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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Рад Школе се одвијао на основу прописа, законских и подзаконских аката Годишњег програма 

рада школе, наставних планова и програма и посебних планова рада. 

Са радом се почело 01. септембра 2016. године по школском календару петодневне радне 

недеље, израђеног на основу календара Министарства просвете Републике Србије за школску 

2016/ 2017.годину. 

Рад школе у школској 2016/2017. године обухватио је: 

 Примену и остваривање предвиђених  планова у годишњем плану рада школе, за 

школску 2016/2017.годину 

 Реализацију нових наставних планова и програма везано за изборне предмете 

(веронаука и грађанско васпитање) као и нове форме у структуирању рада школе 

(едукација наставника у складу са планираним променама у систему образовања и 

васпитања) 

 Модернизацију дидактичко техничке основе, образовно-васпитног рада и увођења 

иновација у поједине области рада школе (рад на часу, рад стручних већа,  рад актива, 

педагошког колегијума, тимова, секција...)  

 Ближа  и садржајнија интеграција школских активности у оквире локалног окружења, и 

средина из којих гравитира већина наших ученика. 

 

Кадровски и материјални услови рада 

 

Школа је радила са 52 одељења и  око 1300 редовних ученика  распоређених у: 26 одељења 

саобраћајне струке, 13 одељења машинске струке и 13 одељења електротехничке струке. 

Све послове је обавило 173 запослених, од чега 131 наставник, 8 организатора свих послова, 

стручном службом са три запослена, коју су чинили педагог, психолог и социјални радник. 

У току школске 2016/2017. године у границама расположивих финансијских средстава, Школа 

је значајно побољшала услове рада и боравка у школским просторијама првенствено за 

наставне активности. 

За извођење теоријске и практичне наставе Техничка школа ГСП користи следеће просторије: 

 

1. Школска зграда у Радослава Грујића 2. 

 20 учионица површине око 1008 м²  

 1 сала за физичко васпитање од  246 м²  са теретаном  и две свлачионице од по 

12 м² 

 2 кабинета за информатику око 80m2 

 1 лабораторија за вежбе из области електротехнике од 40 м² 

 1 радионица за практичну наставу саобраћајне струке од 40 м² 

 1 радионица за практичну наставу електротехничке и машинске струке 80 м² 

 1 амфитеатар са 130 места и комплетном аудио, видео и компјутерском 

опремом површине 110 м², 

 1 учионица са рачунарима за регулисање и безбедност саобраћаја и техничко 

цртање, тестирање возача, површине 55 м². 

Осим ових просторија у згради се налазе још и библиотека (55 м²),  зборница (75 м²), као и 

канцеларија стручне службе, директора, рачуноводства, секретара, Центра за обуку возача, 

образовања ванредних ученика, просторија домара, помоћне просторије, магацин, мокри 

чворови (укупне површине 1962 м²) и двориште од 2960 м². 

Библиотека са читаоницом са 20 места користи се и као клуб ученика за друштвене и 

ваннаставне активности, исту намену има и професорско – ученички клуб. 

У главној школској згради учионица 5. је комплетно опремљена за извођење наставе хемије. 

Учионице 14 и 20 имају уграђене пројекторе и платна, kао и учионице 6,21 и учионица 8. 

 



  2  

 

 

 

2. Школске просторије у Дунавској 62 у кругу ГСП-а 

 11 радионица за практичну наставу машинске, електротехничке и саобраћајне  

струке површине око 990 м² 

 канцеларије, помоћне просторије и мокри чворови су површине око 490 м², а 

школско двориште има 390 м². 

 

У погонима ГСП-а „ Нови Београд“, „Космај“ школа користи две учионице  за теоријску и  

практичну наставу и посебне просторије за гардеробу ученика, за све три струке. Укупне 

површине 180 м². 

Полигон за почетну обуку возача свих категорија моторних возила, који је одобрен од стране 

Управе саобраћајне полиције и градског комитета за саобраћај, површине око 750 м², налази се 

у Јужном Булевару број 187. 

За остваривање програмских садржаја школа поред својих објеката користи:  Погоне ГСП-а 

Београд, „ Прогрес“ а.д. Београд, „Ласта“ Београд, ПКБ „Пољотехника“ Београд, АК „Застава“, 

Београдски водовод и канализација, „Опел сервис“, „Комненовић ауто“, ЈКП Градска чистоћа, 

БАС Београд,  „Порше“, Рено, Мерцедес, Сузуки, Ауто Чачак., као и у великом броју 

приватних сервисних центара и сервисних радионица. 

За остваривање културних и других садржаја друштвене средине школа је користила:  НУ 

„Божидар Аџија“,  Градска позоришта, КУД „Градимир“ општине Врачар, музеје, библиотеке... 

Што се тиче запослених Школа је све прописане послове обавила са кадровима који у 

потпуности испуњавају прописане захтеве, за радна места на којима су радили. 
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СТРУКТУРА И БРОЈ ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА И 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
 

ПРВИ 

РАЗРЕД 
 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 
 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 
 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

 

САОБРАЋАЈ  
БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

 

Техничар друмског 

саобраћаја (4.год) 
 4  5  5  

4 

Техничар за безбедност 

саобраћаја оглед (4.год) 
 0  0  0  

1 

Возач моторних возила 

(3.год) 
 3  2  2  

0 

 

УКУПНО  7  7  7  5 

 

МАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

 

Машински техничар 

мот.возила (4.год) 
 2  2  2  

1 

Аутомеханичар (3.год)  1,5  1,5  1,5  0 

Аутолимар (3.год.)  0,5  0,5  0,5  0 

УКУПНО  4  4  4  1 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  
БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 
 

БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

 

Електротехничар 

електромоторних погона 

(4.год) 

 0  0  0  

2 

Електротехничар за 

електронику на возилима 

(4.год) 

 1  2  2  

1 

Аутоелектричар (3.год)  2  2  2  0 

 

 

УКУПНО  3  4  4  2 

 

УКУПНО ПО 

РАЗРЕДИМА 
 14  15  15  

8 

 

УКУПАН БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ 
 52 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ   

Резултати ученика и одељења по подручјима рада ( 31.8.2017.године) 

 

Број ученика у школи је 1248. Позитиван успех постигао је 1149 ученика (92.07%). Са 

одличним успехом завршило је 87 ученика (6.97%), 311 ученика (24.92%) завршио је са врло 

добрим успехом,  са добрим успехом завршило је 553 ученика (44.31%) и 199 ученика (15.95%) 

завршило је са довољним успехом. На нивоу школе  број ученика који су понављали разред 

износи 99 (7.93%).  

На саобраћајном смеру од 654 ученика, 600 ученика (91.74%) постигло је позитиван успех. Са 

одличним успехом завршило је 48 ученика (7.34%), са врло добрим успехом завршило је 170 

ученика (25.99%), 269  ученика (41.13%) завршио је са добрим успехом и са довољним успехом  

завршило је  114  ученика (17.43%). На овом смеру број ученика који су понављали разред 

износи 54  (8.26%).  

На машинском смеру од 294  ученика, 266 ученика (90.48%)  постигло је позитиван успех. Са 

одличним успехом завршило је 14 ученика (4.76%), са врло добрим успехом завршио је 68 

ученика (23.13%), 138  ученика (46.94%) завршио је са добрим успехом и са довољним успехом 

завршило је 46  ученика (15.65%.) На овом смеру, број ученика који су понављали разред је 28 

(9.52%).  

На електротехничком смеру од 300  ученика, 283 ученика (94.33%)  постигло је позитиван 

успех. Са одличним успехом завршило је 25 ученика (8.33%), са врло добрим успехом 

завршило је 73 ученика (24.33%), 146 ученика (48.67%) завршило је са добрим успехом и 39 

ученика (13.00%.) завршио је са довољним успехом. На овом смеру број ученика који су 

понављали разред је 17 (5.67%).  

 

Резултати ученика и одељења по подручјима рада  ( 31.8.2016. године) 

 

Број ученика у школи је 1275. Позитиван успех постигао је 1181 ученик (92.63%). Са одличним 

успехом завршило је 99 ученика (7.76%), 281 ученик (22.04%) завршио је са врло добрим 

успехом,  са добрим успехом завршило је 549 ученика (43.06%) и 257 ученика (20.16%) 

завршило је са довољним успехом. На нивоу школе  број ученика који су понављали разред 

износи 89 (6.98%).  

На саобраћајном смеру од 691 ученика, 649 ученика (93.92%) постигло је позитиван успех. Са 

одличним успехом завршило је 61 ученика (8.83%), са врло добрим успехом завршило је 163 

ученика (23.59%), 293 ученика (42.40%) завршио је са добрим успехом и са довољним успехом  

завршило је  137  ученика (19.83%). На овом смеру број ученика који су понављали разред 

износи 42  (6.08%).  

На машинском смеру од 272  ученика, 244 ученика (89.71%)  постигло је позитиван успех. Са 

одличним успехом завршило је 13 ученика (4.78%), са врло добрим успехом завршио је 48 

ученика (17.65%), 120  ученика (44.12%) завршио је са добрим успехом и са довољним успехом 

завршило је 863 ученика (23.16%.) На овом смеру, број ученика који су понављали разред је 28  

(10.29%).  

На електротехничком смеру од 312  ученика, 288 ученика (92.31%)  постигло је позитиван 

успех. Са одличним успехом завршило је 25 ученика (8.01%), са врло добрим успехом 

завршило је 70 ученика (22.44%), 136 ученика (43.59%) завршило је са добрим успехом и 

57ученика (18.727%.) завршио је са довољним успехом. На овом смеру број ученика који су 

понављали разред је 25 (8.01%).  

 

ОДЛИЧНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ 

Одлични ученици завршних разреда  
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Машинска струка   

Алексић Сања М41 Веселиновић Ивана М41 

Николић  Милош М41  

 

Електротехничка струка 

 Вујатовић Александар Е33 Стојадиновић Стефан Е41 

Манић Александар Е33 Игњатовић Александар Е42 

Пешић Марко Е33 Јовановић Славко Е42 

 Станковић Ненад Е33 Максимовић Александар Е42 

Алексић Лука Е41 Шулина Ненад Е42 

Петрески Душан Е41  

 

Саобраћајна струка 

Митровић Милован С37 Стјепановић Јован С45 – ученик генерације 

Војисављевић Стефан С37 Атанасковић Стефан С45 

Кераковић Анђела С41 Ђукнић Ђорђе С45 

Пантелић Александар С41 Неговановић Кристина С45 

Илић Душан С41 Срдановић Бранислав С45 

Цветковић Бојана С42 Дисић Петар С45 

Јоксимовић Анђела С43 Карановић Војин С45 

Зороски Сара С44  

 

 

Ученик генерације у саобраћајној струци је Стјепановић  Јован С45,  носилац Вукове 

дипломе. 

 

Одлични ученици незавршних разреда  

 

Ивановић Виктор С11 Ивановић Александра С34 

Петровић Јована С13 Живковић Александар С35 

Радак Петар С14 Миловановић Ања С35 

Милуновић Тамара С14 Вучковић Стефан М12 

Митић Лука С16 Анђелковић Тодор М21 

Петковић Момчило С17 Гаши Роберт М23 

Антонић Мила С21 Недић Ненад Е23 

Чавић Предраг С21 Бркић Слободан М24 

Станчић Ђурђина С22 Добричић Јован М31 

Стојановић Ивана С22 Јовановић Михајло М31 

Милован Милош С23 Тарлановић Илија М31 

Цвјетковић Лука С23 Ђокић Ђорђе М32 

Благојевић Никола С24 Здравковић Данило М32 

Вучетић Кристијан С24 Ристић Кристијан М32 

Илић Јелена С24 Ђурић Синиша Е13 

Мирковић Тамара С24 Радојичић Иван Е13 

Николић Марко С24 Масловарић Андрија Е12 

Петровић Никола С24 Срдић Мирослав Е21 

Маринковић Душан С25 Марковић Стефан Е21 

Милојевић Жељко С26 Тешић Милица Е23 

Величковић Катарина С31 Велимировић Вељко Е23 

Стевић никола С31 Хајдин Никола Е24 

Трајковић Лазар С31 Стошић Стефан Е24 

Танкосић Катарина С31 Добрић Стефан Е31 
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Аничић Марко С32 Комановић Немања Е31 

Драгаш Стефан С32 Радојевић Бојан Е31 

Радовановић Дијана С33 Бабић Никола Е32 

Мајсторовић Кристина С34 Тодоровић Бранко Е32 

Тодоровић Игор Е32  

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА ШКОЛЕ  

 

Извештај о раду Школског одбора 

 

 

Школски одбор сачињавали су : Жељко Пјевчевић - председник, Ана Урошевиоћ -заменик 

председника, Жарко Митровић и  Маја Мијатовић -наставници,  Аксентијевић Зоран, Вера 

Панић – чланови Савета родитеља, Александар Радовановић , Бранислав Гопић и  Саша 

Павловић – чланови локалне самоуправе.  

 

У школској 2016/2017. години Школски одбор је одржао четири седнице. 

 

Прва седница Школског одбора одржана је 07.09.2016. године на којој је: 

 

1.   Усвојен  извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску  2015/16 годину; 

2.   Усвојен  Извештаја о раду директора школе у школској 2015/16 години; 

3.   Усвојен  Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину ;  

4.    Усвојен Правилник о правима обавезама и одговорностима у области безбедности 

и 

      здравља на раду; 

5.   Усвојен Правилник о средствима и опреми личне заштите; 

6.   Усвојен  Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад 

 

Друга  седница Школског одбора одржана је 04.10.2016. године на којој је: 

 

1. Донета  одлука о усвајању захтева директора школе за наставак радног односа до 

истека мандата  и одлука о закључивању споразума о наставку радног односа до 

истека мандата; 

2. Донета одлука да се школски простор  намењен за исхрану ученика у Техничкој 

школи ГСП изда у закуп за давање услуга исхране ученика; 

3. Школски одбор упознат са Записником просветног инспектора о ванредном 

инспекцијском прегледу; 

4. Школски одбор  упознат са израдом Школског програма 

 

 

 

 

Трећа седница Школског одбора одржана је 27.12.2016. године на којој је: 

 

1. Разматран план уписа ученика  у школску 2017/2018 и донета одлука о усвајању 

предложеног плана уписа; 

2. Донет Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Техничкој школи ГСП 

3. Разматран и усвојен извештај о извођењу матурске екскурзије 

4. Школски одбор упознат са Записником просветног инспектора о редовном 

инспекцијском надзору; 
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5. Школски одбор упознат са Записником просветног инспектора о ванредном 

инспекцијском надзору; 

6. Усвојен план јавних набавки за 2017. годину 

 

Четврта  седница Школског одбора одржана је 21.02.2017. године на којој је: 

 

1. Школски одбор разматрао постигнуте резултате ученика и одељења у првом    

полугодишту школске 2016/2017. године 

2. Усвојен Извештај о попису за 2016.годину; 

3. Усвојен финансијски извештај о пословању за 2016. годину 

4. Усвојен финансијски план за 2017. Годину 

5. Школски одбор упознат је од стране директора школе да ће Државна ревизорска 

институција - Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије 

спровести ревизију финансијских извештаја и пословања за 2016. годину.  

6. Школски одбор упознат са Записницима просветног инспектора о ванредном 

инспекцијском надзору. 

 

 

Извештај о раду Савета родитеља  

 

Председник Савет родитеља била је Пурић Бранислава, заменик председника  Милетић 

Данијела. 

 

Савет родитеља је одржао прву седницу дана 28.08. 2016. године на којој је : 

- разматран Извештај о раду Савета родитеља у протеклој школској години 

- разматран Извештај о раду школе за школску 2015/2016 годину 

- разматран Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину 

- дат предлог Плана рада Савета родитеља за школску 2016/2017  годину 

 

Друга седница савета родитеља оджана је 13.10.2016. године на којој је: 

- извршено конституисање Савета родитеља школе; 

- извршен избор председника и заменика Савета родитеља; 

- разматран je постигнут  резултат ученика и одељења у прошлој школској години;   

- донета одлука о висини џачког динара за 2016/2017 годину 

- упознати су присутни чланови са током организовања екскурзија ученика  

 

Трећа седница савета родитеља оджана је 23.02.2017. године на којој је: 

- разматран успех и резултат ученика и одељења у првом полугодишту школске 

2016/2017 године; 

- савет родитеља упознат са предложеном мерама за квалитетнију наставу и 

унапређивање образовно-васпитног рада 

- разматрана је безбедност и заштита ученика 

- разматран извештај о извођењу матурске екскурзије 

 

Четврта седница савета родитеља оджана је 27.04.2017. године на којој је: 

- савет родитеља упознат са анализом и успехом ученика на трећем 

квалификационом периоду школске 2016/2017 године 

- донета одлука о висини ђачког динара за школску 2017/2018 годину 

 

Савет родитеља је урадио планиране послове. 
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Извештај о раду директора  

 

Школска 2016/2017. година започела је потпуно организовано 01.09.2016. године, са 

распоредом теоријске и практичне наставе и за ученике и за наставнике. При овоме за све 

предмете је обезбеђен одговарајући наставни кадар – један инжењер електротехнике, три 

саобраћајна инжињера, четири машинска инжињера, један наставник практичне наставе АМ... 

Пред сам почетак школске године са листе технолошких вишкова, са територије Школске 

управе Београда, преузети су један наставник физике са 70% радног времена и један наставник 

групе предмета машинске струке са 100%. 

Комплетни послови на изради годишњег Извештаја о раду школе у претходној школској 

години су обављени на време. Урађен је Годишњи план  рада школе за школску 2016/2017. 

годину и  достављен Наставничком већу и Школском одбору на разматрање и усвајање.Све у 

прописаним роковима. 

У току августа урађена су решења за све запослене о 40-то часовној радној недељи и 

годишњим задужењима, као и решења за плате свих запослених. 

Обављен је велики број појединачних и групних разговора са ученицима и родитељима 

ученика у циљу помоћи у одабиру образовног профила, савладавању градива, распоређивању у 

одељења, ради решавања и превазилажења васпитно-дисциплинских проблема, разрешења 

социјалних проблема... 

Организовано је и одржано 13 седница Наставничког већа на којима су обављени сви 

планирани послови, као и они које је живот наметнуо. Одржано је укупно 8 редовних седница 

Одељенских већа за свако одељење: по завршетку  класификационих периода, првог 

полугодишта и на крају школске године,после разредних, поправних и матурских испита на 

којима је анализиран и верификован укупан рад и постигнути резултати сваког ученика и 

сваког одељења у целини. 

