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Teхничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац 

 

ГОДИШЊИ   ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О СВОМ РАДУ ЗА ШКОЛСКУ  

2018/2019. 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 2018/2019. 

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

анализе програма, сачињен је Годишњи извештај о раду за школску 2018/2019. годину. 

Програм је усвојен на Школском одбору 13. 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  3. септембра 2018. године почела је нова школска 

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

првака. У име колектива, ученицима се обратио директор, као и управа школе 

пожелевши им успех у даљем школовању.  

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 сатне радне 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 и решења о коришћењу годишњег одмора. 

 За време крсних слава настава се реализовала према посебном распореду часова, 

а у време одсуствовања наставника обезбеђене су стручне замене. 

- У оквиру педагошко-инструктивног рада, посебно је пружана помоћ 

професорима-почетницима, одељенским старешинама као и осталим 

професорима. 
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- Директор др Горан Несторовић је у школској 2018/2019. години обављао 

послове  председника Актива директора средњих школа. Активан је  члан свих 

тимова и актива. Координирао је и учествовао у њиховом раду, давао смернице и 

сугестије, водио рачуна о роковима. Водио је рачуна о редовном одржавању 

седница Школских одбора, Наставничких већа и Одељенских већа. 

-  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 професора за рад секција. 

Ваннаставна ангажовања и активности ученика детаљно су наведена  у Извештају 

школе. 

 

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 школску 2018/2019. годину у коме су успешно обрађене и оцењене 

поједине кључне области. 

Кључне области  обухваћене Акционим планом које су самовредноване током школске 

2018/2019. године су: 

 Настава и учење 

 Подршка ученицима 

Како је Акциони план рада Тима за самовредновање израђен у септембру 2018. 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 наведене области 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. 

Како је Акциони план рада Тима за самовредновање израђен у септембру 2018. 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 наведене области квалитета, при чему ће се у току 1. и 2. 
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класификационог периода као технике и инструменти праћења користити анкете 

предложене у старијој верзији Приручника за самовредновање. 

У оквиру области квалитета Настава и учење, испред свих запослених који учествују у 

образовно – васпитном процесу постављено је неколико задатака: 

1) Користити различите и савремене методе рада  

2) Подстицати вршњачку сарадњу међу ученицима (појачана интеракција међу 

ученицима у функцији учења)  

3) Наставне материјале  и наставна средства прилагодити индивидуалним потребама и 

могућностима ученика  

4) Упућивати ученике на друге и нове изворе знања 

5) Оспособити и научити ученике да повезују научено градиво са ситуацијама из 

свакодневног живота и будуће професије  

6) Придржавати се Правилника о оцењивању ученика (анализа и усклађеност 

оцењивања са стандардима)  

7) Посете часовима од стране директора школе, Педагошко – психолошке службе у 

циљу процена односа наставник-ученик и ученик-наставник  

8) Оспособити ученике да сами себи постављају циљеве учења и сами процењују 

сопствени рад и напредак 

Задаци су постављени са циљем унапређења квалитета  образовно – васпитног процеса 

и  јачања одговорности за учење и самосталан рад. 

У оквиру области квалитета Подршка ученицима , испред свих запослених који 

учествују у образовно – васпитном процесу постављено је неколико задатака:  

1) Израда и имплементација плана за спровођење инклузивне праксе 

2) Спроводити системске мере за редовно похађање наставе ученицима из осетљивих 

друштвених група 

3) Појачати сарадњу са релевантним институцијама и појединцима у циљу подршке 

ученицима 

4) Јачање активне улоге Ученичког парламента  

5) Промовисати здраве стилове живота уз активно учешће ученика кроз активна 

предавања  

6) Појачати сарадњу са родитељима и другим релевантним институцијама  

7) Организовати ваннаставне активности у складу са жељама и интересовањима 

ученика 

Задаци су постављени са циљем прилагођавања  школских  захтева развојним 

могућностима и индивидуалним карактеристикама ученика, као и  јачању позитивних 

ставова и развоју социјалних вештина код ученика.  

Што се тиче остваривања развојног плана установе, директор је активно 

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

У  циљу побољшања материјално - техничких услова рада и успешније 

реализације теоријске и практичне наставе, у току  школске 2018/2019. године урађено 

је следеће: 

- Ликовно удружење „Кевро“ из Костолца је по пројекту финансираном од стране 

Градске општине Костолац организовало и реализовало Хуманитарну 

међународну ликовну колонију под називом  „Никола Тесла – победа светла“. 

