у побољшању услова у школи, како ученика тако и запослених, 

затим побољшању међуљудских односа у колективу, као и успостављању добрих 

односа са Школским одбором, Саветом родитеља, локалном самоуправом, Школском 

управом Браничевског округа, директорима основних и средњих школа и медијима. 

Директор је реализовао све обавезе предвиђене годишњим планом школе. 
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17. Евиденција присутности на састанцима стручних већа, актива, 

тимова и педагошког колегијума 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

У првом полугодишту одржано је укупно 7 састанака при ћему су сви  чланови већа 

присуствовали састанцима, јер је сатница прилагођена свим члановима стручног већа 

за српски језик и књижевност. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Oдржано је укупно у првом полугодишту 4 састанка,  увек су присутни сви чланови 

стручног већа. 

Чланови стручног већа: 

1.Биљана Рупар  

2.Jaсмина Ребић 

3.Ивана Перић 

4.Здравковић Ана  

 

СТРУЧНО  ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

 

Одржано је укупно четири састанака у протеклом делу текуће школске године. 

 

 

Редни 

број 
Презиме и име I II III IV V VI VII VIII IX 

1.  Ребић Милан + + + /      

2.  Маринковић Милан / + + +      

3.  Стојиљковић Драган + + + +      
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4.  Јелић Зорица + + + /      

5.  Киселица Радица + + + +      

6.  Миливојевић Јелена + + + +      

7.  Милентијевић Данијела / / / /      

8.  Ђорђевић Марко / / / +      

 

 

СТРУЧНО  ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

 1. састанак 2. састанак 3. састанак 4. састанак 

Аврамовић 

Драган 

+ + + + 

Ристић Мерима + + + + 

Прибаковић 

Мирјана 

+ + + + 

Ранђеловић 

Татјана 

+ + + / 

Стојановић 

Драган 

+ + + + 

Станић Лазар + + + + 

Митић 

Катарина 

/ / / + 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ И ХУМАНИСТИЧКИХ 

ПРЕДМЕТА 
  
 

 

Стручно веће за друштвене и хуманистичке предмете чине следећи наставници: Пешић 

Зоран – историчар (присуствовао свим седницама), Милошевић Горан – историчар 

(присуствовао свим седницама), Пешић Јасмина – географ (1 састанак), Миљковић 

Марина - професор устава и права грађана (1 састанак), Ђукић Радивоје - професор 

филозофије (2 састанка), Лазаров Дејан - теолог, Александар Вујчић  - теолог (1 

састанак), Марина Стевић - професор музичке уметности (1 састанак), Докмановић 

Тања - професор ликовне уметности (1 састанак), Мирјана Дендић – библиотекар 

(присуствовао свим седницама), Голубовић Марина и Спасић Зорица - педагог школе 

(присуствовао свим седницама). 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Сручни актив за физичко васпитање редовно је одржавао састанке и то: 

15.09.2019. присутни сви чланови 

10.10.2019. присутни сви чланови 

15.11.2019. присутни сви чланови 

21.01.2020. присутни сви чланови 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАШИНСТВО И ОБРАДУ МЕТАЛА 

 

 

 1. 

састанак 

2. 

састанак 

3. 

састанак 

4. 

састанак 

1. Снежана Пантић + + + + 

2. Гордана Петковић + + + + 

3. Зоран Стојановић + + + + 

4. Драшко Степановић + + + + 

5. Славиша Миленковић + + + + 

6. Стојанча Петковић + + + + 
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7. Саша Радосављевић + + + + 

8. Лидија Поповић + + + + 

9. Ивана Динић + + + + 

10. Светлана Милићев + + + + 

11. Јасмина Маринковић + + + + 

12. Жељко Маслаћ + + + + 

13. Слободан Благојевић + + + + 

14. Јасминка Радовановић + + + + 

15. Слободан Арсић + + + + 

16. Ненад Јовановић + + + + 

17. Драган Тодић + + + + 

18. Драгослав Дамњановић + + + + 

19. Зорица Милошевић + + + + 

20. Тијана Јанковић + + + + 

21. Милан Маринковић + + + + 

22. Весна Данчетовић + + + + 

23. Ана Павловић  + + + + 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ 

 