Одељенска већа појединих одељења су одржала и додатне седнице према посебним потребама 

и у посебним ситуацијама. 

Одељенска већа првог разреда одржана су, по налогу директора, крајем октобра 2016. године и 

на њима су оцењене особине сваког ученика посебно, као и одељења у целини. На овим 

седницама донети су закључци о најбољем начину рада, како би постигли што виши ниво 

знања са сваким учеником и са сваким одељењем. На седницама Одељенских већа су 

одређениученици за рад по Измењеном образовном плану (ИОП), а по предходно извршеној 

комплетној процени ученика у складу са прописима и формираним предлозима. 

Директор је редовно радио са стручном службом, помоћницима директора и координаторима 

практичне наставе по свим питањима организације извођења и унапређења наставе: 

 присуствовао часовима наставе приправника (13 часова) и осталих наставника (19 

часова), извршио анализу рада наставника на часу и дао им предлоге за побољшање 

припреме, тока часа, приступа, метода оцењивања, начина изражавања, вођења 

педагошке документације, односа са ученицима... 

 контрола и анализа вођења педагошке документације разредних старешина и 

предметних наставника 

 израда извештаја о настави и постигнутим резултатима ученика, одељења и школе у 

целини, анализа истих, преузимање мера за побољшање резултата 
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 решавање проблема у настави 

 доношење и спровођење мера за побољшање наставе, подизање њеног нивоа, 

прилагођавање ученицима и одељењима.... 

 распореду ученика на практичну наставу у школским радионицама и на другим 

местима, распореду вежби, блок наставе из свих предмета... 

 на промени односа наставник – ученик односа ученика према школским обавезама, 

друговима, школском инвентару и опреми, понашању ученика у школи и ван школе 

 успешно је завршена наставна година 20.06.2017 године и организовна припремна 

настава за разредне и поправне испите у јуну и августу 2017 године 

 одредио све  комисије и распоред њиховог рада на разредним, поправним, матурским и 

завршним испитима редовних ученика у јуну и августу 2017. године и активно пратио 

њихов рад 

 организовао и пропратио такмичења наших ученика на свим нивоима – школе, 

општине, града и Републике 

 са акционим тимовима разматрао извршење акционих планова и организовао рад по 

свему предвиђеном у њима 

 организовао рад са ванредним ученицима од наставе, свих испита завршних, као и 

матурских и специјалистичких испита, образовања за стручну оспособљеност 

(виљушкари, такси возачи, аутодизалице...) 

 организовао и са стручним већима и наставницима урадио поделу предмета за школску 

2017/2018. годину 

 организовао израду распореда часова и обавио потребне поделе предмета на 

наставнике, израдио распоред рада практичне наставе по радионицама као и  распоред 

рада у електротехничкој лабораторији и код свих подела одељења на групе 

 обезбедио потребне кадрове за наставу и друге послове, све у складу са прописима 

 урадио сва решења за зараде и решење о недељној и годишњој структури радног 

времена свих запослених 

 организовао и водио 13 седница Наставничког већа 

 организовао Матурско вече и свечно обележавање Дана школе 

 организовао  прославу  школске славе „Светог Саве“ 

 организовао наградну екскурзију најбољих ученика на релацији Београд-Пожаревац, 

Манастир Горњак, бања Ждрело 

 Потпуно у складу са  прописима са одељенским старешинама и комисијом Савета 

родитеља, организовао матурантску екскурзију на релацији Београд-Будимпешта-Праг-

Дрезден-Праг-Беч-Братислава-Београд. Екскурзија изведена потпуно у складу са 

предвиђеним програмом и веома успешно 

 организовао и био вођа пута на стручној екскурзији запослених на релацији Београд-

Дивчибаре са посетом Ваљеву, манастирима Ћелије и Лелић 

 Учествовао на великом броју саветовања, семинара, састака заједница саобраћајних, 

нашинских и електротехничких школа Србије, друштва директора школа Србије... 

 Дао велики допринос сарадњи са ГИЗ у пројекцији развоја нових образовних 

трогодишњих профила у машинској струци, а посебно код увођења новог образовног 

профила Механичар моторних возила у дуалном систему образовања 

 Активно допринео свим видовима стручног усавршавања наставника, организовао 

учешће на семинарима: математика 11 наставника, српски 8 наставника, инжењера и 

наставника практичне наставе електротехничке, машинске и саобраћајне струке 38 

наствника и 14 наставника других предмета 

 Организовао и спровео конкурс за доделу стипендија за ученике, а посебно за ученике 

ромске националности 

 учествовао у раду Заједнице машинских и електротехничких школа Србије, по 

посебним позивима  учествовао у раду Извршних одбора (напомињем да иако нисам 

члан ни једног ни другог извршног одбора) 

 учествовао у раду Заједнице саобраћајних школа Србије и њеног Управног одбора 
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 огранизовао и учествовао у презентацијама школе и обезбеђењу пропагандног 

материјала у основним школама, на нивоу  градских општина и у Дому омладине за 

град Београд 

 спровео јавне набавке канцеларијског материјала, средстава за одржавање хигијене, 

електричне енергије, горива за возила аутошколе.... 

 у друштву директора основних и средњих школа Србије дао допринос у регулисању 

разних нерешених питања 

 организовао и активно учествовао у презентацијама школе у основним школама на 

општинама Раковица, Чукарица, Палилула, Звездара, Вождовац и Гроцка 

 учествовао у организовању посета Народној скупштини Републике Србије, Народној 

банци, акцијама добровољног давања крви, старом двору, музејима... 

 организовао припреме, одлазак и смештај ученика и наставника на стручна такмичења 

у саобраћајно и машинској струци, као и спортска такмичењана Републичком нивоу 

Одржано је 7 састанака Педагошког колегијума на којима су разматрана предвиђена питања и 

заузети ставови за побољшање наставе, њено опремање, вршене припреме за седнице 

Наставничких и Одељенских већа, као и за састанке школских тимова, актива... 

Стручни колегијум који чине директор, помоћници директора и координатори практичне 

наставе састао се 19 пута и разматрао текуће проблеме у одвијању наставног процеса, у 

обављању пратећих и других послова и доносио одлуке у смислу унашређења и побољшања. 

При овоме су осим редовних послова преузимани и додатни, ради реализације планираних и 

одобрених  послова, као и нових који су се појавили. 

Стручна већа и активи су били доста вредни у  реализацији планираног, при чему сам 

присуствовао на већини састанака, усмеравајући њихов рад на актуелна питања. 

Стручна већа су у великој мери у свом раду обухватила планирану и текућу проблематику и 

добро одређивала задужења наставника. Али у реализацији има одређених спорости – код 

израде питања за разредне, поправне и матурске испите, за испите ванредних ученика, код 

израде стручне литературе за специјализацију, код рада на иновирању планова и програма... 

Активи – стручни тимови редовно се састају и обављају своје задатке прилично добро.  

Рад на остваривању развојног плана наше школе се огледа у сталном присуству састанцима 

Актива за развојно планирање са пуним доприносом његовом раду, као и сталном раду са 

свима на остваривању развојног плана школе. 

У вези приоритетних области развоја школе посветио сам велики рад настави и учењу, 

постигнућима и подршци ученика, сређивању простора и опремању школе као и реду у школи. 

Набавка савремених учила и наставних средстава, стручне литературе, увођење 

информационих технологија у наставни процес су били стални посао, а биће и у будуће. 

Више ревизија и израда нових правилника су рађене и ове године. 

Код рада на повећању квалитета – спровођењем и сталним утицајем на побољшања дао сам 

пун допринос нивоу на коме је школа данас, тј. утицајем на рад тима за самовредновање и 

учешћем у раду тима добрионео сам његовој објективности при оцењивању свих постигнућа. 

Директор је потпуно укључен у рад тима за самовредновање. Резултати рада тима и њихови 

предлози су основа за предузимање потребног од стране директора за отклањање 

уоченихпропуста и унапређења на свим местима. Од подршке ученицима, рада са 

наставницима и праћења рада и резултата и једних и других. 
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У школи је изузетно активно радила Ауто-мото секција (ученици школе на сајму аутомобила 

били промотери историје моторизације, развоја технике и промоције школе). У овоме су 

учестовали ученици и наставници свих струка уз велику подршку и моје учешће и изузетно 

ангажовање колеге Марка Илића.  

Аутомобилски форум на Сајму аутомобила доделио нашој школипризнање „за велики 

дугогодишњи“ допринос образовању за саобраћај и безбедно учешће у њему. 

Дао сам пун допринос у организовању и раду Драмске и Хорске секције, које су припремиле и 

извеле, полусатни програм за дан школе. Ове секције су водиле Сања Вукобрат, Вишња 

Трифуновић Шиљак  и Тијана Аџић. 

Редовно сам конролисао ажурирање и иновирање школског сајта. 

Рад са приправницима је све обухватнији у виду посета часовима, бољем раду ментора, 

стручне службе и радом тима за «Подршку приправницима», где директор даје свој пуни 

допринос и у виду сталних појединачних разговора са почетницима. Посетио 11 часова наставе 

код приправника. 

Присуствовао на 27 часова теоријске и практичне наставе.  

У посматраном периоду  опремање наставним средствима и обезбеђење побољшаних услова 

рада у настави и на другим местима, састојало се у следећем: 

 набављени инструменти, алати, прибори и материјалза потребе практичне наставе и 

електролабораторије 

 обезбеђено све потребно за одржавање возила аутошколе 

 набављено 5 десктоп рачунара (2 за кабинет рачунарства и информатике, 1 за 

образовање ванредних, 1 за израду докумената и 1 за стручну служби) 

 набављено 9 лап топ рачунара за потребе наставе 

 набављено 3 пројектора „ IN FOKUS 16 „ 

 набавље „фиат гранде путно“ 1,3 

 обезбеђен ПЕЖО 406 од државне Комисије за хартије од вредности за потребе 

практичне наставе и „АЛФА РОМЕО“. Оба возила су у возном стању 

 направљени нови ормани у нишама библиотеке (за стручне књиге) и зборнице (за 

одлагање вежбанки за писмене задатке из српског језика, математике и енглеског 

језика) 

 направљени плакари за потребе стручне службе 

 израђени и уграђени плакари за држање документације свих ученика и одељења на 

другом спрату у канцеларији за израду докумената 

 у свим учионицама, кабинетима рачунарства и информатике, кабинету за теоријску 

наставу и полагање теста за испит за возача, канцеларијама секретара, стручне службе, 

директора и у зборници и библиотеци прерађено осветљење са флуоресцентним цевима 

на лед цеви 

 у свакој учионици изведеа електро инсталација за по две дупле утичнице 

 за сваки клима уређај изведено превезивање електро инсталације, преко појединих 

осигурача у кутијама 

 замењена три дотрајала клима уређаја и извршено годишње сервисирање свих осталих 

 исхобловане и прелакиране зборница, библиотека, кацеларије стручне службе, 

секретара и директор 

 обављени потребни молерски радови у свим просторијама школе 

 радионица домара изолована од влаге постављањем стиропора и стиродура и 

потребним малтерисањем 

 проширен магацин 
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 у радионици домара и у новоформираном делу магацина изграђене и уграђене нове 

полице 

 замењено осветљено у свим учионицама, зборници, библиотеци, канцеларијама са 

новим „лед цевима“ 

 обављени поттебно молерско-фарбарски радови на просторијама школе 

 сви клима уређаји сервисирани, замењено 3 дотрајала 

 набављено 9 лап топ рачунара за практичну наставу 

 набављено 6 десктоп рачунара (по један за рачуноводство, стручну службу, образовање 

ванредних ученика, за унос података за матичне књиге, сведочанства и дипломе и 2 за 

кабинет рачунарства и информатике) 

 набављени потребни инструменти , алати, уређаји и опрема за практичну наставу 

машинске и електротехничке струке. 

 комплетиран разглас у згради школе – постављени звучници у холовима првог и другог 

спрата 

Продужени су уговори са предузећима „Бит Пројект“ и „ Нолекс“ из Београда за 

одржавање рачунара  и интернет мрежа, односно за старање о безбедности и заштити 

здравља ученика и запослених на раду. 

Рад сервисне радионице у школи је ове школске године побољшан проширењем обима 

послова, због старења возног парка ауто школе првенствено. 

Такмичењима ученика стручним, спортским и осталима сам посветио пуну пажњу и обавио све 

послове у припремама и личним присуством на самим такмичењима, потврдио њихов значај. 

У нашој школи сам био председник организационог одбора регионалног такмичења 

образовних профила аутомеханичар, алутолима и бравар за регион Београда. 

Тежиште рада и практично сви послови које сам обављао односе се на наставу, њено опремање 

и повећање њеног квалитета. 

Велико време сам потрошио на рад са Министарством просвете,науке и технолошког развоја,  

Школском управом Београда, Секретаријатом за образовање, Просветном инспекцијом и на 

развијању сарадње са другим школама. 

Овде мислим и на израду великог броја извештаја, почевши од извештаја о „припремљености 

школе за рад у школској години“, „опремању наставним средствима“, „стању школских 

објеката“, „структури ученика и одељења“, усаглашавању плана уписафинансирање рада 

школе,... 

Обављен је значајан и велики посао израде елабората за финансирање школе и потписивање 

уговора о финансирању за школску 2016/2017. годину. 

Просветни инспектори осим општег прегледа школе обавили су и велики број ванредних увида 

у рад школе по разним питањима.  Сви записници просветних инспектора садрже утврђена 

стања по свим питањима. 

Напомињем, да су просветни инспектори у више наврата контролисали и валидност издатих 

докумената ученицима од стране школе, а посебно смо се бавили провером валидности око 

1500 уверења за такси возаче. 

Државна ревизорска институција контролисала пословање школе у 2016. години од 01.02. – 

25.07.2017. године. Трочлана комисија је контролисала пословање наше школе провером 

сваког пословног односа, сваке новчане трансакције, свих књижења, валидности инвентара, 

комплетне поступке јавних набавки, уплате, исплате, начине рада у свим деловима школе, 
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пратећу документацију... из чега је јасно да су шеф рачуноводства и директор били значајно 

ангажовани на сарадњи са њима. А тиме „ометени“ у обављању текућих послова. 

Сарадња са нашом Градском општином „Врачар“ веома је добра. 

Са Домом здравља „Врачар“ сарадња је појачана и уговором о прегледу наших ученика и 

запослених за добијање лекарских уверења за возачке испите по повољнијим ценама.  

По одлуци Школских одбора бесплатни систематски прегледи у Дому здравља „Врачар“и даље 

се обављају за запослене. 

Организован је велики број предавања у сарадњи са домом здравља „Врачар“, Управом 

полиције Београда, Инцест траума центром, HBO „Грађанска иницијатива“, САЈ... 

Школски  панои се уређују у складу са значајним датумима, актуеланим догађајима и 

најбољим ученичким достигнућима у настави (технички цртежи, дневници практичне наставе, 

контролни, писмени...), на чему стално инсистирам. 

Када је у питању рад са ванредним ученицима, по мојим налозима извршене су промене у 

вођењу документације у циљу јасноће и смањења грешака, уведена је обавезна консултативно 

– инструктивна настава, урађена нова питања за поједине предмете. 

Ове школске године је било инцидената између ученика, које смо успешно разрешавали 

захваљујући и одличној сарадњи са Полицијском станицом Врачара и школским полицајцима, 

али и са Центрима за социјални рад,домовима ученика...и незизоставно са родитељима. 

Административна служба школе, као и рачуноводство обављају коректно и на време своје 

послове, а посао са њима је непрекидан и врло обиман. 

Рад са Саветом родитеља и Ученичким парламетом оцењујем као веома успешан и у смислу 

пуног обостраног уважавања и поверења које за резултат има допринос у напредовању школе и 

предузимање потребних корака на време. 

Сви наставници који су радили у школи, као и остали запослени потпуно испуњавају законске 

прописе за радна места на која су распоређени. 

Када је обезбеђење наставног кадра у питању, ове школске године као и предходне су 

ескалирали проблеми због забране расписивања конкурса, тако да сам био принуђен да се 

„довијам“ како би настава била потпуно адекватно заступљена и редовно одржавана што сам 

успео. Овде морам да похвалим запослене наставнике, који су ишли на замене недостајућих 

колега и врло савесно и стручно изводили наставу. При овоме  је маловише број часова него 

предходних због дугих боловања 

Школа је у предходних 8 месеци послова веома стабилно. У делу ванредних прихода може се 

констатовати благо повећање, а што се односи и на рад и приходе ауто школе. 

Школа је организована и радила  потпуно према прописима, са правовременим предузимањем 

потребног, у пуној комуникацији унутар колектива, са родитељима, сарадницима из привреде, 

нашег Министарства, Завода за унапређење образовања и васпитања, Завода за вредновање 

квалитета образовно васпитног рада, Школском управом Београда, Градским секретаријатом за 

образовање и дечију  заштиту, ЈКП ГСП Београд, општином Врачар, Привредном комором 

Београда, стручним школама, факултетима и високим струковним школама, што је део мојих 

послова у које сам уложио велики труд и време . 
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Посебан допринос у напретку школе дао је ове године наш Школски одбор, доношењем 

правовремених одлука које су значајно олакшале организацију послова и рад у школи. 

Велики значај у овом раду сам одувек давао сарадњи са привредом, па сам и ове године 

посветио пуну пажњу овим пословима. Овде су ми били приоритет сарадници и њихова 

предузећа, сервиси, радионице... у којима наши ученици обављају практичну наставу али и 

привредни субјекти који запошљавају наше свршене ученике. При обављању ових послова 

нисам разликовао јавна и приватна предузећа, јер наша школа и једнима и другима обезбеђује 

кадрове. 

Потврда високог угледа школе су и високе оцене које добијамо од привреде, општинске и 

градске власти, од колега, родитеља ученика, а што се манифестује и бројним присуством 

њихових представника, савету родитеља, учешћу у раду школских тимова и актива,на 

стручним скуповима и манифестацијама... 

Сви послови организовања, руковођења, контроле рада, коришћења расположивих средстава 

су рађени са моје стране јавно и транспарентно у сарадњи са ученицима, родитељима , 

професорима, свим  запосленим, Школским  одбором, Наставничким већем,  Педагошким 

већем, стручним колегијумом, Одељенским већима и најближим сарадницима, на чему се 

свима захваљујем. 

 

Извештај о раду помоћника директора за теоријску наставу  Матешић Зорана и 

Станковић Срђана 

 

 

У Школској 2016-2017.години, настава се одвијала у две смене. Смену „А“ чинила су  одељења 

из подручја рада Саобраћај, а смену „Б“ одељења из подручја рада машинство и обрада метала 

и електротехнике. План и програм рада помоћника директора дат је у годишњем плану рада 

школе за 2016-2017.годину.  