На колонији су учествовали сликари из Србије, Републике Српске и 

Македоније. Током рада колоније настало је 26 радова, рађених техникама уље 

на платну и цртеж у оловци. 

Председник удружења Виолета Кевро из Костолца је у петак,  7. септембра 

поклонила Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла“ радове који су 

настали на поменутој колонији, која је одржана крајем августа. Градска 

општина Костолац наградила је Виолету Кевро 2017. године Повељом 

„Вајфертов жиг“ за остварене изванредне резултате и достигнућа у области 

уметности. 

 

 

 

- У понедељак, 24.09.2018. године у Дому Црвеног крста одржана је акција 

добровољног давања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије. 
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Ову акцију су промовисали организатори Костолачког полумаратона. Један од 

организатора је био и Маратон тим Пожаревац. Члан овог тима је и директор 

школе др Горан Несторовић. Собзиром да овај тим представља позитивне 

вредности и окупља људе  добре воље и здравог духа и ТШДУ „Никола Тесла“ 

је узела учешћа у  организацији свих активности које спроводи Маратон тим 

Пожаревац. 

- У суботу, 29. септембра у 10:30 часова са платоа испред Дома културе у 

Костолцу стазама некада моћне римске империје кренуло је 405 тркача из целе 

земље и тако је почео други Костолачки полумаратон. 

Техничку школу са домом ученика „Никола Тесла" Костолац представљали су 

ученици и наставници волонтери, који су дали све од себе да ова манифестација 

протекне у најбољем реду. 

Директор школе Горан Несторовић је учествовао у полумаратону 21 километар у 

Трци легионара. На трци задовољства 5 километра трчао је Андрија Брзановић 

Е43, а друго место је освојио Филип Нацковић М31. 
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- Директору Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ др Горану 

Несторовићу уручена је захвалница за учешћу школе на полумаратону као и 

допринос у успешној организацији полумаратона. 

 

 

 

- У четвртак, 11.10.2018. године, одржана је 55. Улична трка Града Пожаревца. 

Ученици наше школе узели су учешће у овој традиционалној трци у категорији 

омладинки и омладинаца. У категорији омладинаца ученик Срећко 

Стојадиновић (Р31) заузео је 3. место, иако се такмичио против професионалних 

атлетичара. Подршку нашим ученицима пружио је и директор наше школе др 

Горан Несторовић. 
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- Крајем октобра реализовали смо посету 63. Међународном Сајму књига у 

Београду,  49. Међународном Сајму образовања и наставних средстава, 49. 

Сајму информисања, комуникација и маркетинга, као и посете НАРОДНОМ 

МУЗЕЈУ у Београду, што је ученике као и нас наставнике посебно фасцинирало.  

- У овом првом делу школске 2018/2019. године, доста је активности  усмерено ка 

дуалном образовању, тачније обезбеђивањем простора, алата и опреме како би 

се што квалитетније реализовали наставни садржаји из предмета: ОСНОВНА 

АУТОМЕХАНИЧАРСКА ПРАКСА,  с обзиром да нас у другом полугодишту 

очекују преостала два модула у трајању од 162 часа (72+90) који су везани 
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искључиво за ужу струку, аутомеханичарске радове.  

- С обзиром да смо од ове школске године први пут уписали два нова образовна 

профила на подручју рада машинство и обрада метала: техничар за 

компјутерско управљање (CNC)машина и  механичар моторних возила - дуал, 

док на подручју рада електротехника електротехничар процесног управљања 

урађени су  елаборати  за наведене образовне профиле. Такође су урађени 

елаборати за образовне профиле: електротехничар енергетике и 

електротехничар рачунара.  

-  Важно је помена, да смо у првом кварталу школске 2018/2019. године, стекли 

добит од: 

 продаје отпадног материјала (прошлогодишњи ученички радови), што је 

записнички констатовано и документовано листом о кретању отпада бр. 

док. 01/2018, заведеног са бројем 2344/1 од 29.10.2018. године  

 продаје машина путем Огласа  за продају машина путем затворених 

писаних понуда по одлуци Школског одбора број 2132/1-12 од 13.09.2018. 

године, у листу „РЕЧ НАРОДА“ . Овим путем продате су  старе машине, 

које већ годинама стоје складиштене у просторијама школске радионице  

- Средства добијена овим путем, преусмерена су на опремање простора у 

радионици, због нових образовних профила, које од ове школске године 

школујемо, а то су: механичар моторних возила- дуал и техничар за 

компјутерско управљање (CNC) машина. 