Стручно веће за електротехнику је одржало шест састанака на којима је највише речи 

било о унапређењу и осавремењавању наставе. Састанцима су редовно присуствовали 

сви чланови већа. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РУДАРСТВО 

 

У првом полугодишту одржана су 3 састанка. На састанцима су присуствовали сви 

чланови стручног вежа. Чланови стручног већа: Аљоша Јаковљев, Сађа Ивић и Милица 

Јовић. 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Одржана су два састанка Актива за развојно планирање којима су присуствовали 

чланови: 

-др Горан Несторовић 

-Зорица Спасић 

-Марина Голубовић 

-Мирјана Дендић 

-Снежана Пантић 

-Драгослав Дамњановић 

-Нела Алексић 

-Аљоша Јаковљев 

-Милош Ивановић 

-Дарко Цвејић-родитељ 

-Борис Миловановић-ученик 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРИСУСТВО САСТАНКУ УКУПНО 

04.09. 
19. 

24.10.2019. 18.11.2019. 22.01.20. 

1.  СНЕЖАНА ПАНТИЋ + + + + 4 

2.  ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ + + + + 4 

3.  ДРАШКО СТЕПАНОВИЋ + + + + 4 

4.  СЛАВИША МИЛЕНКОВИЋ + + + + 4 

5.  СТОЈАНЧА ПЕТКОВИЋ + + + + 4 

6.  ЖЕЉКО МАСЛАЋ + + + + 4 

7.  ЈАСМИНА МАРИНКОВИЋ + + + + 4 

8.  мр ЛИДИЈА ПОПОВИЋ + + + + 4 

9.  ИВАНА ДИНИЋ - - + + 2 

10.  ТИЈАНА ЈАНКОВИЋ + + + + 4 

11.  СВЕТЛАНА МИЛИЋЕВ - + + + 3 

12.  ДРАГОСЛАВ 
ДАМЊАНОВИЋ 

- - + - 1 

13.  ГОРДАНА ПЕТКОВИЋ + - + + 3 

14.  ЈАСНА СТОЈКОВИЋ + + + + 4 

15.  РИСТА МАРКОВИЋ + +    + + 4 

16.  АЉОША ЈАКОВЉЕВ - - + + 2 

17.  МИЛИЦА ЈОВИЋ - - + - 1 

18.  САША ИВИЋ + - + - 2 

19.  БОЈАН СТОЈАНОВИЋ + - + - 2 

20.  ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ + - + - 2 

21.  МИЛАН МАРИНКОВИЋ + - + - 2 

22.  АНА ПАВЛОВИЋ-пом 
наст. 

+ - + - 2 

23.  ЕЛЕНА НОНКОВИЋ- 
пом.наст. 

+ - + - 2 

24.  ТАЊА ПЕТКОВИЋ-
пом.наст. 

+ - + - 2 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У првом полугодишту одржана су два састанка. 

На првом састанку одржаном 10. 10. 2019.  је присуствовало седам чланова од дванаест: 

Владимир Јегер, Биљана Поповић, Јасминка Радовановић, Слободан Арсић, Милица Јовић, 

Аљоша Јаковљев и Саша Радосављевић. 

Одсутни чланови: др Горан Несторовић, Снежана Пантић, Зорица Милошевић, Слободан 

Благојевић и Цвијета Гајевић.  

На другом састанку, одржаном 23. 01. 2020. године,  је присуствовало осам чланова од 

дванаест: др Горан Несторовић, Милица Јовић, Снежана Пантић, Слободан Благојевић, 

Јасминка Радовановић, Јаковљев Аљоша, Владимир Јегер и Биљана Поповић. 