 

Помоћници директора су активно радили на: 

 Изради Годишњег плану рада школе за 2016-2017.годину 

 Формирању одељењских већа уз сагласност директора школе 

 Плану дежурстава наставника у обе смене 

 Распореду учионица за обе смене 

 Организацији и присуству Одељењским већима као и сумирању и обради података који 

су тим путем добијена 

 Учествовали у раду педагошког колегијума 

 Учествовали у извођењу Наставничких већа 

 Координисали рад стручних већа 

 Пратили и извештавали Наставничко веће о реализацији свих видова образовно – 

васпитног рада школе 

 Учествовали у организацији и извођењу родитељских састанака 

 Извођење наставе у складу са решењем о именовању помоћника директора 

 Учествовали у раду Стручних већа 

 Учествовали у раду стручних Актива и Тимова школе којим се осигуравају и 

унапређују квалитет рада школе 

 Учествовали на семинарима, трибинама и осталим облицима стручног усавршавања 

 Организовали и учествовали на сајмовима образовања 

 Пратили рад наставника кроз посете часова наставника а дефинисане планом посета 

настави 
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 Пратили рад наставника прегледом педагошке документације (Дневник евиденције 

рада) 

 Остваривали сарадњу са родитељима / старатељима ученика 

 Изради плана матурских и завршних испита за текућу школску годину 

 Организовали промоције факултета академских и струковних студија за ученике 

завршних разреда у оквиру професионалне оријентације 

 Учествовали у организацији обуке Завода за вредновање квалитета 

 Поред директора, водили разговор са кандидатима који су се пријавили за посао замене 

одсутног наставника 

 Организацији припремне наставе за полагање разредних и поправних испита завршних 

разреда 

 Организацији и спровођењу разредних испита завршних разреда у јунском испитном 

року 

 Организацији и спровођењу поправних  испита завршних разреда у јунском испитном 

року 

 Организацији и спровођењу завршних испита у јунском испитном року 

 Организацији и спровођењу матурских испита у јунском испитном року 

 Организацији припремне наставе за полагање разредних и поправних испита 

незавршних разреда 

 Организацији и спровођењу разредних испита незавршних разреда у јунском испитном 

року 

 Организацији и спровођењу уписа ученика у први разред наредне школске 2017-

2018.године у првом и другом уписном кругу 

 Са представницима стручне службе, формирали одељења новоуписаних ученика 

 Организацији и спровођењу разредних испита у августовском испитном року 

 Организацији и спровођењу поправних  испита у августовском испитном року 

 Организацији и спровођењу завршних испита августовском испитном року 

 Организацији и спровођењу матурских испита августовском испитном року 

 Извештајима одељењских старешина за школску 2016-2017.годину 

 Изради Водича за наставнике и одељењске старешине за 2017-2018.годину 

 Обављали послове наставника у складу са решењима 

 

 

Извештај о раду Наставничког већа  

 

У школској 2016/2017. години одржано је 13 седница  Наставничког већа и реализовани сви 

садржаји предвиђени годишњим програмом рада.  

Наставничко веће је обавило следеће послове: 

 Разматрало и усвајило план и програм за текућу школску годину; 

 Разматрало распоред часова; 

 Дефинисана задужења наставника за текућу школску годину 

 Анализирало економско-социјално стање породица наших ученика;  

 Организација рада школе: дежурство наставника, дежурство ученика, 

родитељских састанака; 

 Одрашвало обавезност извођења додатног и допунског рада са ученицима; 

 Усвојило програм стручног усавршавања наставника; аналзирало оствареност; 

 Анализирало постигнуте резултате у васпитно- образовном раду на крају 

класификационих периода, полугодишта и на крају наставне и  школске године; 

 Усвајило план уписа редовних и ванредних ученика за идућу школску годину; 

 Разматрало рад стручних органа, наставника, стручних сарадника и сарадника у 

настави (реализација задужења из Годишњег програма рада); 
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 Разматрало извештаје  о реализацији наставног плана и програма теоријске 

наставе и практичне наставе;  

 Утврђивало план припрема за реализацију практичне наставе, завршних испита 

и матурских испита; 

 Разматрало стања физичког здравља ученика, коришћење података 

систематских прегледа и мерења функционалних способности; 

 Усвојило школски тим за израду Годишњег плана рада школе за следећу 

школску годину; 

 Формирало Развојни тим; 

 Формирало Тим за самовредновање; 

 Утврђивало теме за завршне и матурске испите; 

 Утврђивало састав испитих комисија за завршне испите; 

 Формирало комисије за упис ученика у први разред; 

 Формирало комисија за завршне и матурске испите; 

 Утврђивало успех ванредних ученика у планираним испитним роковима; 

 Разматрало расподелу часова и поделу предмета за следећу школску годину; 

 Усвојило избор ученика генерације; 

 Анализирало и усвојило укупне резултате образовно-васпитног рада на крају 

школске године; 

 Формирало испитне комисије за поправне и завршне испите; 

 Анализирало рад на образовању ванредних ученика; 

 Разматрало и усвајало извештај Комисија за признавање испита ванредних 

ученика; 

 Разматрало и усвајало резултате испита ванредних ученика; 

 Формирало испитне комисије за ванредне ученике; 

 Разматрало организацију и обављање послова за испит за такси возаче 

 Разматрало организацију оспособљавања возача трамваја за потребе  ЈКП ГСП 

Београд 

 Усвајало и разматрало Извештај о упису ученика за наредну школску годину;  

 Пратило рад на изради Годишњег програма рада, Развојног плана и акционог 

плана; 

 Разматрало извештај о самовредновању. 

 

Извештај о раду Одељењских већа  

 

У току школске 2016/2017. године школа је организовала укупно 8 Одељењских већа 

предвиђених годишњим планом школе као и неколико одељењских већа на захтев одељењских 

старешина на којима су  разматрани  предлози одељењских старешина, предметних наставника 

и Стручне службе у вези индивидуалних образовних планова за ученике којима је потребна 

додатна подршка или по неком другом основу (матурска екскурзија, матурско вече и 

непредвиђени догађаји...). 

 

 

После 31.8.2016.године  одељенска већа су обављала следеће послове:  

 

 Утврђивање Годишњег плана рада одељенских већа 

 Организовала родитељске  састанкеу току школске године 

 Утврдила  план писмених задатака 

 Утврдила план рада графичких задатака 

 Извештавали о социјалној структури уписаних ученика 

 Утврђивали неопходан школски прибор и материјал 

 Утврђивању термина одржавања седница одељењских већа 
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 Разматрали  резултате рада одељења на крају I, II, III  класификационог периода као и 

након завршетка наставе и школске 2016/2017. године 

 Анализирали рад и усвајали  мере за унапређење успеха одељења 

 Одређивали ученике за допунску наставу и предлагали ученике за ИОП 

 Разматрели васпитно - дисциплинске мере на предлог одељењских старешина, 

предметних наставника и стручне службе 

 Утврђивали успех на разредним, поправним, завршним и матурским испитима 

 Разматрали и усвајали оцене по предметима на крају I, II полугодишта као и након 

завршетка школске године 

 Раѕматрали  реализацију свих облика образовно – васпитног рада 

 Утврђивали појединачан успех ученика на крају I и II полугодишта као и након 

завршетка школске године, по предметима и улупан успех 

 Сарађивали са стручном службом 

 Предлагали ученике за похвале и награде 

 Организовали поделу сведочанстава, књижица, награда, похвалница и диплома. 

 

Рад одељенских већа је био потпун, одговоран и веома је допринео постигнутим 

резултатима ученика и школе у целини. Наравно да има места за побољшања и то 

првенствено на детаљнијем дефинисању личности сваког ученика са циљем предузимања 

потребног за постизање што бољег успеха и формирања одговорне и савесне особе.  

 

 

 

 

Извештај о раду стручне службе  

 

 

Стручну службу су сачињавале: Татјана Мацановић –социјални радник, Сања Станић-психолог 

и Јела Станојевић- педагог. 

 

- У септембру месецу стручна служба је учествовала у изради Извештаја о раду школе у 

школској 2015/2016.години  и у изради појединих делова Програма рада школе као што су:  

план и програм васпитног рада с ученицима (у оквиру програма одељењског старешине, 

сарадње с родитељима ученика, професионална орјентација, социјална структура ученика и 

њихових породица и др.), програм рада Ученичког парламента и  програм рада приправника. 

- Израда годишњих и оперативних планова стручне службе.  

- Израда паноа “Вештина учења и како је стећи“, као уводне активности за предавања стручних 

сарадница на часовима одељенске заједнице.  

-  Конституисање Ученичког парламента. 

- Социјална анамнеза  ученика и формирање досијеа по одељењима и по потреби 

индивидуалних. 

- Информисање одличних ученика о  ученичкој стипендији. Прикупљање и обрада података и 

дистрибуција формулара. 

- Стручна служба је обављала  саветодавно-васпитни рад са ученицима (групни и 

индивидуални) који постижу слабији успех и имају проблем у понашању,  као и корисници 

пас-а;  

 испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и имају проблема у 

понашању; 

 имају теже повреде обавезе ученика;  

 живе у неповољним породичним и другим социјално-педагошким условима (без 

родитеља, разведени, ученици путници, ученици из домова ученика и сл.), 

 ученицима придошлим из других других градова и насеља 
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 ученицима, корисницима пас-а. 

- Сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика  огледала се у:  

 прикупљању података од родитеља значајним за упознавање и праћење развоја 

ученика;  

 информисању родитеља о педагошким карактеристикама и проблемима њихове деце;  

 обављању педагошко саветодавног рада (групно и индивидуално) с родитељима 

ученика ради њиховог упућивања у поступке за решавање проблема деце 

- Сарадња са институцијама ван школе: 

 чланови стручне службе Татјана Мацановић, социјални радник и Јела Станојевић, 

педагог, у новембру месецу са ученицима су се одазвали акцији добровољног давања 

крви. Акцији се придружило 30 ученика наше школе. Ученици су добили два слободна 

дана, као и чоколаду од школе. 

 ученици одељења  С14 помогли су Дому “Јуса” око чишћења лишћа у дворишту. Том 

приликом је однешено 50 кг јабука, купљено  2 тротинета као и школски прибор за 

децу из Дома „Јуса“. СА ученицима су биле социјални радник Татјана Мацановић и 

Јела Станојевић педагог. 

 ДЗ Врачар организује предавања о болести зависности, Сиди и облицим а ризичног 

понашања, преносивим болестима 

 4. Одељење МУП-а за сузбијање малолетничке деликвенције организује предавањима о 

најчешћим облицима малолетничке деликвенције у нашем граду 

 ови облици рада су неопходан вид превенције и сузбијања непожељних облика 

понашања адолесцената 

 ученици који се налазе у стању хитне здравствене угрожености колима хитне помоћи у 

пратњи стручне службе бивају смешетени у одговарајућу здравствену установу 

- Сарадња са одељенским старешинама у вези помоћи ученицима ради додатне подршке у 

образовном процесу 

- Директор школе и социјални рданик организују бесплатну ужину за 20-так ученика наше 

школе 

- Учешће на седницама Одељенских већа обрад и подношење извештаја на Наставничком већу 

и Стручном већу  друштвених наука и Стручном већу саобраћајне струке 

- Посете часовима наставника у сарадњи са организаторима наставе. Учешће  у непосредној 

припреми наставника - избору и конкретизацији циља и задатака који треба да се остваре на 

часу; одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада ради остваривања 

постављених циљева и задатака. По завршетку са наставницима је дискутовано о реализацији 

часа 

- Педагог и наставник Жељко Петровић, кооординатор Тима за самовредновање  су 

учествовали на Филозофском факултету Универзитета у Београду 25. и 26. септембра 2016. на 

научном скупу под називом „ Вредновање у васпитно-образовном процесу.”. Педагог и 

координатор Тима су презентовали рад на скупу под називом: Тим за самовредновање у школи 

– из угла координатора Тима и педагога“ . 

- Педагог је учествовала у непосредној припреми наставника за полагање испита за лиценцу - 

конкретизација циља и задатака на добијену наставну јединицу ; одабиру  и примени 

ефикаснијих облика, метода и средстава рада, ради остваривања постављених циљева и 

задатака 

- Као један од аутора Водича за одељенске старешине под називом « Корак напред у сарадњи 

породице и школе», педагог Јела Станојевић  је у Педагошком музеју  учествовала на 

промоцији истог. 

- Педагог је  наставницима- приправницима одржала предавање о изради глобалних и 

оперативних планова, припрема наставника за час, вођење педагошко документације 

- Реаговање у кризним ситуацијама и поступање по Протоколу и одлазак са повређеном децом 

у здравствене установе ради хитног збривања. 

- Тимски рад на припреми и конципирању семинара стручног усавршавања за наставнике, 

васпитаче и стручне сараднике. 

- Присуствовање Тима за самовредновање школе 

- Стручни сарадници су учествовали у раду Тима за инклузију, Тима за превенцију насиља и 

Тима за професионалну орјентацију 
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- Сарадња са стручним институцијама (образовним, здравственим, социјалним) Општином 

Врачар и Канцелоријом за младе Општине Врачар, ПС Врачар 

-  Стручно  усавршавање: индивидуално (литература, консултације и сл.) и групно (семинари, 

симпозијуми, саветовања и сл.) 

- социјални радник и педагог похађале су Е- семинар Електронски часопис у служби 

креативности ученика. Израда часописа је био циљ семинара и такав часопис ће бити 

постављен на сајт школе.  

- Психолог школе похађала је Е-семинар Завода за вредновање квалитета Стандарди  

постигнућа  

- Интензивно лично стручно усавршавање (семинари који нису обухваћени акредитацијом), а у 

складу са потребама рада у стручној служби школе: стручни скуп ДЕАПС-а „Адолесценција и 

психопатологија“, „Приступ шема терапије у саветодавном раду “, „Психолошко вештачење“.  

-  Присуство педагога и наставника грађанског васпитања Милене Зорић  са групом ученика 

ромске националности у Општини Врачар у којој је обележен Међународни дан толеранције 

пројекцијом филма «Наша школа» у којој су присуствовали ученици врачарских средњих 

школа са наставницима. 

- Учешће стурчних сарадника у тимовима за промоцију школе, промотивним активностима на 

нивоу група и појединаца. 

- Психолог школе је 14. јуна учествовала на промоцији информатичког образовања у 

организацији Општине Врачар на коме су три ученика добила ваучере за бесплатне 

информатичке курсеве.  

- Присуство стручних сарадника на републичкој секцији стручних сарадника. 

- Вођење документације о свом раду која обухвата: план и програм рада (годишњи  глобални; 

месечни - оперативни), дневник рада... 

Извештај о раду Ученичког парламента  

 

Током школске 2016/2017. године одржана су 4 састанка Ученичког парламента. 

Први састанак Ученичког парламента одржан је 9.09.2016. године у амфитеатру школе. 

Дневни ред: 

1. Конституисање Ученичког парламента 

2. Избор руководствапарламента- председника, заменика председника и   два пунолетна 

ученика представника која учествују у раду Школског одбора 

3. Прописи за рад ученичког парламента, права и дужности ученика 

4. Разно 

Директор школе је све присутне ученике упознао са историјом рада школе, са проходношћу 

уписивања на факултете и високе струковне школе након завршетка четворогодишњег и 

трогодишњег школовања, али и о правима ,обавезама и одговорностима ученика у школи. 

За председника Ученичког парламента изабрана је Цветковић Бојана из одељења С42. За 

подпредседника изабран је Шкорић Катарина  С42. Ученици Дражић Филип М41и  Милица 

С45 изабрани  су да присуствују седницама Школског одбора. Ученици су на састанку 

упознати са Законом о основама система образовања и васпитања,  правилима понашања у 

школи. Радило се по Статуту Ученичког парламента. У пријатној атмосфери представници 

одељења су позвани на активно учешће у раду Ученичког парламента од стране директора и  

педагога Јеле Станојевић. 

 Други састанак Ученичког парламента одржан је 24.11.2016. 

Дневни ред: 

1. Резултати ученика и одељења на крају првог класификационог периода у школској 

2016/2017.години 

2. Матурска екскурзија 

3. Школски разглас 

4. Матурско вече 

5. Разно. 

Закључци другог састанка  су били да само редовност ученика  на настави, активност на часу 

су главне одлике да се одржи успех ученика. Представници парламента ће у својим одељењима 

мотивисати учнике да промовишу добре резултате у школи. представници парламента 
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обавестили су будуће матуранте о екскурзији. добровољни ученици су се пријавили за 

школски разглас и биће обучени за пуштање музике у петак у 9 часова. Прве понуде за 

матурско вече стижу у марту, априлу и након тога ученици маруранти са одељенским 

старешином обилазе места која буду у понуди. Ученици су упознати са акцијом добровољно 

давање крви. 

 Трећи састанак Ученичког парламента одржан је 1.3.2017. године. 

Дневни ред: 

1. Резултати ученика и одељења на крају првог полугодишта и мере за унапређење 

образовно васпитног рада  

2. Сајам аутомобила 

3. Предлог за спортисту године 

4. Матурско вече –предлози 

5. Чеп за хендикеп 

6. Хуманитарна помоћ за Стојана Радеку из Старе Пазове који болује од леукемије 

7. Разно. 

Након изнетих резултата са полугодишта и мотивисања ученика за рад и поправљање оцена у 

наредном кварталу школске године , ученици су изразили велику заинтересованост за Сајам 

аутомобила. Ученици матуранти су до сада највише интересовања показала за прославу матуре 

у хотелу Метропол. Покренута је акција Чеп за хендикеп и у холовима школе ће бити 

постављене кутије за чепове. Ученица из С14 позива ученике да се укључе у хуманитарну 

акцију за Стоајна Рандеку из Старе Пазове који болује од леукемије.  

 

Четврти  састанак Ученичког парламента одржан је 12.5.2017. године. 

Дневни ред: 

1. Резултати ученика и одељења на крају трећег класификационог периода и мере за 

унапређење образовно васпитног рада  

2. Матурско вече  

3. Чеп за хендикеп 

4. Прослава матураната у школи 

5. Разно. 

Након изнетих резултата на крају трећег класификационог периода и мотивисања ученика за 

рад и поправљање оцена у наредном кварталу школске године када је период закључивања 

оцена. Ученици матуранти су добили све потребне информације о прослави матуре и прослави 

матураната у школском дворишту.  