- Требовано је за потребе рада у радионици и електро кабинету, односно ради 

успешне реализације наставног плана и програма из практичне наставе и на 

обезбеђивању бољих услова рада, алат и опрема, као и полупроизводи за 

потребе израде намештаја у школи. 

- Свакако је важно истаћи да су у овом кварталу школске 2018/2019. године, 

замењена улазна врата на школској радионици - 2 комада, монтажом 

индустријских врата. 

- Како би се обезбедили бољи услови рада ученицима купљени 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. 

- Када је реч о реализацији услуга „МЕТАЛСКИ РАДОВИ“, као и реализацији 

наставних садржаја из предмета: практична настава за образовни профил 

заваривач у другом и трећем разреду, ученици су на практичној настави, уз 

контролу предметног наставника радили  на изради ограде, као и заштити од 

корозије исте основном бојом,  према израђеној техничкој документацији. 

Уговором о пословно–техничкој сарадањи са Пољопривредном школом са 

домом ученика „Соња Маринковић“, дефинисана је израда ограде у укупној 

дужини од 138 метара, тачније 69 комада табли. Радови још увек нису готови, 

али ће свакако према договореној динамици рок бити испоштован.  

- Осим наведених активности, ученици који су обављали практичну наставу у 
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школској радионици, често  су били ангажовани на многим пословима око 

уређења школске радионице и простора испред школске радионице. 

- 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. На Свечаној академији 

гостима су се обратили градоначелник Пожаревца Бане Спасовић и члан 

Градског већа за просвету  Весна Пејић. Програм за све присутне су 

припремили Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Предшколска установа 

„Љубица Вребалов“, Пољопривредна школа са домом ученика „Соња 

Маринковић“, Пожаревачка гимназија и вокална група наставника музичке 

културе града. Представник наше школе био је колега Драган Стојиљковић, 

професор  математике. 

- Поводом обележавања Дана просветних радника, у петак, 9.11.2018. године у 18 

часова у просторијама школе, приређен је и испраћај двојице колега у пензију, 

Пауновић Владимира, професора електро групе предмета и Пејчић Драгана, 

професора социологије и устава и права грађана. Нашим драгим колегама 

пригодне поклоне је уручио директор школе, др Горан Несторовић. 
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- У петак, 09.11.2018.године, у конференцијској сали Техничке школе са домом 

ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, реализовано је потписивање Уговора 

„УЧЕНИК – ПРЕДУЗЕЋЕ“, између компаније концерн „BAMBI“ Пожаревац и 

родитеља ученика другог разреда, образовног профила: ЕЛЕКТРИЧАР – по 

дуалном систему образовања. Осим ученика и родитеља, потписивању је 

присуствовао начелник Школске Управе Пожаревац, Велиша Јоксимовић, 

представници компаније  „BAMBI“, Силвана Ђурчевић, директор за људске 

ресурсе, Наташа Николић, директор производње и Златица Митровић, HR 

Generalist,  као и  др Горан Несторовић - директор школе, Ирена Ајдачић -

помоћник директора, Снежана Пантић - организатор практичне наставе и Марко 

Ђорђевић – одељењски старешина одељења Е24. С обзиром да су све 

припремне радње приведене крају, очекујемо да ученици стартују са учењем 

кроз рад у компанији од 26. новембра, по распореду практичне наставе два пута 

недељно, уз непосредну контролу предметних наставника из школе и 

лиценцираних инструктора у самој компанији. 

 

 

 

- Урађен је систем за дојаву пожара у школи.  

- Купљен је DVR 16 канала (снимач видео надзор за дом ученика) 

- Купљен је 1 ТB хард диск за дом ученика 
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- Купљен је таблет Самсунг за потребе кухиње 

- Купљен је лаптоп за машински кабинет 

- Купљен је пројектор BENQ 

- Купљене су две климе, једна  за теретану а друга за салон за пријем гостију 

- Купљена су два вертикална фрижидера за кухињу 

- Купљена су два телевизора од 32 инча за кабинете на другом спрату 

- Купљена су два монитора од 18 инча за кабинет за мерења  

- Купљен је један штампач ласер моно, црно-бели за кабинет за електричне 

машине 

- Купљен је један монитор 21,5 инча за кабинет за електричне инсталације и 

осветљење 

- Купљена су четири лаптоп рачунара за електронски дневник 

- Изведени су молерски радови у просторијама кабинета математике, 

канцеларијама, теретани и радионици 

- Опремљена је теретана у школи са стазом за трчање, бициклом и справама за 

вежбање 

- Сређене су канцеларије директора, техничког секретара и теретана ( 

зидарски радови и електричне инсталације) 

- Израђен је летњиковац и осветљење 

- Обновљене су ђачке свлачионице и два купатила у склопу фискултурне сале 

- Обновљене су учионице у поткровљу школе и уређена је школска читаоница 

- Урађен је под у фискултурној сали, заштитна мрежа на плафону у 

фискултурној сали  и грејање фискултурне сале 

- Обновљена је канцеларија помоћника директора кречењем зидова и израдом 

новог плафона. 