Одсутни чланови : Слободан Арсић, Зорица Милошевић, Саша Радосављевић и Гајевић 

Цвијета. 

Зорица Милошевић се јавила да из оправданих разлога није у могућности да присуствује 

састанку. 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

У првом полугодишту одржано је три састанка Тима за каријерно вођење и саветовање 

ученика ( 11.10.2019., 15.11.2019. и 23.1.2020.). На првом  састанку оджаном 

11.10.2019. године присуствовали су: Горан Несторовић, Драган Живковић, Славиша 

Миленковић Нела Алексић, Биљана Поповић, Зоран Стојановић, Драшко Степановић, 

Ирена Ајдачић, Снежана Пантић,Зорица Спасић и Мирјана Дендић. На другом 

састанку одржаном 15.11.2019. године присуствовали су: Горан Несторовић, Ирена 

Ајдачић, Нела Алексић, Снежана Пантић, Зоран Стојановић, Драган Живковић, 

Славиша Миленковић, Марина Голубовић, Драшко Степановић, Зорица Спасић, 

Биљана Поповић и Мирјана Дендић. Трећем састанку одржаном 21.1.2020. године 

присуствовали су: Ирена Ајдачић, Горан Несторовић, Снежана Пантић, Славиша 

Миленковић, Драган Живковић, Драшко Степановић, Зорица Спасић, Марина 

Голубовић,Зоран Стојановић и Нела Алексић.  

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године, Тим за самовредновање рада 

школе је одржао укупно 2  састанка. Сви чланови Тима за самовредновање редовно 

присуствују састанцима, изузев Милана Маринковића, Бојана Стојановића и Саше 

Ивића који нису присуствовали ни једном састанку. Милица Вујичић била је на 

боловању.  
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ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ  УСТАНОВЕ 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, 

стручни сарадници и директор школе. 

Тим има следеће надлежности:  

прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у установи; 

стара се о остваривању школског програма; 

стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 

стара се о развоју компетенција; 

вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 

прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих; 

Тим чине : 

 Драган Тодић,  

 др Горан Несторовић,  

 Зорица Спасић,  

 Александра Ристић Стевић, 

 Драгослав Дамњановић, 

 Риста Марковић, 

 Ивана Динић 

 др Јелена Ристовић 

 Сашка Максић 

 Јасна Стојковић 

 

 
Састанци одржани  13.09.2019 и 17.01.2020. 

Присутни сви чланови Тима. 
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Тим чине: Зоран Пешић – руководилац тима (Присутан на свим састанцима), Јасмина 

Маринковић (присутна на свим састанцима), Гордана Петковић (1 састанак), Јелена 

Миливојевић 81 састанак), Јасмина Пешић (1 састанак), Марина Миљковић (оправдано 

одсутна), Татјана Рађеловић (оправдано одсутна), Мерима Ристић (присутна на свим 

састанцима), Милан Ребић (присутна на свим састанцима),  Горан Милошевић (1 

састанак), Радивоје Ђукић (1 састанак), Бојан Нацић – члан савета родитеља (1 

састанак) и Јован карабашевић – члан ученичког парламента (присутна на свим 

састанцима). 
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Чланови тима су: 

мр Лидија Поповић професор машинске групе предмета и руководилац Тима, Биљана 

Рупар-професор енглеског језика, Риста Марковић- наставник практичне наставе, 

Владимир Јегер- професор електро групе предмета, Милица Радојковић- професор 

српског језика и књижевности, Гордана Петковић- професор машинске групе 

предмета, Слободан Благојевић- професор машинске групе предмета, Сашка Максић- 

професор електро групе предмета, Родитељ, Ученички парламент, Локална 

самоуправа. 