Сви представници Ученичког парламента захвалили су се ученицима на сарадњи пожелили им 

пуно среће у наредној школској години.  

Седницама ученичког парламента у припреми и раду директор је дао пун допринос. У сарадњи 

са ученичким парламентом у школи постоји разглас, ученици су у холовима и дворишту за 

време одмора у обе смене слушали музику.  

 

Извештај о раду  секретаријата  

 

Рад секретаријата се обављао у потпуности у оквиру редовне делатности. 

Кадровска, архивска и нормативна делатност се одвија успешно (радило се у складу са 

законом, сви прописи су у потпуности праћени, усклађивали смо правилнике како су то 

захтевали прописи, све у  законским роковима, пружана је правна помоћ како у обради аката 

до усвајања коначног текста, тако и стручним органима школе..), инспекцијом просветном и 

буџетском. 

Сређена је архива  школе и о томе донета решења. 

Сарађивало са школским одбором, саветом родитеља (пипремање седница, давање 

објашњења и мишљења, израда одлука и закључака, извештаја, записника, уредно се 

присуствовало седницама ..), ученицима, родитељима, члановима колектива, стручним 

органима школе.  
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Административни послови се обављају у секретаријату у сарадњим са свим службама у 

школи. 

Сви послови се обављају успешно и на време. 

У оквиру своје делатности радили смо и сарађивали са Министарством просвете науке 

и технолошког развоја, локалном самоуправом, МУП-ом, домовима здравља  и осталим јавним 

и другим службама како је то процес рада захтевао као и фирмама са којима имамо уговоре о 

пословнотехничкој сарадњи.  То су наши стратешки партнери који поред тога што нам помажу 

у обуци ученика, велики број ученика по завршетку школовања и запошљавају. 

 Услови за рад су задовољавајући. 

Техничко особље ради савесно, све  просторије се уредно одржавају и самим тим је и 

хигијена на добром нивоу. 

 

 

 

 

Извештај о раду библиотеке  

 

У току школске 2016/2017. године радно време библиотеке било је од  8:00 до 14:00 часова и 

од 14:00 - 19:15. У библиотеци су радиле:  Смиљка Окука - професор географије; Сања 

Вукобрат -професор српског језика и књижевности; Татјана Мацановић -социјални радник 

Сања Станић- психолог  и Милена Зорић- професор географије. 

 

Рад у библиотеци обухватао је: 

 

1. Планрање и програмирање образовно- васпитног рада:  

- Планирање и набавка литературе за ученике и наставнике 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци 

- Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реалицзацију наставе и образовно-васпитног рада 

 

2. Рад са наставницима 

- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире и 

коришћење наставносарадничког дела библиотеке 

- Сарадња са наставницима на промоција читања кроз све облике образовно-васпитног 

рада 

- Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 

извора информација 

- Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци 

- Информисање корисника школске библиотеке о новим књигама и часописима 

- Сарадња са наставницима у припреми ученика за различита такмичења 

- Фотокопирање и штампање наставног материјала, за потребе предметних наставника 

 

3. Рад са ученицима  

- Припремање ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања 

- Праћење и евидентирање коришћења литературе у школској библиотециж 

- Пружање помоћи ученицима код учења и усвајања метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима 

- Пружање помоћи ученицима код учења и усвајања знања, а посебно ученицима који 

имају тешкоће у учењу и раду 

- Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста 
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- Упућивање на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, 

речник...) 

- Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима 

- Опомене ученицима за неблаговремено враћање књига 

- Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу 

- Развијање навике долажења у школску библиотеку 

- Рад са ученицима у читаоници и на реализацији школских пројеката 

 

 

 

 

4. Рад са директором, стручним сарадницима и наставницима  

- Сарадња са стручним већима, педагогом, психологом и директором школе у вези са 

набавком и коришћењем књижне грађе, као и целокупна организација рада школске 

библиотеке 

- Информисање стручних већа, стручних сарадника  

- Набавка нове стручне литературе 

- Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и стручни сарадници 

 

5. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара 

- Обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информатичке писмености, 

како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање и примену 

информација, као и коришћење информационо-комуникационих технологија 

- Заштита и очување библиотечко-медијске грађе и периодична ревизија фонда 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа 

рада у току школске 2016/2017. године 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ НАСТАВЕ  

Извештај помоћника директора Матешић  Зрана и Станковић Срђана о посетама  часова 

наставника  

 

Помоћник директора Матешић Зоран у смени „Б“ реализовао је 25 посета часова наставника. 

Превасходно се водило рачуна о приправницима, а у план посете часовима су били укључени 

наставници из свих већа.  

У школској 2016/2017.године у смени „А“  планирано је 15 посета часова наставника. 

Посматрано је 11 часова, 2 часа није посматрано из оправданих разлога (екскурзије, боловање 

наставника), 1 наставник је у међувремену престао да ради у нашој школи, док је један 

наставник одбио да му се присуствује настави.  

Од посматраних 11 часова, процена постигнућа стандарда је: 

Стандарди постигнућа 
2.1 Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу 

2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

2.3 Наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама ученика 

2.4 Ученици стичу знања на часу 

2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

2.6 Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

2.7 Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу  

 

Средња оцена посета часовима: 2,33 
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Оствареност стандарда: делимично остварен стандард 

Оцена 
Оцене по стандардима 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

4 (75%) 6 3 6 6 4 5 7 

3 (50%) 2 8 3 3 5 2 2 

2 (30%) 3 0 0 1 0 1 2 

1 (<30%) 0 0 2 1 2 3 0 

Просечна 

оцена 
2,40 2,40 2,33 2,40 2,20 2,07 2,53 

 

Према Правилнику о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа за оцену су, из 

ове групе стандарда, од изузетног значаја за рад установе су стандарди 2.3, 2.4 и 2.6. 

Анализирајући их видимо да: 

 У оквиру стандарда 2.3 наставници прилагођавају захтеве могућностима ученика као и 

да прилагођавају темпо рада потребама ученика као и време са њиховим образовним и 

васпитним потребама али да недовољно прилагођавају наставне материјале потребама 

ученика. У одељењима у којима се посматрала настава није било ученика по ИОП-у па 

се овај индикатор није узимао у обзир. 

 У оквиру стандарда 2.4, ученици показују заинтересованост за час, учествују у раду на 

часу. Њихова активност указује да су у мањој мери разумели о чему се говорило на 

часу. Користили су доступне изворе знања али се нажалост, то сводило углавном на 

коришћење уџбеника и свеске. Извори знања као што је стручна литература, часописи, 

интернет сајтови, панои, слике, модели, .... , нису заступљени у довољној мери. 

Ученици су при решавању проблема користили повратну информацију. Добро су 

процењивали тачност одговора али нису били у стању да образложе како су до тих 

решења дошли 

 У оквиру стандарда 2.6, наставници су у мањој мери вредновали рад ученика, а када је 

то и било присутно, наставници су формативно оцењивали а оцене углавном уносили у 

своје педагошке свеске уз разумљиву повратну информацију. При вредновању, 

наставници су у мањој мери прилагођавали захтеве могућностима ученика, а нимало 

нису посветили време да уче ученике како да они сами процењују свој напредак. 

 

Поред планираних, посећивао сам и непланиране часове:  

 2 огледна часа наставника српског језика и књижевности и наставника верске наставе 

 1 час студента Богословског факултета у склопу обавезних активности студената 

 2 часа на коме су присуствовали студенти математичког факултета којима је то био део 

семинарског рада са свом усменом анализом часа као и разматрања која су била 

саставни део семинарског задатка 

 

 

Извештај са разредних испита из страног језика за које није организована настава 

 јун 2016/2017.године  

 

У јунском испитном року је организова припремна настава и разредни испит за ученике који су 

изабрали наставни предмет: француски језик, руски језик и немачки језик.   

 

Разредни испит је пријавило 15 ученика. Полагању испита је приступило 13 ученика док се 2 

ученика нису појавила на испитима а предходно нису одустали нити оправдали свој изостанак. 

За ове ученике сматрамо да нису положили разредни испит сходно Закону о средњем 

образовању и васпитању члан 54. Став 6. 
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Извештај о реализацији наставе обавезних изборних предмета: грађанско васпитање и 

верска настава   

 

Извештај о реализацији предмета Грађанско васпитање у шк. 2016/2017.године. 

У школској 2016/2017.г. наставу из предмета Грађанско васпитање изабрао је да прати велики 

број ученика и она је реализована,као и претходних година у сва четири разреда и у сва три 

подручја рада. 

Методологија ових часова ослања се на радионичарске принципе рада и примену 

интерактивних метода које омогућавају велику  ангажованост ученика  за време часа, што они 

и показују. На часовима се примењују савремена медијска средства, ппт презентације и 

документарни филмови. Тема филмова су: угроженост људских и дечијих права, дечији рад, 

породично и вршњачко насиље, толеранција и дискриминација, промовисање активизма 

младих, угроженост мањинских и маргинализованих група, проблеми деце  која  живе на 

улици, особа са инвалидитетом, развијање еколошке свести и др.      

Евалуација наставе показује да су ученици задовољни колико су научили о својим правима, 

демократском друштву, дискриминацији, професионалној орјентацији, колико су овладали 

вештином слушања, ненасилног решавања конфликата, како да заступају своје интересе, и др. 

Ученици  истичу да им се највише допада то што на часовима Грађанског васпитања могу да 

изразе своје мишљење, да буду саслушани и уважени, али и да су у мањој мери задовољни 

својим умећем организовања акција и тиме што је оцењивање описно и не утиче на општи 

успех. 

Наставница грађанског васпитања, Јасминка Филиповић, одржала је огледни час на тему 

„Србија и ЕУ-шта млади уче и раде“, у групи ученика  од  I-IV разреда. Ова активност била је 

иницирана од стране Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи 

са удружењем грађана Грађанске иницијативе. 

23. септембра 2016.год. наставница грађанског васпитања, Јасминка Филиповић, била je једна 

од менторки која је водила групу ученика (одељења С24, С25, С27, С34 и прошлогодишње 

матуранте -одељење С41) у Београдску надбискупију, где им је хуманитарна организацију 

Caritas уручила награду за  освојено III место, за  филм „ Волонтирај и уживај“. 

У мају месецу ове године, 50 ученика наше Школе је у ко-организацији наставнице историје, 

Данијеле Савић Стаматовић, и наставнице Јасминке Филиповић посетило  Дворски комплекс 

на Дедињу. 

У  протеклој школској 2016/2017.години реализација методских јединица и укупног броја 

часова Верске наставе у потпуности је одржана. Ученици су Верску наставу пратили у сва 

четири разреда ове школе, где су релативно били присутни на истом, у потпуности 

учествовали на њима.  

У месецу мају наставник Ненад Вујић је водио ученике у Храм Светог Саве да погледају 

крипту, куполу и да виде на лицу места фрескописце како осликавају храм. 

Што се тиче верски ваннаставних активности, неки ученици с учествовали наприредби за Св. 

Саву певајући у хору, рецитујући и глумећи. Ове школске године, по први пут није 

организован обилазак манастира Острог из оправданих разлога. 

У саобраћајној струци 281 ученик похађао је грађанско васпитање, а 378 ученика  верску 

наставу. У машинској струци 129 ученика похађало је грађанско васпитање, а 199 ученика 

верску наставу. У електротехничкој струци 119 ученика похађало је грађанско васпитање, а 

181 ученик верску наставу. 

 

Извештај о реализацији практичне наставе саобраћајне струке 

Реализација практичне наставе 

 

Практична настава саобраћајне струке одржавала се у школским радионицама које се налазе у 

кругу предузећа ГСП „ Београд“ као и у предузећима „ Ласта“ Београда, „ БАС“ Београд, 

„АМСС“  
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 У школским радионицама ГСП Београд које се налазе на Дорћолу реализована је 

практична настава са одељењима возача моторних возила и техничарима друмског саобраћаја 

од првог до трећег разреда. 

 У истим просторијама реализовани су и часови теоријске наставе из оранизације 

превоза (са одељењима С31,С33), и техничког цртања са свим одељењима првог разреда 

саобраћајне струке (С11,С12,С13,С14,С15,С16,С17). 

 У предузећу ГСП Београд погон „ Нови Београд“ настава је извођена са ученицима 

образовног профила -техничар друмског саобраћаја - четвртог разреда (С41, С42,С43,С44,) и 

једним одељењем другог разреда, истог образовног профила (С25). Део програмских садржаја 

за техничара друмског саобраћаја четвртог разреда одржан је на техничком прегледу АМСС, 

аутобуској станици „ Ласта“ и „ БАС“ и у оператива предузећа ГСП Београд. 

  У погону Космај и радионицама предузећа Ласта практична настава је рализована са 

ученицима трећег разреда образовног профила – возач моторних возила (С36,С37). Са истим 

одељењима у погону Космај реализовани су и часови теоријске наставе из предмета моторна 

возила.  

 У просторијам школе одржани су часови практичне наставе са ученицима образовног 

профила техничар друмског саобраћаја, а када су временски услови дозвољавали ученици су са 

наставницима излазили на терен како би практично увежбавали извођење увиђајних радњи. 

Ове школске године интезивирали смо сарадњу са МУП-ом Србије, и АМС Србија. 

Представници МУП-а одржали су неколико предавања ученицима четвртог разреда занимања 

техничар за безбедност саобраћаја. Представници МУП-а и АМСС као екстерни чланови 

комисије учествовали су на матурском испиту техничара за безбедност саобраћаја. 

  Програмски садржаји блок наставе реализовани су у предузећу „ Београд пут“, 

погонима ГСП „ Београд“ и АМСС – сектор процене штете, предузећу „ Ласта“, Лука Београд, 

Београд Пут. 

  Кординатор практичне наставе саобраћајне струке био је Митровић Жарко. 

                                                                                                                                                                                                           

 

Реализација теоријске и  практичне наставе обуке вожње: 

Практична настава обуке вожње у школској 2016/2017 години од укупно 325 ученика 

саобраћајне и машинске струке који су по наставном плану и програму имали право на 

обуку вожње њих 273 започело је обуку вожње у овој школској години а завршило 228 

ученика (83%). 

 

 Возач моторног возила други разред, од  51 ученика 38 ученик је отпочео 

обуку,а 37 ученикa је завршило обуку вожње (97.3%). 

 Возач моторног возила трећи разред, од 54 ученика, 50 ученика је отпочело 

обуку а 49 ученика је завршило обуку вожње (98%). 

 Техничар друмског саобраћаја, трећи разред 140 ученик, 125 ученика је 

отпочело обуку,  а 117 ученика је завршило обуку вожње (93,6%). 

 Аутомеханичар трећи разред, 48 ученика, 38 ученика је отпочело обуку , а 16 

ученика завршило (42%). 

 Машински техничар за моторе и моторна возила, 22 ученика, 14 ученика је 

отпочело обуку а 13 ученика је завршило обуку (92%). 

Ове школске године ученици саобраћајне и машинске струке,  

 возач моторних возила,  

 техничар за друмски саобраћај,  

 машински техничар за моторна возила,  

возачки испит су полагали пред школском комисијом.  

Наставници практичне обуке вожње њих 12, реализовали су 13.777 часова обуке 

вожње, од тога 12.371 на возилима „Б“ категорије и 1.406 часова на возилу „Ц“ 

категорије. 
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Током школске године ученици су полагали возачки испит „Б“ категорије по 

завршетку обуке вожње, од укупно 125 ученика возачки испит је положило 96 ученика 

(76,8%). 

У јунском испитном року возачки испит „Ц“ категорије укупно је полагало 40 ученика, 

а возачки испит је положило 22 ученика (55%). 

У августовском испитном року на возачком испиту „Ц“ категорије, укупно је полагало 

21 ученика, а возачки испит је положило 11 ученика (52,3%). 

Координатор практичне наставе обуке вожње у текућој школској години је Тучић 

Душко.  
 

Извештај о реализацији практичне наставе машинске, електротехничке и саобраћајне 

струке  

 

 Практична настава машинске , електротехничке и дела саобраћајне  струке у школској 

2016/2017. години,већим делом се обављала у школским радионицама које се налазе у 

оквиру   ГСП-а     у Улици Дунавска бр.62 и у мањим фирмама гравитирајуће нам 

привреде. 

 Један део практичне наставе обавља се у оквиру фирми са којима имамо уговоре о 

пословно техничкој сарадњи.То су наши стратешки партнери,који нам омогућавају 

обуку на савременим средствима и системима рада,а у којима се већина наших ученика 

по завршетку школовања и запошљава. 

 Највећа предузећа , као и сервиси са којима успешно сарађујемо су: 

 “Аутокомерц”,”Аутоделта”, “ПТТ гаража”,”Вемус”, “Рено”-Нови Београд, ”Рено   

Компресор”,“Прогрес”,”ПКБ-Падинска Скела”, “Ауто Чачак”, “РТС”,”МУП”,,”Паркинг 

сервис”,,Ауто кућа” Застава”,, Порше-Крњача”,,”Сузуки,сервис” ,“Aуто сервис 

ХОНДА ”- Нови Београд и “Мицубиши сервис” - Војводе Степе, Вождовац 

 Посебнo сарадња са ГСП-ом је наш оснивач и водећи стратешки партнер, јер је ове 

школске године, захваљујући великом раду, она подигнута на веома висок ниво. 

 Што се тиче реализацијe планираних часова практичне наставе за школску 2016 /2017. 

годину са редовним  ученицима,треба рећи да је спроведена у потпуности сагласно 

плану рада школе и прописима, Проблеми су решавани у ходу. 

 Школске 2016/2017. године, као и ранијих година,било је редовно опремање радионица 

материјалом, алатом и прибором.  Треба рећи да су поједине радионице опремљене 

рачунарима, што омогућава ученицима  лакше савладавање предвиђених програма. 

 У 2016/2017. години  смо извршили набавку новог алата за машинску струку, део се 

може видети на фотографијама које су дате као прилог овом извештају. Набављен је 

део опреме за дијагностику у аутоелектрици. 

 У току првог полугодишта имали смо посету часовима практичне наставе  од  стране 

директора школе,педагога и координатора практичне наставе. 

 Мишљења и коментари са посећених часова су били задовољављјући уз мале примедбе 

на које смо указали  професорима након посећених часова. 

 Када је реч о наставном кадру, треба истаћи да се ради о искусном наставном особљу, 

који  иза себе има   дуг стаж проведен у образовању   ученика. Узимајући  у обзир да се 

ради о искусном  људском  ресурсу, просек старости 37 година, уз квалитетно 

подмлађивање  наставног кадра, добија се основа за  квалитетније савладавање нових, 

савремених елемената наставног процеса,а у циљу бољег и савременијег образовања 

младих људи. 