- Обезбеђена је опрема за интернет мрежу школе 

- 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 квалификације, преквалификације и пети 

степен. 

- Покривен је део одлазака на семинаре и службена путовања. 

- 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, стручних посета ... 

- Град Пожаревац је обезбедио довољно средстава како би се у школи 

несметано одвијала настава и сви остали облици рада у образовно – 

васпитној делатности, поготово средства за аутоматски систем за дојаву 

пожара.  

- У петак, 25.01.2019. године у 14 часова у Дому омладине у Костолцу, за 

ученике Техничке школе организована је позната монодрама у изведби 
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глумца Александра Дунића. У монодрами Слободана Витезовића „Мудри и 

јуначни војвода Јанко Катић“ уживали су ученици, професори и запослени  

наше школе. Гост тога дана код директора школе, био је глумац Александар 

Дунић који је дао интервју новинарској секцији ученика школе. 

 

 

 

- У недељу, 27.1.2019. године, Техничка школа са домом ученика „Никола 

Тесла“ прославила је школску славу. Светосавска академија почела је у 13 

часова химном Светом Сави. Након химне, уследила је молитва и резање 

колача. Вероучитељ Александар нас је својом беседом подсетио да је прошло 

800 година од оснивања српске цркве, тј. да је 800 година аутокефалности 

српске православне цркве. Након беседе уследиле су музичке тачке: „Покров 

пресвете Богородице“, „Добро дошао, Христе“, и „Жали, Заре“. Програм је 

обогатио и саксофон који је свирао „Краљево коло“, рецитација песме 

Будимира Стефановића „Молитва Светитеља Саве“ и литерарни текст о 

задужбинама и заслугама Светога Саве. На крају програма, гости и 

професори наше школе имали су част да уживају у драмском приказу који 

носи наслов „Легенде о Светом Сави“. Драмска секција наше школе 

потрудила се да на један, модернији начин прикаже старе легенде о животу и 

раду Светог Саве. Све похвале ученицима који су вредно вежбали. 

Професори задужени за програм су: проф. Александра Ристић Стевић, проф. 

Маја Маринковић, вероучитељ Александар Вујичић и проф. Галина Перић. 

По завршетку академије, дружење је настављено у ресторану школе уз 
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пригодан ручак. Ове године колачар је био Зоран Тадић, шеф кухиње у 

ресторану школе а следеће године колачар је Снежана Пантић, организатор 

практичне наставе. 

 

 
 

 

- Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ је у среду 15.5.2019. 

године у Културном центру у Костолцу, обележила Дан школе и 10 година од 

почетка рада Дома ученика. Свечана академија, коју су припремили ученици 

и професори наше школе, почела је филмом, којим су истакнути сви 

постигнути резултати и активности ученика у овој школској години. 

У другом делу програма, ученик Ненад Ђокић казивао је стихове народне 

здравице „Пјесма српској слави“. Затим су чланови драмске секције извели 

приказ „Ивкова слава“ а фолклорна група игру „Врањанска свита“. Плесна 

група представила се плесом баћата. 

На самом крају програма, присутни су уживали у нумерама: „Лело“ аутора 

Дина Мерлина, „Лутка “ и“ Боље бити пијан него стар“ у извођењу наших 

ученика. У припреми програма учествовали су: Јелена Ристовић, Маја 

Маринковић и Тома Топо. 

- Учесници: Јован Радосављевић М31, Небојша Голубовић М41, Борис 

Миловановић Е32, Милица Глођевић Е22, Ненад Миладиновић Е22, Дејан 

Јовановић Е32, Драган Радивојевић Е42, Стефан Ивковић Е42, Наташа 

Николић Е42, Стефан Стојановић М33, Магдалена Ванић М14, Милица 

Миловановић М33, Анђела Лешингер Р31, Михајло Тасић Р31, Јован 

Марковић М33, Милица Бојић Е33, Стефан Страјинивић Е32, Ненад Ђокић 

Е32, Нина Николић Р41, Душан Трбовић Е32, Дамјан Илић Е32, Ромарио 

Станковић Е32, Марио Момировић Е32 и Марко Радовановић Е32. 
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- Дана 4.6.2019. у Центру за културу у Пожаревцу, ученици наше школе 

учествовали су на Фестивалу младих. Ученици су се представили следећим 

програмом: Драмским приказом по мотивима „Ивкове славе“ аутора Стевана 

Сремца и Драгомира Брзака.  