У понедељак  4.11.2019. год. у 13 часова одржан  је  први састанак коме су 

присуствовали сви чланови тима. 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Чланови тима су: 

Др Горан Несторовић-директор 

Максимовић Биљана-секретар 

Мр Слободан Лалић-управник Дома ученика 

Зорица Спасић-педагог 

Голубовић Марина-психолог 

Милован Глушац-школски полицајац 

Весна Марин-представник родитеља 

Јелена Миливојевић-наставник 

Драган Живковић-наставник 

Зоран Пешић-наставник 

Перић Ивана-наставник 

Ивановић Милош-наставник 

Петровић Петар-ученик 

Стојановић Стеван-ученик 

 

Сви чланови су редовно присуствовали састанцима,изузетно мали број одсуства из 

оправданих разлога, о чему постоји евиденција. 

Одржано је четири састанка . 
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ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА 

 

Чланови тима су: 

 

1. Марко Ђорђевић, професор електро групе предмета и 

руководилац  хардвера,  

2. Лазар Станић-професор физике и руководилац софтвера,  

3. Данијела Милентијевић-професор информатике и рачунарства, 

4. Габријела Миленковић- професор електро групе предмета,  

5. Јелена Јоветић- професор електро групе предмета,  

6. Слободан Благојевић- професор машинске групе предмета,  

7. Арсић Слободан- професор машинске групе предмета,  

8. Милош Ивановић- васпитач,  

9. Милица Пејчић- васпитач,  

10. Горан Милошевић- професор историје,  

11. Драган Аврамовић- професор физике,  

12. Милица Јовић- професор рударске групе предмета,  

13. Зорица Јелић- професор математике,  

14. Александар Вујичић- вероучитељ,  

15. Марко Сузић- професор физичког васпитања,  

16. Надежда Вулић- професор српског језика и књижевности. 

 

Тимом руководе Лазар Станић као представник софтвера и Ђорђервић Марко као 

представник хардвера. На првом састанку је договорено да се састанци одржавају два 

пута у току полугодишта уколико нема других потреба. Обрађени су задаци тима који 

су предвиђени годишњим планом рада школе. С обзиром да тим чине чланови који 

припадају свим активима присутним у нашој школи подељене су обавезе и дужности 

чланова тима, тако да је прилично олакшан рад. Тим за софтвер је имао већи обим 

посла због примене електронског дневника. Тим за хардвер се бавио одржавањем 

постојеће технике у школи као и набавком нове технике. 

На састанку одржаном 25.09.2019. године. Присуствовали су: 

1. Ђорђевић Марко 

2. Станић Лазар 

3. Арсић Слободан 

4. Јоветић Јелена 

5. Јовић Милица 

6. Ивановић Милош 

7. Јелић Зорица 

8. Миленковић Габријела 

9. Данијела Милентијевић 

10. Слободан Благојевић  

11. Милица Пејчић  

12. Горан Милошевић 

13. Драган Аврамовић 

14. Александар Вујичић 
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15. Марко Сузић 

16. Надежда Вулић 

 

На састанку одржаном 15.01.2020. године. Присуствовали су: 

1. Ђорђевић Марко 

2. Станић Лазар 

3. Арсић Слободан 

4. Јоветић Јелена 

5. Јовић Милица 

6. Ивановић Милош 

7. Јелић Зорица 

8. Миленковић Габријела 

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Чланови тима 

Присуство на састанцима 

Први састанак 

12.09.2019.године 

Други састанак: 

24.10.2019. 

Трећи састанак: 

18.12.2019 

Марина Голубовић + + Оправдано одсутна 

Зорица Спасић + + + 
Јасмина Пешић + + Оправдано одсутна 

Жељко Маслаћ + + + 

Ненад Јовановић + Оправдано одсутан + 
Ивана Динић + + + 
Ненад Урошев + + + 
Цвијета Гајевић + + + 

Биљана Рупар + + + 
Весна Данчетовић + + + 
Данијела 

Милентијевић + + + 
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ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

Чланови тима 

Присуство на састанцима 

Први састанак 

12.09.2019.године 

Други састанак: 

24.10.2019. 
 