Координатор практичне наставе у текућој школској години био је Младеновић  Љубомир.  

 

Извештај о образовању ванредних ученика  
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У току школске 2016/2017 у образовању ванредних ученика реализоване су следеће 

активности: 

 Урађен распоред рада образовања ванредних ученика за школску 2016/2017 годину. 

 Организована је консултативно, инструктивна и припремна настава у свим 

испитним роковима, за све предмете у сва три подручја и то 20 -100% од годишњег 

фонда часова. 

 Организована је  настава за стицање специјалистичког образовања за све образовне 

профиле  у  сва три подручја рада. 

 Организовани и спроведени испити у  октобарском ,јануарском, априлском јунском  

и августовском испитном року према календару рада за школску 2016/2017 годину. 

 

У октобарском испитном року реализоване су следеће активности: 

 

 ПРИЈАВА ИСПИТА од 12.09.2016 до 07.10.2016  године 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА  08. и 09.10.2016. године 

 15.10.2016 године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички 

испит за све образовне профиле специјалистичког образовања. 

 16.10.2016 г одине (II разред) 

 22.10.2016 године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит за све 

образовне профиле.  

 23.10.2016 године (IV разред) консултације и подела тема за матурски  испит за све 

образовне профиле. 

 06.11.2016 године (завршни, матур, спец. испити) 

 ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 21.11.2016 ГОДИНЕ  

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА    од 08.10. до 

18.12.2016 годинe. 

 

У јануарском  испитном року реализоване су следеће активности: 

 

 ПРИЈАВА ИСПИТА   од 14.11.2016 до 02.12.2016  године 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА     03. и 04.12.2016. године 

 10.12.2016. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички 

испит за све образовне профиле специјалистичког образовања. 

 11.12.2016 године (II разред) 

 17.12.2016 године (III разред) 

 18.12.2016 године (IV разред) ИСПИТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

,консултације и подела тема за матурски  испит за све образовне профиле. 

 15.01.2017 године (завршни, матур, спец. испити) 

 

У априлском испитном року реализоване су следеће активности: 

 

 ПРИЈАВА ИСПИТА  од 06.02.2017 до 24.02.2017  године 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА  25. и 26.02.2017. године 

 04.03.2017 године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички 

испит за све образовне профиле специјалистичког образовања. 

 05.03.2017 године (II разред) 

 11.03.2017 године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит за све 

образовне профиле. 

 12.03.2017године (IV разред) консултације и подела тема за матурски  испит за све 

образовне профиле. 

 02.04.2017 године (завршни, матур, спец. испити) 

 ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 18.04.2017 ГОДИНЕ 

 

У јунском  испитном року реализоване су следеће активности: 
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 ПРИЈАВА ИСПИТА од 18.04.2017 до 12.05.2017  године 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА  13. и 14.05.2017. године 

 20.05.2017 године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички 

испит за све образовне профиле специјалистичког образовања. 

 21.05.2017 године (II разред) 

 27.05.2017 године (IIIразред) консултације и подела тема за завршни испит за све 

образовне профиле. 

 28.05.2017 године (IV разред) консултације и подела тема за матурски  испит за све 

образовне профиле. 

 11.06.2017 године (завршни, матур, спец. испити) 

 ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД  26.06.2017 ГОДИНЕ 

У августовском испитном року реализоване су следеће активности: 

 

 ПРИЈАВА ИСПИТА од 10.07.2017  до 04.08.2017. године 

 ПРИПРЕМНА НАСТАВА 19. и 20.08.2017. године 

 26.08.2017 године (I разред и V степен) 

 27.08.2017 године (II разред) 

 02.09.2017 године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит за све 

образовне профиле. 

 03.09.2017 године (IV разред) консултације и подела тема за матурски  испит за све 

образовне профиле. 

 17.09.2017 године (завршни, матур, спец. испити) 

 ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА организоваће се од   25.09.2017 ГОДИНЕ  

 Извршена анализа и поднесени извештаји Наставничком већу о одржаним испитима, 

успеху ученика  и упућивању ванредних ученика на завршни, матурски и 

специјалистички испит у октобарском ,јануарском, априлском,јунском, и августовском 

испитном року 

 Организовани су и одржани завршни, матурски и специјалистички испити ванредних 

ученика у  октобарском ,јануарском, априлском ,јунском  и августовском испитном 

року према календару рада за школску 2016/2017 годину. 

 Организована је и одржана  припремна настава за испит за обављање такси превоза у 

Београду од 08.10. до 18.12. 2016 године.   

 Организован је и спроведен испит  за обављање такси превоза у Београду  18.12.2016 

године.  

 Организован је и спроведен поправни испит  за обављање такси превоза у Београду  

15.01.2017 године.  

 Организована припремна ( теоретска и практична) настава за стручно оспособљавање 

руковаоца виљушкаром за 130 кандидата. 

 Организован и спроведен испит за 130 кандидата за стручно оспособљавање за 

руковаоца виљушкаром. 

 Организован и спроведен теоретски и  практични  део возачког  испита за образовни 

профил Возач моторних возила, који су променили статус ученика из редовног у 

ванредно образовање и за ванредне ученике образовног профила возач моторних 

возила. 
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БРОЈ  ИСПИТА, БРОЈ  МАТУРСКИХ, ЗАВРШНИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ 

ИСПИТА ВАНРЕДНОГ ОБРАЗОВАЊА 

  

 

 

 У октобарском ,јанарском,априлском и јунском испитном року  школске 

2016/2017 одржано укупно 11690 испита у сва три подручја рада и у свим 

образовним профилима. 

 У октобарском ,јанарском,априлском и јунском испитном року  школске 

2016/2017 одржано је укупно 398 завршних ,матурских и специјалистичких 

испита. 

 Извршено је стручно оспособљавање 130 кандидата за руковаоца 

виљушкаром  

 49 кандидата је положилило испит за обављање такси превоза у Београду. 

 Свим уписаним ученицима урађена потпуна документација, законски 

прописана. 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА  

 

У школској 2016/2017. години у Техничкој школи ГСП су радила стручна већа за области 

предмета саобраћајне, електротехничке и машинске струке, као и стручна већа за предмете 

природних и друштвених наука. 

Рад стручних већа се може оценити као врло добар, са значајним простором за његово 

побољшање код  одређивања плана уписа, разматрања прописаних планова и програма 

наставних предмета појединих образовних профила, већем појединачном и заједничком 

ангажману на опремању наставе, припреми часова, изради нових планова и програма, стручне 

литератуте, упутства.... 

 

Стручно веће саобраћајне струке  

 

План рада за ову  школску годину реализован је кроз следеће активности: 

 

1. Усвајање плана и програма рада Стручног већа за текућу школску годину – 

прелиминарна верзија представљена је 30.08.2016. године, а коначна верзија усвојена 

28.09.2016. 

2. Организација извођења практичне наставе и наставе обуке вожње за текућу школску 

годину – 24.11.2016.  године када је разматрани начини на побољшању  реализације 

наставе и констатовано да се  добро ради. 

3. План учешћа наставника на стручним скуповима и семинарима – разматрано 

24.11.2016. године, није формулисан, индивидуално учешће насатвника остаје једини 

облик усавршавања, јер нема предлога од чланова Већа за организацију семинара. 

4. Предлог наставника за израду измена извода са предавања за ванредно образовање 

разматрано на састанку 28.09.2016. године и усвојено је да за све образовне профиле 

остану иста питања као претходне школске године. 

 Октобар Јануар Април Јун Август  Збир 

Бој испита 2322 2470 2716 2432 1750 11690 

Број матурских, завршних 

и специјалистичких испита 

 

  54 

 

109 

 

76 

 

74 

 

85 

 

398 

Укупно 12108 
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5. Израда радних, матурских и завршних задатака за ванредне ученике – усвојено на 

састанку 28.09.2016. и реализовано у сарадњи са помоћником директора за ванредно 

образовање. 

6. Набавка опреме и литературе – разматрано и реализовано, списак литературе коју је 

предложио руководилац достављен је директору.  

7. Рад Заједнице саобраћајних школа – разматрано и то по питању измене занимања 

инструктора вожње, израде стручне литературе, припреме за сарадњу са АБС на 

усавршавању инструктора и испитивача, те губитка овог посла и поделе новца који 

претходно кроз овај посао зарађен. 

8. Предлог уписа за школску 2017/2018. годину – разматрано и у виду информације 

пренето Директору што је саопштено на Наставничком већу са предлогом да се 

затражи упис 8 одељења (5 ТДС и 3 ВМВ). 

9. Припреме за такмичење ученика – разматрано 24.11.2016. и 23.01.2017. одређено да 

координатор буде Немања Радовић, чланови тима су још Јелена Зец, Немања Ћевап, 

Драгана Весић и инструктори које одреди шеф ЦОВ-а. Већу предлаже Директору да 

усклади решења о ангажовању ових наставника у погледу структуре, по потреби. 

Реализација се наставља. 

10. Ауто-мото секција наставља са радом под вођством Марка Илића, док новоформирану 

Секцију за безбедност младих у саобраћају воде наставници Урош Јовановић и Немања 

Радовић. Рад секција је разматран и рализовано више акција (Школске трибине о 

безбедности младих у саобраћају, Безбедност мотоциклиста у сарадњи са АБМ, Дан 

сећања, сарадња са емисијом „Коридори“ РТС2). Није реализовано „Монтирај ланце за 

снег“ јер нема заинтересованих чланова већа. 

11. Анализа успеха и мера за унапређење васпитно образовног процеса – разматрано на 

састанку 23.01.2017., предложене мере за усаглашавање критеријума за оцењивање 

Блок наставе, посебно престанак везивања успеха на ПСП блоку са полагањем тестова 

одговарајуће категорије.  

12. Посете часовима чланова Стручног већа – реализује се од стране помоћника директора 

за наставу. Веће није посебно разматрало извештаје о посетама, али закључује да 

могућност посета часова искусних колега од стране приправника постоји и није 

искоришћена. Постоји потреба да се у оквиру усавршавања унутар установе организују 

одређена предавања по различитим областима струке (моторна возила, прописи, путеви 

и сл.) 

13. Планови и програми постојећих образовних профила нису детаљно разматрани. У 

реализацији планова и програма наставници немају потешкоће, а реализуја планова и 

програма истих предмета у различитим одељењима је у већој мери усклађена.  

14. Праћење измена правилника и закона реализовано је уз учешће помоћника директора 

С. Станковића за део опште-образовних садржаја, а стручне акте прате чланови већа 

индивидуално. 

15. Током другог полугодишта, према усвојеном плану, уз мање потешкоће, реализоване су 

планиране активности око такмичења ученика. Резултати остварени на такмичењу нису 

задовољавајући. Потребно је унапредити резултате кроз веће ангажовање наставника у 

избору ученика за такмичење и ангажовање током припреме ученика. 

16. Планови и програми допунске наставе су размотрени и закључено је да се чланови већа 

придржавају обавезе да реализују овај вид наставе према потреби ученика, без 

потешкоћа. Распореди су усаглашени и нема проблема око простора за реализацију. 

17. Теме за завршне и матурске испите су усвојене и у прописаном року истакнуте на 

огласним таблама од стране председника стручног већа. Реализација матурских испита 

је протекла без већих проблема. Резултати на овим испитима се разматрају на 

наставничком већу кроз анализу стручне службе. 

18. Подела часова је разматрана више пута током јуна и јула, а уасглашени предлог је 

достављен директору и члановима Већа у јулу. Током израде распореда часова, дошло 

је да изнема поделе према одлуци директора. Измене је пренео председник стручног 

већа. 
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19. Ангажовање наставника у раду школе у ванредном образовању одредио је директор 

школе, а за измене испитних питања и задатака за ванредне ученике веће је одредило 

списак наставника према предметима које предају у редовној настави.  

 

Стручно веће је током школске године реализовало сарадњу са студентима Саобраћајног 

факултета у Београду и двоје студената четврте године активно реализује стручну праксу 

сарађујући на пројекту Трибине за безбедност младих у саобраћају. Студенти друге године су 

одржали предавања за потребе реализације својих семинарских радова, по одобрењу 

директора. Након ових предавања добили су потребна упутства, савете и критике од 

наставника који су надгледали њихова предавања (Илић М. и Радовић Н.). Асоцијација за 

безбедност мотоциклиста наставила је сарадњу са Школом и одржала предавања у јесењој 

сезони. 

На Скупштини пословног удружења Међународни транспорт успостављен је интересантан 

контакт са представницима фирме Тимоком, па у предстојећем периоду треба да размотримо 

могућности сарадње. 

Током другог полугодишта организовано је више активности у оквиру наступа Школе на 

Салону аутомобила у Београду. Поред сталног учешћа наставника и ученика из Ауто-мото 

секције на штанду, Секција за безбедност младих у саобраћају је одржала јавну трибину у 

оквиру пратећег програма 53. Међународног салона аутомобила. 

Наставаници су током другог полугодишта похађали више програма стручног усаврашавања, 

те различите стручне конференције и скупове у организацији Саобраћајног факултета, 

Агенције за безбедност саобраћаја, Савета за безбедност саобраћаја општине Врачар, МАН-а, 

Међународне конференције БСЛЗ, о чему су упознати чланови већа на састанцима. 

На крају извештаја, посебно истичем рад колега у Центру за обуку возача, који су 

ангажовањем у раду са трећим лицима остварили завидан финансијски резултат. Возни парк је 

проширен за једно путничко возило марке ФИАТ Пунто. 

Радом Стручног већа саобраћајне струке у школској 2016/2017.години руководио је Немања 

Радовић, дипл.инг.саобраћаја. 

                                                                   

Стручно веће електротехничке струке   

 

Стручно веће електротехничке струке у току школске 2016/17 године одржало је шест 

састанака. 

 

Први састанак одржан је 19.9.2016. са следећим дневним редом: 

     1. Усвајање годишљег плана рада за школску 2016/17 годину 

     2. Анализа опремљености електро кабинета и радионица. 

     3. Утврђивање и усклађивањеиндувидуалних планова рада и избор уџбеника. 

Присуствовали су сви чланови Стручног већа. 

1. Чланови стручног већа су једногласно усвојили преложени план рада за школску 

2016/17 годину. 

2. Анализиран је степен опремљености електро кабинета и радионица . Предложени 

списак потреба писмено је достављен директору Школе. 

3. Договорено је да се по потреби изврши усклађивање индувидуалних планова рада у 

оквиру струке као и са општеобразовним предметима. 

Други  састанак одржан је 26.10.2016. са следећим дневним редом: 

1. Анализа реализације наставних програма. 

2. Организација додатне и допунске наставе. 

3. Предлог увођења нових наставних метода. 

4. Усаглашавање критеријума за оцењивање  

Присуствовали су сви чланови Стручног већа. 

 

1. Констатовано је да је настава у потпуности реализована по предвиђеном плану. 

2. Договорено је да наставници почну са организовањем допунске наставе у складу са 

распоредом и потребама. 
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3. Договорено је да се што више користе савремене методе у настави као што су 

коришћење интернета, филмова и презентација преко видео бима.  

4. Критеријум оцењивања зависи од више фактора: да ли је у питању ужестручни или 

општестручни предмет, које је занимање и какав је састав одељења, број ученика у 

одељењу и др. Договорено је да се критеријум оцењивања усагласи и да не буду велика 

одступања међу колегама у броју недовољних оцена и у том смислу појачати допунску 

наставу тамо где је потрбно. 

Трећи  састанак одржан је 25.11. 2016. са следећим дневним редом: 

1. Анализа успеха на крају I томесечја. 

2. Усаглашавање критеријума оцењивања. 

3. Анализа реализације наставних програма  

4. Мере за побољшање рада у електрокабинету. 

Присуствовали су сви чланови Стручног већа. 

1. Анализиран је успех на крају тромесечја на нивоу одељења и занимања. У ту свху 

коришћени су подаци и дијаграми добијени од стручне службе. Закључено је да успех 

мора бити бољи до краја полугодишта и због тога је потребно појачати допунску 

наставу. 

2. Договорено је да се критеријум оцењивања усагласи и да не буду велика одступања 

међу колегама у броју недовољних оцена и у том смислу појачати допунску наставу 

тамо где је потрбно. 

3. Констатовано је да је до сада у потпуности реализован наставни програм.. 

4. Договорено је да је потребно повећати дисциплину у електрокабинету и радионицама и 

смислу бољег чувања и одржавања инструмената и другог прибора и уређаја. Такође су 

чланови већа обавештени да је у току реализација набавке преложене опреме. 

Четврти  састанак одржан је06.03.2017. са следећим дневним редом: 

1. Предлог плана уписа за следећу школску годину. 

2. Анализа успеха на крају првог полугодишта . 

 

Присуствовали су сви чланови Стручног већа. 

1. На састанку је договорено да следеће школске године буде уписано јос једно одељење 

образовног профилаЕлектротехничар за електронику на возилима тако да  у првом 

разреду буде укупно 4 одељења и то 2 Аутоелектричара и 2 Електротехничара за 

електронику на возилима. 

2. Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта и закључено је да успех мора 

бити много бољи у другом полугодишту уз појачан рад допунске наставе. 

Пети  састанак одржан је 31.03.2017. са следећим дневним редом: 

1 Изједначавање критеријума оцењивања и организација допунске наставе. 

2 Предлог мера за унапређење наставе  

 

Присуствовали су сви чланови Стручног већа. 

1 Договорено је да се постигне још већа усаглашеност критеријума оцењивања и да се 

појача рад са допунском наставом. 

2 У циљу унапређења наставе договорено је да наставници више користе савремене 

наставне методе као што су презентације и комјутерске апликације као што су Protel, 

Electronics Workbench,  Ms Visio,  разни web сајтови са одговарајућим садржајем. 

Шести  састанак одржан је 06.06.2017. са следећим дневним редом: 

1. Предлог стручног усавршавања  

2. Аналииза успеха ученика на крају школске године  

3. Подела предмета за школску 2017/18 годину. 

Присуствовали су сви чланови Стручног већа. 

1. Предложено је да се настави са стручним усавршавањем како у оквиру школе тако и у 

другим установама и фирмама. 

2. Успех ученика је много бољи него на полугодишту захваљујући појачаној допунској 

настави и интензивнијем раду са ученицима који су имали негативан успех..   

3. Извршена је одговарајућа подела предмета за следећу школску годину. 