 

 

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 насиља, 

злостављања и занемаривања. Овај тим је интезивно радио у току школске 

2018/2019. године. 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 школске 2018/2019. године наши ученици су 

учествовали на различитим такмичењима. Школа је обезбедила одлазак свим 

такмичарима и професорима на такмичење.  
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У суботу 13.04.2019. године наша школа била је домаћин Окружног такмичења 

ученика средњих школа из српског језика и језичке културе. На овај ниво 

такмичења пласирало се око 30 ученика из Браничевског округа, па смо тим 

поводом угостили ученике и колеге из следећих школа: Пожаревачке гимназије, 

Медицинске школе из Пожаревца, СШ „Милоје Васић“ из Великог Градишта, 

СШ „Младост“ из Петровца на Млави, Техничке школе из Жагубице и ЕТМШ 

из Кучева. Директор школе др Горан Несторовић поздравио је такмичаре, 

пожелео им пуно успеха на такмичењу и истакао значај овог предмета и језичке 

културе за даље школовање. Такмичење је протекло у пријатној атмосфери. 

Након такмичења у холу школе најуспешнијим ученицима су додељене 

дипломе, а њиховим менторима захвалнице.  

  

 

Организација матурске вечери 

У склопу мера које се предузимају ради подизања нивоа свести о безбедности и 

очувања безбедности матураната у дане завршетка школе и током матурских 

прослава, Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат „Матура 2019.“ 

У четвртак, 16.05.2019. године у 14 часова у Дому омладине у Костолцу 

одржано је предавање за ученике завршних разреда. Циљна група су били 

одељењске старешине завршних разреда, ученици завршних разреда, родитељи 

малолетне деце и ванредни ученици. 

 

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

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

четвртак 24. маја у ресторану „Извор“ у Пожаревцу одржала се свечаност. 

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

заувек остати свима у сећању.  

 

Матуранти 

Дана 14. јуна у фискултурној сали школе у 9 часова у присуству родитеља, 

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 
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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.  

На постигнутим успесима током досадашњег школовања и резултата на бројним 

такмичењима, носиоцима „Вукове дипломе“, честитао је председник Градске 

општине Костолац Серџо  Крстановски. 

 

 

 

 

      На дан уручивања диплома матурантима, по први пут смо у школи 

организовали Сајам  високог образовања и запошљивости, где је учешће узео 

велики број социјалних партнера, који имају потребу за упошљавањем наших 

кадрова. Активност овог типа је подржана од стране свих актера, пре свега 

ученика, тако да ће у будућем периоду ово постати пракса наше школе. 

Матуранти су се информисали о многим корисним информацијама везаним за 

образовање и потенцијално запошљавање након завршетка школовања. 
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Организација завршетка школске године 

 

У нашој школи се школује 3 различита подручја рада и врло је важно добро 

испланирати завршне и матурске испите. Директор је формирао Испитни одбор 

који је према утврђеном плану реализовао завршне и матурске испите. 
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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 Дневнике рада и 

Дневнике евиденције осталих наставних и ваннаставних активности у току првог 

полугодишта школске године.  У току школске 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 

педагогом и помоћником директора школе обишао и пропратио наставу. 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. 

Структура и број посећених часова изгледа овако: 

ВРСТА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА Број 

часова 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 11 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 3 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 2 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 7 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕНСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

2 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

3 

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА  29 

 

 РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ БРОЈ 

ЧАСОВ

А 

1. РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК 9 

2. ПИСМЕНИ ПРИГОВОР РОДИТЕЉА ИЛИ 

УЧЕНИКА 

1 

3. ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА 1 

4. УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА 2 

5. ОБИЛАЗАК ЧАСОВА НАСТАВНИКА СА 

ВЕЛИКИМ БРОЈЕМ ЈЕДИНИЦА 

7 

6. НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ 

РЕЗУЛТАТЕ 

3 

7. УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС 2 
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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 делу Извештаја – Стручно усавршавање запослених детаљно су наведени 

семинари.  

 

 

6. Извршавање налога просветног инспектора и просветног саветника 

и предузимање мера 

 

- Контрола наменског коришћења буџетских средстава извршена је од стране 

буџетског инспектора започета  07.11.2018. године и завршена 09.11.2018. 

године. Контролисан је период од 01.01.2017. године д 31.08.2017. године. 