Др Горан 

Несторовић + +  

Марина Голубовић + +  

Зорица Спасић + +  
Слободан Лалић + +  

Мирјана Дендић + +  

Надежда Вулић + +  
Зоран Пешић + +  
Радица Киселица + +  
Предраг 

Милутиновић + +  

Др Јелена Ристовић + +  
Александар Вујичић + +  
Милица Пејчић + +  
Славиша 

Миленковић + +  
 

 

 

ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ, СТРУЧНУ ЕКСКУРЗИЈУ, СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА И 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 

 

Драган Стојиљковић- председник, Нела Алексић председавајући одељенских већа за 

први разред, Јелена Јоветић председавајући одељенских већа за други разред, 

Габријела Миленковић председавајући одељенских већа за трећи разред, Драган Тодић 

председавајући одељенских већа за четврти разред и Мирјана Дендић библиотекар. 

Одржана 4 састанка. Сви чланови тима редовно присуствују састанцима. 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 

Редни 

број 

 

Име и презиме 

12.09. 

2019. 

14.10.2019. 17.10. 
2019. 

 

14.11. 

2019. 

10.12. 
2019. 

14.01. 
2020. 

 

30.01. 
2020. 

 

1. Др Гпран Нестпрпвић + - + + + + + 

2. Ирена Ајдачић + - + + + + + 

3. Светлана Милићев + + + + + - + 

4. Драгпслав 

Дамоанпвић 

- - - - - + - 

5. Нела Алексић + + + + + + + 

6. Снежана Пантић + - + + + + + 

7. Мирјана Дендић - + - + + + + 

8. Зприца Спасић + + + + + - + 

9. Гплубивућ Марина - + - + - + - 

10. Лазар Станић - + + + + + + 

11. Надежда Вулић - + + - + + + 

12. Биљана Рупар - + + + + + + 

13. Сузић Маркп - - + + - + + 

14. Драган Стпјиљкпвић - + + - + + + 

15. Аљпша Јакпвљев - + - + - + + 

16. Милпшевић Гпран - + - - - - + 

17. Зпран Стпјанпвић 

Директрп ученичке задруге  

- - - - + - - 

18. Лалић Слпбпдан 

 Уптавник дпма ученика 

- - - - + + - 
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18. Евиденција дежурства наставника 

 

 

 

  

   
 

 
 

 
 