Председник Стручног већа електротехничке  струке  је Ратко Матовић, дипл.инг.ел. 
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Стручно веће машинске струке  

 

Током школске 2016-2017. године стручно веће машинске струке одржано је четири састанка 

на којима je  реализованo  следеће:  

 усвојен план рада стручног већа за школску 2016-2017 годину 

 чланови стручног већа су благовремено урадили и доставили стручној служби 

годишње и месечне планове 

 разматрано   стручно усавршавање  наставника 

 разматране могућности формирања кабинета за машинску струку 

 дефинисани предлози за набавку недостајуће опреме за теорију и праксу 

 разматрана  сарадња са социјалним партнерима 

 анализиран  успех и владање ученика на сваком класификационом периоду, на краку 

наставне школске године 

 организација и обављање посета Сајму аутомобила свих одељења 

 подељени задаци  везани  за такмичење  ученика 

 израду  плана рада стручног већа за наредну школску годину 

 урађен предлог поделе наставних предмета на наставнике. 

  
Председник стручног већа машинске струке био је професор групе предмета машинске струке  

Владимир Олбина. 

 

Стручно веће природних наука  

 

Стручно веће природних наука обухвата предмете: математика, рачунарство и информатика, 

физика, хемија, биологија, екологија и географија.. 

Веће је у току школске 2016/2017 радило по утврђеном плану и одржало седам састанака. На 

почетку школске године расправљало се о новинама везано за потребне уџбенике, набавци 

нових уџбеника, сажимању градива из неких наставних тема, као и о уједначавању 

критеријума у оцењивању. На првим састанцима разговарало се и увођењу стандарда знања у 

средње стручне школе. Професорима је предочено да посебно обрате пажњу на садражеје који 

су препоручени у књизи везаној за ову тему, као и обавезној обуци која ће се одвијати током 

другог полугодишта. 

Предложено је да и ове године, осим рада са ученицима који теже савладавају градиво из 

природних предмета, буде организован додатни рад и припрема за такмичење. Осим тога, 

констатовано је да је припремна настава за упис ученика на струковне и академске студије 

неопходна и делотворна, јер наши ученици који су се спремали за пријемни на оним 

факултетима где се полагала математика су морали додатно да имају нашу подршку. Наставни 

планови су усаглашени са годишњим планом рада. Евидентирани су и посебно разматрани они 

ученици који иду по посебном програму. 

Набавка неопходне опреме за кабинет информатике, као и осталих наставних средстава били 

су такође тема на састанцима у првом полугодишту. На састанку крајем 2016 дати су предлози 

о стручном усавршавању. Професори математике и рачунарства и информатике похађали су 

републички семинар који је одржан у периоду од 11-12.02.2017 год. На Економском факултету 

у Београду. Осим тога професори нашег стриуччног већа су похађали и остале семинаре који 

су сами изабрали, а налазе се у каталогу одобрених семинара. 

На међународном такмичењу,, Кенгур без граница“, одржаном 18.марта 2017 године наши 

ученици су постигли поново одличне резултате. Организовано је и школско такмичење из 

биологије. Детањни резултати су у прилогу. 

Стручно веће је на сваком састанку разматрало тему како мотивисати ученике на учење и 

постизање што бољих резултата. Допунска настава је обавезна и захтева посебну пажњу и 

обавезу, како ученика, тако и професора. Интерактивна настава је приоритет, а оцена мора да 
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обухвати све аспекте ангажовања ученика. На ту тему се доста дискутовало на састанцима, а 

посебно након семинара о увођељу стандарда знаља и постигнућа. Професори нашег већа 

прошли су, у већени случејева,  овај семинар који је изазвао многе дискусије и полемике. Што 

се тиче реализације наставе, настава је реализована у високом проценту.  

На састанку стручног већа који ће бити одржан у јулу месецу , извршиће се прелиминарна 

подела часова на основу уписаних ученика у нашу школу. С обзиром на увођење дуалног 

образовања у нашу школу биће додатних промена чије ће поштовање бити приоритет и 

захтеваће посебну пажљу. Председник стручног већа за ову школску годину била је Мијатовић 

Маја, проф.математике. 

 

 

Стручно веће друштвених наука  

 

 

Стручно веће друштвених наука обухвата наставне предмете српски језик и књижевност, 

енглески језик, немачки језик, историју, социологију, филозофију, устав и права грађана, 

музичку уметност, ликовну културу, физичко васпитање, верску наставу и грађанско 

васпитање. 

 Стручно веће је у току школске 2016/2017 одржала 6 састанака. На састанцима се 

анализирао успех ученика на крају сваког класификациононог периода и расправљало се о 

усаглашавању критеријума за оцењивање ученика 

 

 Током првог полугодишта школске 2016/2017 Стручно веће друштвених наука одржало 

је четири састанка по раније утврђеном плану рада Стручног већа.  

  

Иако су присутни наставници активно учествовали у раду већа, дајући конструктивне 

предлоге и сугестије за побољшање свих аспеката васпитно образовног процеса рада, сматрам 

да би рад Стручног већа друштвених наука био далеко ефикаснији када би састанцима 

присуствовао већи број чланова већа. 

Без обзира на чињеницу да радимо и предајемо у стручној школи можемо се похвалити 

квалитетним активностима које се спроводе у оквиру рада чланова нашег већа: 

- традиционална посета Међународном сајму књига 

- организовање приредби поводом Дана школе и школске славе Св.Сава 

- учествовање ђака у хуманитарним акцијама 

- партиципација ученика у литерарним такмичењима 

- активно ангажовање ученика у раду школских секција 

- израда паноа, плаката,  

- организовање изложби радова у холу школе... 

- традиционално је и реализована волонтерска активност ученика у Дому за 

незбринуту децу „Јуса“ као и добровољна акција давања крви у Заводу за 

трансфузију. 

- Професор Јасна Јоксимовић је организовала посете музејима за ученике свих 

одељења којима предаје. 

- Наставници стручног већа друштвених наука су реализовали све планиране 

програме стручног усавршавања за 2016/2017-у школску годину. 

 

Договорено је оснивање хуманитарног фонда Стручног већа друштвених наука са 

месечном партиципацијом у висини 200 динара. Новац се одваја у сврху учешћа колега 

у следећим случајевима: венчање, рођење детета, одлазак у пензију, болест или смрт 

члана породице. 

 Такође је усаглашено да ученике треба укључити у друштвено користан рад као 

вид превенције вршњачког насиља (уређење и одржавање простора школе и њене 

непосредне околине, посете домовима пензионера, домовима за незбринуту децу и 

свратиштима). 
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 Предложено је увођење паноа Стручног већа друштвених наука на којем ће 

бити објављиване реализоване акције чланова већа као и планиране активности на 

месечном нивоу. 

 Извештај о појединачним активностима појединих наставника Стручног већа 

дат је у прилогу извештаја.  

 Председник стручног већа је за школску 2016/ 2017 била је наставник енглеског 

језика Вученовић Марија. 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

Извештај школског Тима за самовредновање   

 

Чланови  Тима за самовредновање чинили су:  Петровић Жељко- координатор Тима , 

Станковић Срђан- помоћник директора; Станојевић Јела - педагог; Мацановић Татјана – 

социјални радник; Велимировић Радомир- наставник; Тијана Марић- наставник; представник 

Ученичког парламента Бојана Цветковић; представник Школског одбора и  Савета родитеља 

Аксентијевић Зоран.  

 

Кључна област вредновања: Подршка ученицима 
Подручје вредновања: ПОДРШКА УЧЕЊУ 

Ниво остварености: 2-3 

У Школи постоје програми за подршку ученицима у процесу учења, али стручна служба пружа 

подршку ученицима по потреби. Успешни и мање успешни ученици ретко добијају различите 

задатке. Наставници организују да успешни ученици помажу онима који спорије напредују.На 

ово питање подједнак број ученика је дао одговор нетачно одн. присутно у већој мери. 

Наставници, у већој мери, кроз допунску наставу помажу ученицима који спорије напредују. 

Талентованим ученицима су омогућене ваннаставне активности. На ово питање подједнак број 

ученика је дао одговор нетачно одн. присутно у већој мери. Ученици тврде да се досађују на 

часу и да не могу да раде онолико брзо колико то они желе (питања 6 и 7 су добила оцену 1 за 

тачност/присутност). Ученици у већој мери користе и друге изворе информација како би 

савладали градиво. Ученици знају коме у школи да се обрате када имају проблема са учењем. 

На ово питање подједнак број ученика је дао одговор у мањој мери тачно одн. тачно. У школи 

постоји служба задужена за подршку процесу учења и прати напредовање и успех ученика на 

школском нивоу. Стручна служба пружа потребну помоћ наставницима у раду са ученицима 

који имају тешкоћа у учењу. Редовно и према потреби се организује и помоћ стручњака ван 

школе. Свако напредовање и успех ученика се похваљује и ученици су о томе у потпуности 

обавештени. Ученици сматрају да умеју да прате и процене сопствено напредовање и 

остварене резултате. На ово питање подједнак број ученика је дао одговор у већој мери тачно 

одн. тачно/присутно у потпуности. 

 

 

Кључна област вредновања: Настава и учење 

Подручје вредновања: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 

Показатељ: Планирање  

Ниво остварености: 3 

Сви наставници имају глобалне/тематске планове који су усмерени на постизање прописаних 

циљева и задатака. Наставници у потпуности сачињавају оперативне планове поштујући 

специфичности предмета и одељења/разреда са којим раде. Наставници у већој мери сарађују и 

заједнички усклађују теме из различитих предмета остварујући корелацију садржаја. На ово 
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питање подједнак број упитаних дао је одговоре под 2, 3, и 4. Могућности за тимски рад су 

минимално искоришћене. Писмене провере су у већој мери усаглашене са проверама из других 

предмета. Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата рада. 

Показатељ: Припремање 

Ниво остварености: 4 

Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика 

и средстава за рад. Планирање за час јесте засновано на уважавању различитости ученика у 

погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујући и ученике са тешкоћама у 

развоју. За припремање наставници користе стручну литературу, интернет и друге изворе. У 

већој мери се планира коришћење наставних средстава.  

Школски тим за самовредновање сматра да би ове резултате требало поткрепити и 

анализом помоћника директора и/или стручне службе, увидом у наставничке планове и 

припреме за часове, одн. у сам наставни процес.  

Кључнаобластвредновања: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Подручјевредновања: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

Показатељ: Оцене и успех. Ниво остварености је 2.  

Средње оцене, у току претходних година, на крају првог полугодишта, по струкама и просечна 

оцена на нивоу школе биле су: 

Школска година 2009/10 2010/1

1 

2011/12 2012/1

3 

2013/14 2014/15 2015/1

6 

2016/

17 

Саобраћај 2,82 2,77 2,45 2,76 2,90 2,74 2.69 

 

2,65 

 

Машинство  

и обрада метала 

2,69 2,64 2,81 2,51 3,18 2,34 2.50 2,56 

Електротехника 2,65 2,79 2,62 2,77 2,84 2,76 2.67 2,78 

На нивоу  

школе 

2,72 2,77 2,58 2,68 2,97 2,65 2.65 2,71 

 

 

 

 

 

 

Средња оцене, у току предходних година, на крају другог полугодишта, по струкама и на 

нивоу школе: 

Школска 

година 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

2016/17 

Саобраћај 3,10 3,12 2,94 3,11 3,14 3,10 2.98 
3,07 

Машинство и 

обрада метала 
3,10 2,85 3,04 2,90 2,79 2,84 2.80 

2,95 
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Електротехника 2,91 3,08 2,96 3,16 3,14 3,00 3.01 
3,16 

На нивоу 

школе 
3,04 3,03 2,98 3,06 3,02 3,01 2.97 

3,09 

 

На основу ових података видимо да је просечна оцена на нивоу читаве школе ове 2016/17. 

године највиша у протеклих осам година. Ипак и даље је то просек око тројке што нам даје 

ново постигнућа од 2. То је реалност наше школе и школски тим сматра да би требало да смо 

задовољни одн. да су сви наставници биливрло реални приликом закључивања оцена на крају 

другог полугодишта. 

 

 

Извештај  Актива за развојно планирање 

 

Чланови  Тима за самовредновање чинили су: Станковић Срђан-координатор; Бранко 

Кнез- наставник; ; ордана Затежић- наставник; Ивана Перишић- наставник; Марина Ђурић- 

наставник; Немања РАдовић- наставник;  представник Ученичког парламента Бојана 

Цветковић; представник Школског одбора и  Савета родитеља Вера Панић.  

 

Актив за школско развојно планирање у току Школске 2016-2017.год. одржао је два састанка. 

Дневни ред на састанцима је био следећи: 

1. Анализа рада у предходном пероиду 

2. Предлог измене (анекса) развојног плана за школску 2016-2017.годину 

 

Анализа остварености развојног плана по елементима развојног плана 

Приоритетне области 

Тим за самовредновање је обрадило кључну област: подршка учењу. Ова област је оцењена 

оценом између 2 и 3. Област вредновања: планирање и вредновање показатељ: планирање је 

оцењено оценом 3, док је показатељ: припремање, оцењен највишом оценом 4. Кључна област 

праћење и напредовање ученика у показатељу оцене и успех ниво остверености је 2. Треба 

истаћи да се у овој школској години у односу на предходних 7 одкако се води оваква 

статистика, средња оцена на нивоу школе износи 3,09 што предтавља највећу оцену. На основу 

извештаја Тима за самовредновање треба нагласити да је овакав ниво остварености реалност 

наше школе и профила ученика који уписују нашу школу. У сагласности са тим извештајем 

треба рећи да је постигнут  резултат рада наставника,  свих запослених у школи. Свакако  

организације наставног процеса, опремања наставе, залагање у стручно усавршавање.... 

 

Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на 

матурским и завршним испитима 

На завршним испитима, ученици су остварили успех са просечном оценом 4,30 док су ученици 

на матурским испитима остварили успех са просечном оценом од 4,37. Као мере за унапређење 

веома доброг успеха на завршним и матурским испитима јесу израда прецизних упутстава за 

израду завршних и матурских радова,  дефинисање формеираних радова, .појачан рад на 

припреми ученика. 

 

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна 

додатна подршка 

Актив је  предложио да се организује семинар на коме би се објасниле недоумице око ИОП-а 

који до данас није реализован на нивоу школе. Деца којима је потребна додатна подршка у 
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образовању је и добијају углавном у облику прилагођавања по ИОП1. Директор је преузео 

обавезу око похађања семинара, у циљу што квалитетнијег и успешнијег рада наставника са 

ученицима којима је потребна додатна подршка. 

 

План рада са талентованим и надареним ученицима 

Имајући у виду релативно мали број талентоване и надарене деце, предлог је да одељењске 

старешине односно наставници овакву децу упућују на рад у постојеће секције у школи. 

Такође треба апеловати на наставнике да се укључе у рад постојећих секција као и на 

формирању нових секција које ће задовољити потребе талентованих ученика. Као добар 

пример истичемо рад секције саобраћајне струке који се односи на вршњачку едукацију у 

области безбедности саобраћаја. 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања сарадње 

међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је предлажио да се у 

случајевима грубих кршења мера безбедности ученика спроведе доследно, постапак 

дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања. Наглашено је да се у 

пракси различито третирају ученици који чине неки вид насиља као и да се различито спроводе 

васпитно-дисциплински поступци. На крају школске 2016-2017.године спроведено је 140 

васпитно-дисциплинских д поступака за изрицање мере укор директора, као и 31 васпитно-

дисциплински  поступак за изрицање мере Укор наставничког већа. За 3 ученика које наведене 

мере нису имале утицаја, спроведен је и поступак за њихово искључење. 

 

Мере превенције осипања броја ученика 

У школској 2016-2017 години 129 ученика се исписало на сопствени захтев, док су се 67 

ученика уписала у нашу школу. Од исписаних ученика нико није напустио школовање и на 

неки начин је остало у систему образовања и васпитања. Најчешћи разлог за исписивање јесте 

промена школе која више одговара афинитетима детета и то у првом разреду, као и сама 

промена образовног профила у оквиру школе. Предлог за увођењем обрасца за исписивање 

ученика није урађен па апелујемо да се уведе јер ће се на тај начин имати бољи увид у разлоге 

исписивања ученика. 

 

План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања 

(матурски, завршни испити и др.) 

У школској 2016-2017.години урађен је план припреме за испите којима се завршава одређени 

ниво и врста образовања. По овом плану спроведено је 178 матурских испита као и 129 

завршних испита свих образовних профила који се образују у нашој школи. Овакав начин 

планирања треба задржати и у следећим школским годинама. 

 

План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у 

школи на нивоу школе, организована су 3 семинара стручног усавршавања: један у сарадњи са 

ЕЦАП-ом, едукативним центром Феби Билштајн корпорације, семинар у сарадњи са 

Заједницом електротехничких школа и семинар у сарадњи са Универзитетом Сингидунум.  

 

Укупно на нивоу школе, 76 наставника/стручних сарадника је похађало укупно 31 одобрених 

семинара од стране Завода за унапређење образовања и васпитања и при коме је реализовано 

1463 бодова стручног усавршавања. 

Треба истаћи да је праћење стручног усавршавања сада систематизованије и подложније 

детаљнијим анализама у овој области. И даље треба инсистирати на семинарима из следећих 

области: 

 Пружање додатне подршке, инклузије, изради ИОП-а 

 Комуникације 
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 Општих питања наставе 

 Ужестручних семинара за наставнике који предају стручне предмете 

Школа и даље подстиче наставнике да се стручно усавршавају. 

 

План напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и васпитача 

Овај план не постоји као и наставници који су стекли неко звање по овим програмима. 

 

План сарадње са другим школама, привредним субјектима и другим органима и 

организацијама од значаја за рад школе 

План је у надлежности директора школе. По овом плану сарадња школе се огледа у 

многобројним уговорима о пословној сарадњи школе са фирмама, субјектима и осталима који 

су од значаја за рад школе. Овоме треба придодати и сарадњу са привредним субјектима са 

којима ће школа сарађивати у  дуалном образовању образовног профила Механичар моторних 

возила. 

 

Друга питања од значаја за рад школе 

Од великог значаја јесте и сарадња са факултетима акедемских и струковних студија због тога 

што доста наших ученика наставља даље школовање. Школа је организовала представљање 12 

факултета академских и струковних студија и тежиће да овај број постане још већи. 

Од великог значаја јесте и сарадња школе са Заједницама школа. У раду Тима за 

самовредновање и Актива за развојно планирање активно учествовао директор и дао пун 

допринос . Треба навести као добар пример учешће нашег наставника у Тиму за увођење новог 

образовног профила у подручју рада Машинство и обрада метала за образовни профил 

Механичар моторних возила који се изводи по принципима дуалног образовања. Закључак је 

да је учешће у раду све три заједнице веома значајно. Директор школе веома активно учествује 

у раду све три заједнице. 