Записником дел.број 11-40-2181/2018 године од 13.11.2018. године 

констатовано је да све обавезе извршава у складу са Законом. 

- Ванредни инспекцијски прегпед извршен је од стране просветног инспектора 

дана 01.02.2019. године. Разлог за ванредан инспикцијски преглед је поступање 

по представци правног или физичког лица, а предмет надзора је провера 

валидности дипломе о завшеном четвртом разреду образовног профила 

радарски техничар за Сашу Миљковића и Драгивоје Димитрић, радника ЈКП 

„Градска чистоћа“ Београд. Није било наложених мера. Записник дел. број 02-

614-29 и 48/18 од 5.02.2019. године. 

- Контрола од стране сектора за ванредне ситуације-противпожарне инспекције 

дана 21.03. 2019. године у вези прегледа техничке документације за давање 

сагласности на Главни пројекат у погледу заштите од пожара за изградњу 

система за аутоматску и ручну дојаву пожара у објекту школе са домом 

ученика. Дата је сагласност у погледу напред наведеног. 

- Ванредни инспекцијски прегпед извршен је од стране просветног инспектора 

дана 05.06.2019. године. Разлог за ванредан инспикцијски преглед је утврђујући 

надзор који је захтевао надзирани субјект, а предмет надзора је провера 

испуњености услова за верификацију нових занимања Техничар за компјутерско 

управљање (CNC) машина, електротехничар процесног управљања и механичар 

моторних возила. Констатовано је да школа испуњава услове за верификацију 

нових занимања. Записник дел.број 02-614-20,21 и 22 /2019 од 6.06.2019. године 

- Ванредни инспекцијски прегпед извршен је од стране просветног инспектора 

дана 12.02.2019. године. Разлог за ванредан инспикцијски преглед је поступање 
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по представци правног или физичког лица, а предмет надзора је провера 

валидности дипломе о завшеном четвртом разреду образовног профила 

радарски техничар за Сашу Марковића, радника ЈКП „Градска чистоћа“ 

Београд. Није било наложених мера. Записник дел.број 02-614-30-2/2019 од 

4.09.2019. године 

 

 

 

 

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. 

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.  
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8. Седнице Наставничког већа 

 

У току  школске  2018/2019. године,  одржано је укупно 22 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 школи су школске 2018/2019. године  успешно  обављале послове из 

своје надлежности. 

 

10. Сарадња са родитељима ученика и другим организацијама 

 

Сарадња директора са родитељима ученика остваривала се у току школске 

2018/2019.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 току школске 2018/19. години одржао  три  састанка. Записници са 

састанака Савета родитеља воде се у посебној свесци која је саставни део педагошке 

документације школе.  

У  школској 2018/19. години Савет родитеља има 32 члана и чине га по један  

представник родитеља сваког одељења школе. Представници одељења који чине Савет 

родитеља изабрани су на родитељским састанцима, на почетку школске године о чему 
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постоје записници у Дневницима рада сваког одељења. Начин рада Савета родитеља 

уређен је Статутом школе и Пословником о раду Савета родитеља. 

Председник Савета родитеља, Вренгић Дејан, представник одељења Е-31 и његов 

заменик, Живановић Добрица, представник одељења М-41.  

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 школске 2018/2019. 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, 



 23 

 АУТО СЕРВИС “НИКОЛИЋ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 СР „ДАЈА“ ПОЖАРЕВАЦ, 

 АУТО СЕРВИС “ГАЛЕ” ПОЖАРЕВАЦ, 

 “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, 



 24 

 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  

 

 

 

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 окружна и републичка такмичења. 

 Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим 

проблемима, ако за то имају потребе. 

 

 

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. 
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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 напуштања школе од 

стране већ уписаних ученика. 

 
 

Дружење са ученицима ОШ „Драган Кoвачевић“ из Београда 

 

У четвртак, 30. маја 2019. године, реализован је пројекат ,,Буди друг“. У реализацији 

пројекта учествовали су, у улози домаћина Основна школа ,,Свети владика Николај“ из 

Брадарца заједно са Техничком школом са домом ученика,,Никола Тесла“ из Костолца, 

док су гости били из Основне школе ,,Драган Ковачевић“ из Београда. Ово је школа за 

ученике са сметњама у развоју. 

Организован је једнодневни излет на коме су ученици посетили манастир Рукумију, 

археолошко налазиште Виминацијум и Техничку школу са домом ученика „Никола 

Тесла“ у Костолцу. Приликом посете Техничкој школи директор школе др Горан 

Несторовић је поздравио ученике, упознао их је са историјатом наше школе и које 

услове имају ученици који похађају нашу школу , обишли су кабинете, фискултурну 

салу, теретану и Дом ученика. За све ученике је организован ручак у ресторану школе. 