Ред.бр. Име и презиме 
20 

П О 
21 

П О 
22 

П О 

1 Александар Вујичић 4 0/2* 4 2/2* 4 2/2* 

2 Александра Ристић Стевић 2 1/1* 2 2 2 1/1* 

3 Аљоша Јаковљев 2 1/1* 2 1/1* 2 1/1* 

4 Ана Здравковић 2 0/1* 2 2 2 1/1* 

5 Биљана Поповић 3 0/2* 3 2/1* 3 1/2* 

6 Биљана Рупар 3 0/3* 3 1/2* 3 0/3* 

7 Бојан Стојановић 4 2/2* 4 3/1* 4 2/2* 

8 Весна Данчетовић 3 0/3* 3 1/2* 3 0/3* 

9 Видомир Јокановић 5 1/3* 5 2/2* 4 2/2* 

10 Владимир Јегер 3 1/1* 3 2/1* 2 2 

11 Војислав Милорадовић 4 1/2* 4 3/1* 3 2/1* 

12 Габријела Миленковић 1 1 1 1 1 1 

13 Гордана Петковић 1 1 1 1 0 0 

14 Данијела Милентијевић 1 0 1 1 1 1 

15 Драган Живковић 4 2/2* 4 2/2* 5 5 

16 Драган Тодић 4 1/1* 4 3/1* 3 3 

17 Зоран Пешић 2 2 4 4 3 2/1* 

18 Зорица Јелић 2 0/1* 2 1/1* 1 1 

19 Зорица Стојановић 2 2 3 3 3 2/1* 

20 Ивана Динић 2 1/1* 3 2/1* 3 1/2* 

21 Ивана Перић 3 3* 3 1/2* 2 2* 

23 Јасмина Ребић 3 2/1* 3 3 3 2/1* 

23 Јасмина Пешић 1 0/1* 1 0/1* 1 0/1* 

24 Јасминка Радовановић 1 1 1 1 1 1 

25 Јасна Стојковић 4 2/2* 4 3/1* 3 2/1* 

26 Јелена Јоветић 2 1/1* 2 1/1* 1 1 

27 Јелена Ристовић Нешковић 2 1/1* 2 1/1* 1 1 

28 Лидија Поповић 1 0/1* 1 0/1* 1 0/1* 

29 Марко Сузић 4 1/2* 4 2/2* 3 2/1* 

32 Марина Стевић 1 0/1* 1 0/1* 1 0/1* 

33 Марина Миљковић 2 1/1* 2 1/1* 1 1* 

34 Милица Јовић 4 3* 4 2/2* 3 1/2* 

33 Милица Вујичић 3 Б   Б   Б 

34 Надежда Вулић 2 2* 2 1/1* 1 1* 
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35 Ненад Јовановић 3 3* 3 0/1* 3 3* 

36 Ненад Урошев 2 2* 2 0/1* 1 1* 

37 Предраг Милутиновић 3 1/2* 3 2/1* 1 1 

38 Радивоје Ђукић 2 0/1* 2 1/1* 2 1/1* 

39 Радица Киселица 3 1/2* 3 2/1* 3 1/2* 

40 Риста Марковић 2 0/1* 2 1/1* 1 1 

41 Саша Ивић 2 1/1* 2 1/1* 2 1/1* 

42 Саша Радосављевић 1 0/1* 1 0/1* 1 0/1* 

43 Сашка Максић 2 1/1* 2 1/1* 2 1/1* 

44 Слободан Арсић 3 1/1* 3 2/1* 2 1/1* 

45 Татјана Докмановић 1 0/1* 1 0/1* 1 0/1* 

46 Татјана Ранђеловић 2 0/2* 2 1/1* 1 0/1* 

48 Тијана Јанковић 2 1/1* 2 2 1 0/1* 

48 Цвијета Гајевић 4 0/2* 4 2/2* 4 2/2* 

   
 

 
 

 
 

 
* није контролисано 

 
 

 
 

 
 

 
Б-боловање 

 
 

 
 

 
  

 

 

19. Евиденција искоришћених дана од одмора и осталих одсуствовања 

(боловања) 

 

 

Подаци о боловању запослених за период септембар 2019. године-јануар 2020. године: 

СЕПТЕМБАР 2019. године 

1. Смиљана Јовановић- од 02.09.до 30.09. ( 29 дана) 

2. Верица Богдановић- од 01.09.до 30.09. (30 дана) 

3. Слађана Станковић-од 12.09.до 20.09. (8 дана) 

4. Марија Велић-од 26.09. до 30.09. ( 4 дана) 

5. Ивана Перић- од 18.09. до 20.09. (3 дана) 

6. Слађана Грубетић- од 04.09. до 13.09. (10 дана) 

ОКТОБАР 2019. године 

1. Марија Велић- од 01.10. до 31.10. ( 31 дан) 

2. Виолета Стојковић- од 01.10. до 31.10. ( 31 дан) 

3. Свјетлана Пејић- од 23.10. до 30.10. (8 дана) 

4. Слађана Грубетић- 09.10. до 18.10. (10 дана) 

5. Војкан Стојановић-од 14.10. до 18.10. (5 дана) 

6. Александра Илић-од 03.10. до 04.10. (2 дана) 
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7. Весна Данчетовић- од 01.10. до 04.10 (4 дана) 