 

Председник Актива за развојно планирање je Срђан Станковић. 

 

 

Извештај Тима за превенцију  насиља  

 

Тим је радио  у саставу:  Мацановић Татјана, социјални радник- координатор Тима, Сања 

Станић, психолог, Спомена Милачић психолог, Јела Станојевић педагог, Јасминка  Филиповић, 

наставник грађанског васпитања и Гордана Затежић, наставник грађанског васпитања. У раду 

Тима   учествовали  су директор и помоћници директора. 

 

Превенција насиља у школи подразумева све активности и мере које имају за циљ стварање 

сигурног и подстицајног окружења, неговања пријатељске атмосфере, 

толеранције,конструктивне комуникације и уважавања туђе различитости.  

Циљ васпитног рада рада у средњој школи је развијање способности и интересовања ученика 

за емпатички однос према другима као уз уважавање туђе специфичности и различитости. 

Превентивно деловање је рађено: 

 

1.У сарадњи са четвртим одељењем МУП-а, дефектологом Маријом Станковић и њеним 

колегама од почетка школске године сваке недеље у амфитеатру школе одржавају се 

предавања о Облицима и врстама девијантног понашања као и њихово санкционисање. Теме 

обухватају: Вршњачко насиље-врсте, облици и препознавања; Крађе; Разни облици 

насилничког понашања; Разбојништва, насилничко понашање на утакмицама ; Забрани 

окупљања мал. лица на –Парадама поноса; Вожња без возачке дозволе и Ризичне игре оружјем. 

Током предавања ,ученике интересује и васпитне мере од стране суда, као о појачан, надзор 

родитеља, уз појачан надзор органа старатељства уз праћење Градског центра за социјални рад. 
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Такође, је у обради и тема облици сексуалне манипулације и злостављања, трговина децом и 

други облици злоупотребе деце, као и  педофилије. 

 

2.Током обраде ових актуелних тема Координатор Тима Татјана Мацановић  и  стручна служба 

педагог Јела Станојевић и психолог Сања Станић заједно са специјалним дефектологом 

Маријом Станковићом прате ризичне облике понашања младих у граду и одабирају поменуте 

теме ради превенције, упознавања са присутном социјалном патологијом, као и њихово 

спречавање и санкционисање.Ученици су упознати са предвиђеним казнама за малолетнике 

као и за кривична одговорна лица.Током предавања ученици су  обавештени од стране 

кординатора Тима,социјалног радника о .кривичној, прекршајној  одговорности малолетника и 

њихових родитеља. 

Ова предавања су се одржавала сваког четвртка у преподневној смени током школске године и 

обухваћени су ученици обе смене у школи.Предавања су одржавана у амфитеатру школе.  

 

3.Превенција у области здравља је рађена током године. Једном месечно стручни сарданици  

Дома здравља Врачар, соц. радник Љубица Дошен у сардањи са стручном службом школе 

одржала је предавања са темама:  Болести зависности; Пушење; Алкохолизам;  Наркоманији 

,Стрес и Сида. Обављени су систематски  прегледи у школи од стране педијатра и стоматолога 

из ДЗ Врачар. 

Такође је обрађивана тема Полно преносиве болести, заштита од сиде, и нежељене трудноће. 

У мају месецу представници Јазас-а имали су предавање са ученицима обе смене у завршним 

разредима са постављањем штанда у холу школе са пригодним флајерима и рекламним 

материјалом хигијенски упакованим. Предавање Репродуктивно здравље и заштита од полно 

преносивих болести.Организатор предавања Координатор Тима, стручни сарадници школе и 

омладина Јазас-а. 

 

Хуманитарне  акције,  посете дечијим домовима, као и посете културним догађајима, 

позориштима... 

 

Више пута годишње стручна служба организује заједно са ученицима школе и парламентом 

посете разним здравственим и институцијама социјалне заштите.. 

Традиционално директор школе, више пута у току школске године  издвоји око десет хиљада 

динара као једнократну помоћ, намењену штићеницима Дома Јуса , без родитељског старања. 

Социјални радник, педагог у сарадњи са директорком Дома „Јуса“ са ученицима организовано 

купују воће, слаткише, сокове и хигијенска средства и пелене  намењену деци. Ове школске 

године даровали смо штићенике Дома са 2 тротинета и учествовали смо у куповини школског  

прибора за осликавање јаја за Ускрс.  У Дому се налазе деца, која су жртве насиља, смештају се 

у хранитељске породице, као и деца са ,Дауновим синдромом“ и другим поремећајима.  

Ученици имају предавање од стране социјалног радника и један школски час проводе дружећи 

се са овом децом. Боравак у дому и дружење, подстиче емпатију код ученика, толеранцију као 

и упознавање са туђим разчитостима.  

Када чују потресне судбине ове деце долази до разбијања дискриминаторских предрасуда .  

Други облик хуманитарног рада а веома успешан, су и акције Добровољног давања крви.  

Два пута годишње, пунолетни ученици наше школе , у новембру и априлу укључују се у 

Акцију.  

Пре акције социјални радник обавештава их о значају добровољног давања крви, као и о 

правилној исхрани, и елиминисању нездравих стилова живота као што су пирсинзи, тетоваже, 

пушење. 

Ученици добијају мајице са амблемом ,капљице крви, као симбол живота, књижицу у којој је 

уписана крвна група. Од школе добију чоколаду.  После акције ученици праве паное са 

сликама из Завода  и посете Дома. 

Разноврсност активности прати интересовања ученика служи за формирање правилног 

вредносног система.  

Учешћем на конкурсу са темом документарног филма „Волонтирај и уживај“ Тим наше школе 

освојио је трећу награду од 143 школе и добио новчану награду у износу од 100 000дин.  
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Извештај  Тима за инклузивно образовање  

 

Стручни тим за инклузивно образовање чинили  су: Станковић Срђан, помоћник директора, 

Љуба Младеновић координатора практичне наставе, Маја Мијатовић, председник стручног 

већа природних наука, Марија Вученовић, председник стручног већа друштвених наука, Јела 

Станојевић педагог, Татјана Мацановић, социјални радник и Сaња Станић, психолог школе и 

координатор Тима.  

Стручни тим за инклузивно образовање чине и активно су укључени и њихов рад  директор 

школе и чланови одељенског већа одељења у коме се налази ученик у инклузивни образовни 

процес. 

 

 

 

 

Ученик 

Одељење Успех на 

крају 

школске 

године 

Упут 

1. Ј. П. Е32 Добар  Поремећаји учења, 

Социјална инклузија 

2. Ј. В.  С37 Довољан Поремећаји учења; 

3. М. Н. С42 Врло добар Медицинска 

проблематика 

4. Ц. Љ.  М33 Довољан Развојни проблеми 

прилагођавања и 

поремећаји учења 

5. Ж. Д.   М34 Довољан  Социјална инклузија, 

развојни проблеми 

6. С. Д. Е34 Ванредно 

школовање 

Социјална инклузија, 

анксиозни поремећај 

7. Ј. М. М32 довољан Медицинска историја на 

увид, родитељи нису 

сагласни 

8. С. М.  Е33 Довољан Поремећаји учења, ИОП 

из основне школе    

Није изашао на завршни 

испит         

9. В.  Б.    М23 Довољан Мишљење интересорне 

комисије – медицинска 

историја  ИОП2 

10. Ђ.  У.    С25 Добар  Проблеми у адаптацију у 

основној школи. 

Поремећај учења 

11. Ј.  В.    С26 Довољан Поремећаји учења 

12. Ђ.  Б.   С25 Добар 

 

 Премећаји учења 

13. П. В.  С23 Добар  Медицинска 

документација, лечење у 

току 
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14. А.  Д.    С27 Исписан Социјална инклузија  

15. Л.  И.      М22 Добар  Социјална инклузија и 

поремећаји учења 

16. С. С.       Психосоцијални и 

медицински проблеми 

17. С. О.  М13 Довољан  ИОП 2 Развојни 

проблеми; 

Упут министарства; 

Мишљење интерресорне 

комисије; Медицинска 

документација 

18. Ж.  Г.   M14 Није 

завршио 

школску 

годину, 

одустао 

 

ИОП 2 Развојни 

проблеми; 

Упут министарства; 

Медицинска 

документација 

19. Л.  П.   М13 Разредни 

испити 

 

20. М.  М.  М11 добар Медицинско стање 

(напрслина другог 

пршљења) 

Табела 1 

 

 

Активности Тим за инклузивно образвање, у овом периоду обухватају: 

 

 Одржавање састанака стручног тима (СТИО) са дневним редом према годишњем 

плану рада.  

 Консултације  СТИО у вези праћења и одређивања ниво индивидуализације наставе за 

ученике који ове године почињу да похађају нашу школу. 

 Праћење  и евалуације постигнућа ученика који су прошле школске године били 

обухваћени ИОП-ом, као и планирањем даљих активности у вези ИОП-а. 

 Подстицање климе која подржава инклузивни модел учења у раду свих одељењских 

већа. 

 Подстицање и учешће наставничког већа и директора установе по питањима везаним 

за ИОП на нивоу школе. 

 

 Подршка родитељима ученика која су у индикована или би могла бити у потреби за 

додатном подршком. 

 

 Подршка наставницима при прилагођавању наставних метода и техника у раду са 

ученицима у звисности од ниво потребе (индивиудализација, ИОП 1, ИОП2). 

 

Одељенска већа одржана 30. 01. и 31. 01. 2017. године идентификовале су потребу за 

спровођење инклузивног образовног плана код два ученика првог разреда: Стојановић Огњена 

М13 и Живковић Горана М14. Ученици су завршили основну школу по ИОП 2 програму. 

Успостављена је успешна тимска сарадња са мајком ученика Стојановић Огњена. 

У сарадњи са мајком ученика Пунковић Вукашина С23, а са обзиром на мишљење одељенског 

већа, ученик је упућен на интересорну комисију. Мишљење интересорне комисије је да је 

потребно да ученик настави школовање по ИОП1 програму, што је у сагласности са 

мишљењем стручне службе школе. 

Инклузивни приступ као део наставног процеса    
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Сви наставници горе поменутих ученика као и појединих ученика из посебних група (ромска 

деца, деца из социјално депривираних средина) у оквиру својих методских јединица уврстили 

су и прилагођавање неопходно овим категоријама. Поједине методске јединице су скраћене, 

конкретизоване и сведене на употребљив наставни ниво у ситуацији када велики број ученика 

има једну или више значајних психосоцијалних тешкоћа. 

Код наставника је, током одељењских као и током наставничких већа реализована неопходна 

осетљивост за ову врсту проблема и сами наставници су постали иницијатори инклузивније 

атмосфере у самој школи те конципирања наставних планова прилагођених различитим 

категоријама  потреб аученика.У оквиру стручних већа су, у сарадњи са родитељима,  

конципирани контролни задаци, писмени задаци као и прилагођавање наставног процеса  за 

ученике којима је то потребно.  

Стручна служба и наставници су  током године, у сарадњи са координатором Тима, 

реализовала појачано праћење ученика са додатну подршку а у сарадњи са предметним 

наставницима и координатором Тима, била иницијатор прилагођавања програма  за знатан број 

наших ученика и наставних предмета. 

Кординатор Тима за инклузивно образовање  Сања Станић, психолог школе. 

 

 

Извештај Тима за каријерно вођење и саветовање  

 

Редовне активности тима су чинили индивидуални саветодавни разговори и групне радионице 

на тему професионалне оријентације и каријерног саветовања. Такође, током године интезивно 

су решавани проблеми који су настајали услед тешкоћа у савладавању наставног градива и 

прилагођавања на школу и образовни профил, при чему је промена професионалног усмерења 

била део решења насталих проблема.  

Основне активности тима за каријерно вођење фокусиране су на индивидуално саветовање, 

процену способности, капацитета и интересовања у циљу најоптималнијег избора будуће 

каријере. 

 

У другом полугодишту је  у сарадњи са факултетима рађено на представљању академских и 

струковних студијских програма који су интересантни за наше ученике у смислу 

продубљивања и проширивања знања стечених средњошколским планом и програмом. 

Координатор тима је у сарадњи са тимовима за презентацију школе узела активно учешће као 

вођа тима на сајму образовања у организацији Високе пословне школе 6. Априла 2017. и на 

Сајму образовања у Културном центру Влада Дивљан у организацији општине Палилула. 

23. априла 2017. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА УЧЕНИКА  

Такмичења ученика 

 

Наши ученици су учествовали на свим стручним такмичењима у саобраћајној, машинској и 

електротехничкој струци. Ученици су учествовали и на такмичењу из математике, билогије  и 

у спортовима за које су показали интересевоње. Може се оценити да су постигнути завидни 

резултати, при чему је дописнос наставника који су их припремали за такмичења био 

велики.Ова област има места за побољшање, а посебно код машинске и електротехничке 

струке.  

 

Извештај такмичења саобраћајних школа Републике Србије  

 

24. Такмичење ученика средњих саобраћајних школа Републике Србије 
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Такмичење је одржано од 21. до 23. априла на планини Тари, у организацији Техничке школе 

„Радоје Љубичић“ из Ужица. Нашу школу су представљали ученици у све три категорије: 

1. Техничар друмског саобраћаја: 

 Лалић Павле С43 (29. место); 

 Вукобратовић Милан С43 (19. место); 

2. Возач мотоних возила „Б“ категорије: 

 Мраовић Јована С45 (8. место); 

 Ђукнић Ђорђе С45 (11. место); 

3. Возач моторних возила „Ц“ категорије: 

 Војисављевић Стефан С37 (8. место); 

 Терзић Лука С37 (5. место). 

 

Резултати на такмичењу су мало слабији него претходне године, а Техничка школа ГСП у 

укупном пласману заузела 5. место, од 14 школа које су учествовале у свим категоријама. 

Тим возача који се такмичио у категорији Возач моторних возила „Ц“ категорије заузео је 4. 

место. У појединачном пласману, ученици нису успели да остваре пласман међу прва три 

такмичара. 

Тим возача који се такмичио у категорији Возач моторних возила „Б“ категорије заузео је 4. 

место. У појединачном пласману, ученици нису успели да остваре пласман међу прва три 

такмичара. 

Координатор за такмичење је био Радовић Немања. Екипу ученика припремали су наставници: 

 Зец Јелена (Општи део), 

 Весић Драгана (Безбедност саобраћаја), 

 Марић Тијана (Организација превоза), 

 Тучић Душко (Тестови) и вођа екипе, 

 Лајовић Миодраг (инструктор на возилу „Б“ категорије), и 

 Ђукић Ненад (инструктор на возилу „Ц“ категорије). 

 

Рад наставника и ученика на припреми је започео нешто касније од уобичајеног због школског 

календара. Сви потребни услови и опрема су обезбеђени, између осталог и возило на којем су 

се припремали и такмичили на „Б“ категорији, које је у власништву једног од ученика из тима. 

Укупан резултат је задовољавајући. Наредни циљ треба да буде индивидуални пласман 

ученика у прва три у свакој од категорија. Ово је могуће постићи уколико се у прелиминарној 

фази припрема буду организовала школска такмичења, што преузимам на себе у наредној 

школској години. 

Подносилац извештаја о такмичењу ученика је руководилац Стручног већа саобраћајне струке 

Немања Радовић дипл. инж. саобраћаја. 

Извештај са такмичења ученика у машинској струци  

 

XXIV  Републичко  такмичење ученика средњих  машинских школа 

 Kao потврда да смо на добром путу, те да квалитет образовног процеса прати и висок 

ниво усвојеног знања и вештина, говоре и досадашњи  резултати, које су постигли 

наши  ученици  на регионалним и републичким такмичењима, која су одржана  током 

априла и маја 2017. године! 

 Били смо домаћини XXIV Регионалног такмичења ученика машинских школа у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

Заједнице машинских школа Републике Србије и Техничке школе ГСП – Београд, које 

је одржано  07.04.2017.год. у просторијама Техничке школе ГСП у радионицама школе 

које се налазе у улици Дунавска 62 у оквиру ЈКП ГСП Београд. 

Организациони одбор:  

  Славољуб Стојановић – Заједница машинских школа  

  Предраг Михаиловић – Техничка школа ГСП, Београд  

  Љубомир Младеновић – Техничка школа ГСП, Београд  
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На такмичењу су остварени следећи појединачни резултати по категоријама: 

Образовни профил: аутомеханичар  
1. Павловић Милан, Техничка школа Младеновац 198 поена  

2. Василић Душан, Саобраћајно техничка школа Земун 154,5 поена  

3. Сремац Тихомир, Техничка школа ГСП 134,5 поена  

4. Миленковић Милан, Техничка школа Младеновац 128 поена  

5. Мијачевић Слободан, Саобраћајно техничка школа Земун 124,5 поена  

 

Образовни профил: аутолимар  
1. Пејчић Немања, Техничка школа ГСП  

2. Јовановић Марко, Техничка школа ГСП  

 

Укупни резултати  

Образовни профил: аутомеханичар  
1. Средња школа Младеновац 326 поена  

2. Саобраћајно техничка школа Земун 279 поена  

3. Техничка школа ГСП Београд 258 поена  

4. Техничка школа Обреновац 194 поена  

 

Образовни профил: аутолимар  
1. Техничка школа ГСП, Београд  

 

 Урадили смо делимично реновирање водоводних и  одводних инсталација, са заменом 

дотрајалих вентила,славина,бојлерских цеви,као и керамичких плочица где је то било 

потребно.Место извршених  радова су школске просторије  у Дунавској бр.62.  

 Исто тако смо извршили замену дотрајалих металних елемената на улазним вратима 

школских кабинета и њихово фарбање.Замењене су дотрајале клупе, столице,школске 

табле,где је било потребно. 

 У плану за 2017/2018 школску годину имамо опремање Дијагностичке радионице на 

Дорћолу, у школским просторијама у Дунавској бр. 62, са најмање једном дизалицом 

и свом комплетном опремом за дијагностику  аутоелектрике и аутомеханике за 

обављање практичне наставе редовних ученика наше школе. Ова радионица ће  бити 

адекватно  опремљена тако да ћемо у њој моћи  да одржавамо едукативне радионице и 

тренинге за професоре и будуће специјалисте дијагностике. 

 

За ученике у електротехничкој струци, такмичење аутоелектрике и дијагностике није било 

одржано ове године.  