Било нам је велико задовољство да угостимо ученике из Београда који су пуни 

позитивне енергије и ведрог духа. Надамо се да ћемо имати прилику да их поново 

угостимо. 
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Саветовање 

 

Саветовање Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац одржано 

је 23.05.2019. године у конференцијској сали Техничке школе са домом ученика „Никола 

Тесла“ у Костолцу. 

Почасни одбор 

Серџо Крстаноски, председник ГО Костолац 

Александар Ђокић, начелник Браничевског управног округа 

Саша Павловић, заменик градоначелника Града Пожаревца 

Проф. дрМилисав Дамјановић 

Љубиша Стевић 

Драгомир Петровић, председник КТД 

Мр Бранислав Шухартовић 

Димитрије Колесников 

Милан Шулић 

Мирјана Лекић 

Наташа Савић 

Милена Миња Павловић 

Перица Мојовић 

Др Дејан Савић 

Драган Живић 

Жарко Пивац 
Др Велибор Бојовић 

Организациони одбор 

Др Горан Несторовић – председник 

Бата Радовановић, 

Владимир Пауновић, 

Др Александар М. Матић, 

Мр Слободан Лалић 

Милош В. Марковић 

Научни одбор 

Председник – др Павле И. Премовић, редовни професор, Природно – матема¬тички факултет у 

Нишу 

др Часлав Лачњевац, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун 

др Милош Б. Рајковић, редовни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун 

др Драгољуб Дакић, виши научни сарадник, Машински факултет у Београду 

др Милена Марјановић, истраживач, Институт за физику земље, Париз 

др Васо Новаковић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет Источно 

Сарајево 

др Драгица Чаловска, редовни професор, Технолошки факултет, Скопје 

др Миладин Глигорић, редовни професор, Технолошки факултет, Зворник, Универзитет 

Источно Сарајево 

др Дарко Вукомановић, редовни професор, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица 

др Душан Петковић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу 

др Драгослав Стојић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу 

др Зоран Грдић, редовни професор, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу 

др Сретен Јелић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун 

др Златко Соврески, ванредни професор, Технички факултет у Битола 

др Братислав Ж. Тодоровић, ванредни професор, Технолошки факултет, Лесковац 

др БлажоЛалевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет у Београду-Земун 

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, професор, Висока техничка школа струковних студија, 
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Пожаревац 

др Милош Марјановић, доцент, Рударско-геолошки факултет у Београду 

др Мира Аничић-Урошевић, виши научни саветник, Институт за физику, Београд. 
мр Мирослав П. Премовић, консултант из области управљања отпадом 

На саветовању су представљени следећи радови: 

Милош Б. Рајковић, Мирјана Стојановић, Слађана Милојковић, ЛазарKалуђеровић 

ПОРЕЂЕЊЕ САДРЖАЈА УРАНА У ВОДИ ЗА ПИЋЕ ИЗ ГРАДСKОГ ВОДОВОДА 

ПОЖАРЕВАЦ И АРТЕСKОГ БУНАРА ИЗ СЕЛА ДУБРАВИЦА У БРАНИЧЕВСKОМ 

ОKРУГУ И KОНСЕKВЕНТНИ УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ KОНЗУМЕНАТА 

Милан Шулић 

Гориве ћелије 

Милан Шулић 

Мокре ћелије 

Слободан Поповић, Вера Поповић 

СWОТ АНАЛИЗА УПРАВЉАЧKИХ ПРОЦЕСА У ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

Слободан Поповић, Вера Поповић 

МЕНАЏМЕНТ У ФУНKЦИЈИ РАЗВОЈА УПРАВЉАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ПРЕДУЗЕЋЕМ 

Павле Премовић, Иван Стојановић 

Глобалнозагревање у Србији и његовутицајнаквалитетживотнесредине 

Павле Премовић, Иван Стојановић 

ГлобалнозагревањеиАрктик 

Сретен Јелић, Татјана Јовановић и Олга Гаврић 

Социодемографска обележја домаћинства Србије с освртом на Браничевску област и одрживи 
развој 

Златко В. Соврески, НиколчеТалевски, Зоран Јошевски, Елизабета Христовска, Вангелица 
Јовановска, Миско Дзидров 

LOGISTIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE ROLLING STOCK OF THE PUBLIC 

COMMUNAL COMPANY PRILEP 2017 (RepublicofNorthMacedonia) 