8. Верица Богдановић- од 01.10. до 31.10. (31 дан) 

НОВЕМБАР 2019. године 

1. Марија Велић – од 01.11. до 30.11. (30 дана) 

2. Татајна Радисављевић- 18.11. до 30.11.( 13 дана) 

3. Виолета Стојковић- 01.11. до 11.11.  и 29.11. (13 дана) 

4. Милунка Младеновић- од 06.11. до 30.11. (25 дана) 

5. Јасмина Пешић- од 06.11. до 30. 11. ( 25 дана) 

6. Верица Богдановић- до 01.11.до  08.11. (9 дана) 

7. Данијела Миловановић- од 04.11. до 08.11. 

од 12.11. до 30.11. (22 дана) 

8. Давид Митровић- од 28.11. до 30.11. (2 дана) 

9. Марина Голубовић- од 04.11. до 06.11. ( 3 дана) 

ДЕЦЕМБАР 2019. Године 

1. Давид Митровић - од 01.12. до 02.12. 

од 11.12.до 31.12. (21 дан) 

2. Војкан Стојановић  – од 17.12. до 27.12. (10 дана) 

3. Лидија Савковић – од 23.12. до 27.12. (5 дана) 

4. Милунка Младеновић- од 01.12. до 04.12. (5 дана) 

5. Данијела Миловановић- од 01.12. до 31.12. (31 дана) 

6. Маја Исаеска- од 04.12. до 31.12. ( 27 дана) 

7. Јасмина Пешић- 01.12.-31.12. (31 дан) 

8. Татјана Радисављевић- од 01.12. до 17.12. (18 дана) 

9. Марина Голубовић- од 10.12. до 12.12. (3 дана) 

10. Тања Петковић- од 17.12. до 23.12. 

од 30.12. до 31.12. ( 9 дана) 

11. Ивана Динић- од 09.12. до 13.12. ( 5 дана) 

12. Весна Данчетовић- од 03.12. до 04.12. ( 2 дана) 

13. Марија Велић- од 01.12. до 22.12. (23 дана) 

  ЈАНАУАР 2020. године 

1. Маја Исаеска – од 01.01. до 31.01. (31 дан) 

2. Ивана Перић - од 08.01. до 16.01.2020.  (9 дана) 

3. Данијела Миловановић  - од 01.01.до 31.01. (31 дан) 

4. Виолета Стојковић - од 13.01.-31.01.2020. (18 дана) 

5. Виолета Медић - од 14.01.-24.01.2020. (10 дана) 

6. Томислав Дмитровић - од 08.01.-24.01.2020. ( 16 дана) 

7. Миловановић Светлана - 17.01.-31.01.2020. (14 дана) 

8. Свјетлана Пејић -  од 20.01.- 31.01.2020.  ( 11 дана) 

9. Вујичић Милица- од 21.01.-31.01.2020. (10 дана) 

10. Слађана Станковић- од 22.01.-31.01.2020. ( 9 дана) 

11. Данијела Милентијевић- од 20.01.-24.01.2020. (5 дана) 

12. Верица Богдановић- од 28.01.-31.01.2020. година (4 дана) 
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Евиденција искоришћених дана 

 