Zlatko V. Sovreski, Nikolče Talevski, Zoran Joševski, Elizabeta Hristovska, Misko Dzidrov, Feta 

Sinani 

GLOBAL LOGISTIC PERSPECTIVES ABOUT QUALITY OF THE CONCEPT FOR 

MANAGEMENT OF THE COMMUNAL WASTE IN THE ЕNVIRONMENT 

Zlatko V. Sovreski, Simeon Simeonov, Elizabeta Hristovska, Marija Čekerovska, Mevludin Shabani, 

Naim Ostergllava 

КОНЕКЦИЈА КОГЕНЕРИРАНИХ СИСТЕМА СА МАЛИХ СНАГA У ТЕРМО ЕНЕРГЕТСКЕ 

СИСТЕМA СА АСПЕКТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНА 

Blagica Cekova, Filip Jovanovski 

APPLICATION OF NATURAL MATERIAL „PEMZA“ FOR SYNTHESIS OF POROUS 

MATERIALS 

Filip Jovanovski, Blagica Cekova 

STRUCTURAL EXAMINATIONS AND APPLICATION OF THE PERLITE OF THE REPUBLIC 

OF MACEDONIA 

Bratislav Ž. Todorović, Amer M. Juma, Pavle I. Premović 

Rastvaranje kerogena iz antracita sa lokalitetaVrška Čuka u termalnoj vodi: Preliminarni rezultati 

Момчило Манић 
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САЧУВАЈМО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: ЗА ЧИСТИЈИ И ЛЕПШИ ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

МомчилоМанић 

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕKТИВЕ РАЗВОЈА САВРЕМЕНОГ ТУРИЗМА У БРАНИЧЕВСKОМ 
ОKРУГУ 

Др Горан Ђорђевић, Др Михаило Раткнић Др Татјана Раткнић Др Владан Ђулаковић 

ШУМСКИ ПОЖАРИ КАО ФАКТОР ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И УТИЦАЈ НА 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Мирослав Станојловић 

НОВИ НОСАЧИ – НОВИ ЖИВОТИ ФРЕСКАМА 
Мирољуб Манојловић 

Генерали Пожаревца 

Славиша Kрстић 

„НА МЛЕЧНОМ ПУТУ ЗА ЗЛАТНО ДОБА - ВРМЏА“ 

Стево Kуриџа 

Уређај за брање малина 

Стево Куриџа 

Кад порастем бићу ЕКСПЕРТ 

Драгољуб Дакић 

Сагледавање могућности опремања ђачке задруге у основној школи „Свети Владика Николај“-

Брадарац-Трњане опремом за производњу здравих намаза (џемова и ајвара) капацитета 50-75 

kg/дневно 

Милош Марковић 

Флаше пуњене пепелом из ТЕ Костолац – ново опекарство 

 

 

  У петак, 14. 6. 2019. године у просторијама Црвеног крста Србије у Београду 

одржана је свечаност поводом обележавања Светског дана добровољних давалаца 

крви. На свечаности су уручене награде најуспешнијим ученицима на конкурсу „Крв 

живот значи“.  Председник Црвеног крста Србије проф. др Драган Радовановић, 

представницима наше школе уручио је награде за освојено 3. место на овом конкурсу у 

категорији видео - спот.  
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15. Остали послови 

 

 

- Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма. 

- Организовање и вођење Наставничког већа и Педагошког већа. 

- Организовање и вођење Педагошког колегијума. 

- Планирање стручног усавршавања запослених. 

- Одлазак на семинаре 

- Организовање и учешће на свим одељенским већима. 

- Пријем нових радника и увођење у посао. 

- Праћење рада професора у области давања повратне информације ученицима и 

родитељима, контрола оцењивања. 

- Рад на упознавању и решавању проблема ученика који су индивидуалне 

природе или су везане за групу и одељење. 

- Припрема и  учешће у Савету родитеља. 

- Учешће у раду Школског одбора. 

- 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. 
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16. Закључак 

 

 

У току школске 2018/2019. 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.  

Дакле, пажљива раподела средстава, високе мере штедње, конкурси за донације 

и захтеви за помоћ од стране локалне заједнице, привредних субјеката и социјалних 

партнера били су  приоритет пословања менаџмента школе у школској 2018/2019. 

години који недвосмислено води ка постизању високог квалитета ученичког стандарда, 

услова рада и безбедности свих чиниоца живота у овој еминентној установи. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                 Извештај поднео 

                                                                                      Директор 

                                                                             ____________________ 

                                                                            Др Горан Несторовић 
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