Ред.бр. Име и презиме 
Сума 

слободних 
дана 

9 10 11 12 1 

1 Александар Вујичић 0           

2 Александра Илић 2     2     

3 
Александра Ристић 
Стевић 

3       1 2 

4 Аљоша Јаковљев 0           

5 Ана Здравковић 0           

6 Ана Павловић 0           

7 Биљана Максимовић 0           

8 Биљана Милићевић 0           

9 Биљана Поповић 2     1 1   

10 Биљана Рупар 0           

11 Бојан Стојановић 5 5         

12 Верица Богдановић 0           

13 Весна Данчетовић 0           

14 Весна Петровић 0           

15 Видомир Јокановић 0           

16 Виолета Медић 0           

17 Виолета Стојковић 0           

18 Владимир Јегер 0           

19 
Војислав 
Милорадовић 

0           

20 Војкан Стојановић 0           

21 Габријела Миленковић 0           

22 Горан Милошевић 1       1   

23 Горан Несторовић 0           

26 Гордана Петковић 4 4         

25 Давид Митровић 5 1 2 1   1 

26 Данијела Бањац 0           

27 Данијела Ђукић 0           

28 
Данијела 
Милентијевић 

1       1   

29 
Данијела 
Миловановић 

0           

30 Драган Аврамовић 1 1         

31 Драган Живковић 0           

35 Драган Стојановић 1     1     

33 Драган Стојиљковић 3   1 2     

34 Драган Тодић 0           

35 
Драгослав 
Дамњановић 

0           

36 Драшко Степановић 0           

37 Ђурђевка Машковић 0           
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38 Елена Нонковић 0           

39 Жељко Маслаћ 0           

40 Зоран Пешић 2 1     1   

41 Зоран Стојановић 0           

48 Зоран Тадић 0           

49 Зорица Јелић 0           

44 Зорица Милошевић 0           

45 Зорица Спасић 1       1   

46 Зорица Стојановић 1 1         

47 Ивана Динић 0           

48 Ивана Перић 0           

49 Ивица Марковић 0           

50 Ирена Ајдачић 0           

51 Јасмина Глушац 0           

52 Јасмина Маринковић 1     1     

53 Јасмина Пешић 2   2       

54 Јасминка Радовановић 0           

55 Јасна Стојковић 1       1   

56 Јелена Јоветић 5 1   4     

57 Јелена Миливојевић 0           

58 
Јелена Ристовић 
Нешковић 

2         2 

59 Лазар Станић 0           

60 Лидија Поповић 1     1     

61 Љиљана Рупар 0           

62 Маја Исаеска 0           

63 Маја Филиповић 0           

64 Маргита Петковић 0           

65 Марија Велић 0           

66 Маријана Ивановић 0           

67 Марина Голубовић 0           

71 Марина Стевић 2 1     1   

69 Марко Ђорђевић 1 1         

70 Марко Сузић 0           

71 Мерима Ристић 0           

72 Милан Маринковић 0           

73 Милан Павловић 1   1       

74 Милан Ребић 0           

75 Милица Јовић 0           

76 
Милица Mихајловић 
Пејчић 

0           

77 Милица Вујичић 1   1       

78 Милош Ивановић 0           

79 Милунка Младеновић 1       1   

80 Мирјана Дендић 0           
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81 Мирјана Прибаковић 0           

82 Михајло Фејеш 0           

83 Надежда Вулић 3   1   2   

84 Нела Алексић 0           

85 Ненад Јовановић 1     1     

86 Ненад Урошев 0           

87 Предраг Милутиновић 1       1   

88 Радивоје Ђукић 1   1       

89 Радица Kиселица. 0           

90 Риста Марковић 0           

91 Розалија Спасојевић 0           

92 Саша Ивић 0           

93 Саша Радосављевић 0           

94 Сашка Максић 0           

95 Светлана Милићев 4 2   1 1   

96 Светлана Пејић 0           

97 Светлана Фејеш 0           

98 Славиша Миленковић 0           

99 Слађана Грубетић 0           

100 Слађана Станковић 0           

101 Слободан Арсић 0           

102 Слободан Благојевић 0           

103 Слободан Лалић 0           

104 Смиљана Јовановић 2     2     

105 Снежана Пантић 1   1       

106 Снежана Трајић 1   1       

107 Стојанча Петковић 1 1         

108 Тања Петковић 0           

109 Татјана Докмановић 0           

110 Татјана Радисављевић 0           

111 Татјана Ранђеловић 1 1         

119 Тијана Јанковић 1   1       

113 Томислав Дмитровић 0           

114 Цвијета Гајевић 1         1 
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