 

Такмичење из математике   

 

На међународном такмичењу из математке ,,Кенгур без грануца“, које је одржано 16.марта 

2017 у Београду, ученици наше школе су постигли следеће резултате: 

Награђени ученици: 

Јована Петровић, одељење с13, 92.250 бодова, III место, проф. Максовић Јелена 

Михајло Марић,  одељење с12, 86.250 бодова, III место, проф. Мијатовић Маја 

Кристијан Вучетић, одељење С24, 112.250 бодова, II место, проф. Мијатовић Маја 

Тамара Мирковић, одељење С24, 108.250 бодова, II место, проф. Мијатовић Маја 

Немаља Благојевић, одељење С24, 102.250 бодова, III место, проф. Мијатовић Маја 

Дејана Миладиновић, одељење С33, 86.000 бодова, III место, проф. Стојановић Весна 

Похваљени ученици: 

Лука Јаношевић, одељење М22, 71.000 бодова, проф. Калањ Душанка 

Урош Крсмановић,  одељење М22, 70.250 бодова, проф. Калањ Душанка 

Немања Петровић, одељење С33, 77,500 бодова, проф. Стојановић Весна 
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Извештај о постигнутим резултатима на спортским такмичењима  

 

Ученице и ученици наше школе учествовали су на такмичењима у рукомету, одбојци, 

кошарци, фудбалу и атлетици. 

На општинском такмичењу дечаци су освојили прво место у рукомету, одбојци и кошарци, 

остваривши тако велики успех за нашу школу. 

Такође, учествовали смо и на градским такмичењима у стоном тенису, каратеу, пливању, 

рукомету, одбојци и кошарци. 

На општинском такмичењу из атлетике учествовало је 16 ученика, а на градско такмичење 

пласирало се 12 првопласираних у својим дисциплинама. Ученик Јасмин Халили из одељења 

С36 учествовао је и на међуокружном и републичком такмичењу из атлетике-дисциплина скок 

у вис. На свим такмичењима Јасмин Халили заузео је прва места и постао првак Србије у скоку 

у вис, представљајући нашу школу на најбољи начин. У веома јакој конкуренцији ученик је 

успео да оствари победе, а такође и да буде пример својим понашањем, одговорним односом 

према такмичењу и осталим такмичарима, као и великом жељом да представља нашу школу. 

Он је и прошле године био првак Србије тако да је ове године поновио велики успех. Разредни 

старешина овог ученика је Сања Вукобрат,  а наставник на такмичењу Александар Селаковић. 

На Београдском маратону учествовали смо са три екипе ученика и једном екипом наставника у 

дисциплини штафетни полумаратон (дужина стазе 21,1км). Наставници су заузели друго место 

у укупном пласману наставника,  а једна ученичка штафета заузела је треће место. 

Ученици наше школе учествовали су и на првенству у орјентационом кросу, где су екипно 

заузели прво место. 

Такмичење из биологије   

 

И ове школске године одржано је такмичење из биологије дана 06. 06. 2017. Овога пута 

такмичило се 7 ученика првог разреда наше школе, занимања техничар друмског саобраћаја. 

Ученици су имали 60 минута да реше тест са 28 питања затвореног типа које је осмислио 

предметни наставник Жељко Петровић. Свим учесницима ово је било прво такмичење из 

биологије у њиховом досадашњем школовању. Троје првопласираних ученика награђено је 

дипломама и позвани су на традиционални једнодневни излет за најуспешније ученике наше 

школе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВНИМ И ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА  

 

Наставница  српског језика и књижевности  Биљана Перић је организовала и реализовала: 

 

1. Предавање „Орхан Памук и српска књижевност – тачке додира и роман Музеј 

Невиности“.  Предавање је организовано у сарадњи са ученицима и уз шихову велику 

помоћ 

2. Посете позоришту:  

Реализоване су три посете позоришту. Ученици су у различитим групама гледали 

представу Егзистенција у режији Филипа Гринвалда. 

3. Посету Међународном Сајму  књига. Група је била од седамдесет ученика, октобар 

2016-е. 

4. Посету међународним данима поезије, март 2017-е године, Дом омладине. 

5. Учешће на такмичењу „Краљевство поезије“. Учествовали су ученици: Сретен Ристић 

С31 и Стеван Лалић С33. На овом такмичењу ученици су имали запажен наступ и 

афирмативно су представљали нашу школу на овом такмичењу. 

6. Израду зидних новина у сарадњи са одељењем С42 у холу школе са литерарним 

радовима који говоре о њиховом доживљају школе и успоменама које носе из ње. 

 

Наставник верске наставе Ненад Вујић је участвовао у радио емисијама : 
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1.Радио „Бум-бум“ – емисија „Помаже Бог народе мој“ (емитована 7.3.2017.)                                          

„О великом Васкршњем посту“    

2. Радио Београд 2 – емисија „Храм“  (емитована 26.3.2017.) „О веронауци“  

3. Радио „Бум-бум“ – емисија „Помаже Бог народе мој“ (емитована 30.5.2017.)                                          

„О празницима од Васкрса до Духова“    

 

Наставник је организовао одлазак ученика на причешће у цркву  Светог Саве 

 

Током Васкршњег поста, као и  за сам празник Васкрсења Христовог  водио је  ученике на 

Причешће у  цркву Светог Саве на Врачару. 

 

Наставник је организовао посете  храму Светог Саве на Врачару 

 

Током овог периода, ученике  који похађају верску наставу  наставник је водио  у посету 

крипти  храма Светог Саве,  где су могли  да приступе олтарском делу,  а уз благослов 

преосвећевог  епископа топличког Арсенија, старешине Храма, имали су  прилику да са једног  

дела терасе виде  готово цео  Београд.  

 

 

 

 

Веронаука и српски језик 

 

Студенти Православног богословског факултета Универзитета у Београду, будући 

вероучитељи, ученици Техничке школе ГСП са професорима имали су 27. децембра 2016. 

године јединствену прилику да присуствују огледном часу књижевности и српског језика и 

предмета веронауке, што је била хоризонтална корелација ова два школска предмета. 

Ученици прве године Одељења С13, саобраћајни техничари, добили су истраживачке задатке и 

обрађивали их на часу. Из тог плодоносног рада, приказали су у сегментима историјат и 

садржај Старог и Новог завета. Овим програмом је руководила професор књижевности и 

српског језика  Вишња Шиљак-Трифуновић. 

У овој хоризонталној корелацији два предмета, књижевности и веронауке, вероучитељ ове 

школе Ненад Вујић је припремио својеврсно путовање кроз Јерусалим праћено видео 

презентациојом. Кроз причу и слике  сви присутни су прошли исти онај пут Сина Божјег који 

је и Он прелазио све до момента свог Распећа и Васкрсења, потом Вазнесења. 

 

Учешће у Спасовданској литији 

 

На традиционалну Спасовданску литијукоја је ове године била 25. маја,   водио сам ученике 

који похађају верску наставу. 

Наставница енглеског језика Сузана Јанковић одељење С12 водила је ученике  на представу  

„ Лајање на звезде2  у Академији 28. Организацију куповине карата спровела је професорка 

српског Сање Вукобрат,  06.04.2017. 

Једнодневни излет на Палић изведен је 10.05.2017. Из одељења С12 исло је седморо уценика у 

пратњи одељенског старесине. Укупно је на излет исло 80 уценика л и лл разреда и 5 

професора. 

У  школи су се одржавали тематски часови  посвећени празницима и јубилејима као што су  : 

- Дан  државности – Сретење   (15.фебруар 1835. године) 

- Дан примирја у Првом светском рату ( 11. Новембар 1918.године) 

- Дан победе (9.мај 1945.године) 

- Дан сећања на почетак Другог светског рата у Југославији ( 6.април 1941.године) 

- Дан сећања на Погром на Косову и Метохији  ( 17. март 2004.године) 



  48  

 

- Ослобођење Београда у Другом светском рату ( 20.октобар 1944.године ) 

 

Извештај са одржане припремне обуке запослених за примену општих стандарда 

постигнућа 

У четвртак, 30.03.2017.год. у амфитеатру школе одржана је припремна обука / инструкциони 

састанак запослених за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета. Према Заводу за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, на обуци треба да учествују сви наставници који предају: 

српски језик и књижевност, математику, историју, географију, биологију, физику, хемију, 

енглески језик, немачки језик, француски језик и руски језик. Обуци треба да присуствује 
директор школе и један стручни семинар. 

Припремној обуци је присуствовало укупно 28 од 37 запослених коме је обука намењена. 

Уместо директора школе као сарадник Завода у установи је присуствовао помоћник директора, 
Срђан Станковић као и стручни сарадник Сања Станић. 

На састанку су представљене карактеристике обуке у складу са инструкцијама Завода, 

представљен је видео материјал о начину приступања и учешћа на обуци која се озводи путем 

интернета (online), прикупљени су подаци о присутним наставницима који су обрађени и 
електронском поштом послати у захтеваној форми. 

 

Извештај о раду ментора ромских ученика стипендиста  

 

 

У току школске 2016/2017. године Техничка школа ГСП учествовала је у пројекту 

стипендирања ученика ромске националне мањине под називом „Унапређивање могућности за 

интеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање запошљивости младих Рома, и 

реинтеграцију повратника“чији је носилац Представништво Фонда за образовање Рома у 

Србији (РЕФ), а финансиран је кроз програм Немачке финансијске сарадње, коју 

имплементира Немачка развојна банка КфВ у име Владе Републике Немачке – Министарства 

за економску сарадњу и развој. Пројекат обухвата практичну помоћ, ефективне и ефикасне 

механизме неопходне за борбу против дискриминације и стварање услова у којима Роми могу 

да остварују сва (мањинска) права, са фокусом на приступ образовном систему и 

запошљавању. 

У оквиру овог програма ангажују се наставници као ментори у индивидуалном раду 

и/или раду у малим групама са стипендистима, те су у складу са тим у школи овај посао 

обављале наставница српског језика и књижевности Ивана Перишић и наставница енглеског 

језика Марија Милијев, које су и у претходном периду, за потребе пројекта „ТАРИ“, такође 

биле ангажоване за обављање истог посла. Менторски рад ученицима осигурава додатну 

индивидуалну помоћ кроз подршку у савладавању градива, развој вештина учења, решавање 

личних проблема или проблема у школовању, подршку у процесу интеграције у академски и 

друштвени живот школе. 

У школској 2016/2017. години право на стипендију остварило је 11 ученика ромске 

националности који похађају нашу школу. Осморица ових ученика су стипендисти из 

претходне школске године, а тројица ученика су добитници стипендије за ову школску годину. 

Сваком од ментора делегиран је одговарајући број ученика стипендиста, те је наставница 

Ивана Перишић пратила петорицу ученика, а наставница Марија Милијев шесторицу. 

Наставнице су, у оквиру свог менторског ангажмана, пратиле постигнућа у учењу ових 

ученика, подстицале их и мотивисале на остваривање још бољих школских резултата и 

наставак образовања, пружале подршку, давале савете и помагале им у превазилажењу 

проблема који се односе на образовање, охрабривале њихову социјализацију у оквиру и ван 

школе, а такође и посредовале у организацији допунске наставе са осталим наставницима у 

школи.Осим тога, ментори су редовно одржавали контакт и са родитељима стипендиста и 
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информисали их о свим релевантним темама.Обављање менторских задатака подразумева и 

састављање кварталних извештаја од стране ментора о постигнућима ученика стипендиста и 

специфичностима у раду за сваког појединачног ученика који се подносе Фонду за образовање 

Рома као носиоцу пројекта, што су ментори редовно чинили у предвиђеним роковима. Такође, 

ментори су у претходном периоду присуствовали консултацијама и похађали све заказане 

обуке, а са циљем унапређења професионалних компетенција и међусобног подржавања.   

Током школске 2016/2017. године стипендисти и ментори су учествовали на 

састанцима и конференцијама у организацији Фонда за образовање Рома. 

На састанку одржаном у априлу 2017. годинеу просторијама школе, представници 

Фонда за образовање Рома у Србији Божидар Јовановић и Зорана Златић представили 

сумогућности за организовање и извођење стручне праксе за ученике стипендисте завршних 

разреда, која би почела након завршетка школовања, а у циљу наставка пружања помоћи 

ученицима, стицања и проширивања неопходних знања и вештина, те поспешивања 

запошљавања стипендиста. Ученици су том приликом показали висок ниво заинтересованости 

за овај вид даљег професионалног усавршавања. 

У јуну 2017. године у клубу Фабрика у Београду, одржана је конференција за медије 

поводом представљања активности и циљева овог програма којој су присуствовали ментори и 

тројица ученика корисника стипендија. О циљевима и изазовима на овом пројекту говорили су 

извршни директор Фонда за образовање Рома Надир Реџепи, амбасадор Републике Немачке у 

Србији Аксел Дитман, државни секретар Ненад Иванишевић испред Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања и државни секретар Анамарија Вичек из 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Говорници су представили циљеве и 

резултате постигнуте до сада у оквиру пројекта, затим је представљен музички спот „Знање је 

моћ“ креиран од стране РЕФ-а и младих Рома из Србије, који садржи кадрове из стручног 

образовања и одржан наступ групе GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats), а цео догађај је 

заокружен пригодним коктелом на тераси клуба Фабрика. 

Овим пројектом предвиђено је да ученици, који су добили стипендију у школској 

2016/2017. години, њих тројица, наставе да исту примају и у првом полугодишту школске 

2017/2018. године, па ће у складу са тим и ментори наставити са својим ангажманом. 

Извештај саставили ментори Ивана Перишић  и  Марија Милијев. 

 

 

Учешће наставника и ученика у акцији „ На матуру без аутомобила“ 

Према налогу директора, организован је одлазак ученика наше школе на предавање  које је 

организовао Савет за безбедност саобраћаја градске општине Врачар 19.5. 2017. Са почетком у 

13 часова.  Предавању су присуствовали ученици из одељења М22, С24, С42 и С14. Предавање 

је почело поздравним говором представника  Општине Врачар , а затим је предавање о 

безбедности саобраћаја и представљање кампање одржао Бранко Стаматовић из Агенције за 

безбедност саобраћаја, који је и председник Савета за безбедност саобраћаја градске општине 
Врачар. 

Предавање је завршено  причом о трагичним последицама саобраћајне незгоде коју је  кроз 
причу о личном искуству изнео члан Удружења параплегичара из Шапца. 

Са ученицима су на предавању били наставници из школе Немања Радовић, Јагода Савић, 

Драган Миловановић , Вања Чечлебић и Жељко Петровић. 

 

Учешће наставника на 12. Међумародној конференцији „ Безбедности саобраћаја у 

локалној заједници“ 

 

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ одржана је на 

планини Тари од 19.-22. априла, у когресном центру хотела „Оморика“. Конференцију је 

огранизовала Криминалистичко-полицијска академија из Београда, Саобраћајни факултет 

Универзитета у Београду, Министарство одбране Републике Србије, Факултет техничких наука 
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из Новог Сада, Факултет прометних знаности из Загреба, Национални технички универзитет из 

Атине, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Удружење за безбедност 

саобраћаја Србије, удружење „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, „Савет за 

безбедност саобраћаја“ и други. Учешће на конференцији узели су представници бројних 

локалних самоуправа, научних и образовних институција и привреде. Конференција је одржана 

под покровитељством бројних спонзора који су представили палете својих производа у виду 

сајамске поставке испред сала у којима су вођене дискусије и излагани стручни радови. 

На отварању конференције су говорили проф. др Крсто Липовац (Саобраћајни факултет), 

др Миладин Нешић (Криминалистичко-полицијска академија) и други. 

Области од посебног интересовања за школство били су стручни радови и презентације о 

примерима добре праксе у образовним установама у Србији, као и облици финансирања 

безбедности саобраћаја на локалном нивоу. Стручни рад на тему „Унапређење понашања 

младих учесника у саобраћају - упоредна анализа метода вршњачке едукације и класичног 

предавања“ (аутори Немања Радовић дис, Урош Јовановић дис и Предраг Јањић студент), 

презентовао је Урош Јовановић у петак 21.04. у сали 2. Презентација, као и тема едукације уз 

знатан број објављених стручних радова из исте области пропраћени су од стране великог 

броја колега. 

Успоставили смо контакте са колегама из других школа, полиције, привреде и 

невладиног сектора, Агенције за безбедност саобраћаја и са Саобраћајног факултета. 

Остале теме су углавном покривале питања безбедности саобраћајница и трендове у 

науци, примену савремених истраживачких метода и алата и ретке примере из привреде и 

управе. Посебно су важни закључци конференције, а међу којим су финансирање безбедности 

из наменских фондова локалних самоуправа и имплементација примера добре праксе на целој 

територији Србије.  

Најважније је да као колектив препознамо тенденције у области безбедности саобраћаја и 

покушамо да позицију школе и наставника подигнемо на виши ниво и укључимо се у тржишну 

утакмицу. Апсурдно је да поједине школе у којима ради десетак или мање колега саобраћајних 

инжењера успевају да се наметну у локланим самоуправам са програмима едукације, док ми 

посматрамо како те послове у Београду узимају разне организације које немају стручни 

капацитет.  

На крају, искрено износим своје мишљење да је нужно да заинтересовани наставници 

који желе да се укључе у процесе које спроводе ЗСС и АБС морају озбољно усавршавати, 

проучавати правилнике и ажурно пратити њихове измене. 

Литература са конференције је доступна у бибилиотеци. 

На 12. Међумародној конференцији „ Безбедности саобраћаја у локалној заједници“ 

Присуствовали су наставници школе Немање Радовић и Уроша Јовановић.  

 

Посета Ауто- мото Савезу Србије 

Дана 17.5.2017. године наставница групе предмета саобраћајне струке Милица Чолић Панић 
посетила је са ученицима из одељења С45 у оквиру блок наставе Ауто- мото Савез Србије. 

У просторијама Ауто- мото Савеза Србије у Табановачкој улици бр.5, У центру за процену 

штете на моторним возилима, организовано је предавање на тему „ процена штете на моторном 

возилу“. Сврха посете била је практична вежба и детаљна процена која се спроводи приликом 
процене штете. 

Предавање  на наведену тему одржао је господин Жикица Симовић. Уводни део и опште 

информације из Закона о аутоодговорности ученици су саслушали у просторијама Центра. 

Касније, када се прешло на тему о самој процени штете, ученици су уз практичне примерее на 

лицу места прошли целокупан поступак. Предавања су изведена уз сву потребну 

документацију која се користи у поступку процене штете на моторном возилу. Сав 

документовани материјал, ученици су добили као пример који може да им послужи у 
припремању матурског исшпита из наведене теме. 
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Посебну пажњу и на почетку предавања, а и на крају , предавач је посветио теми о вожњи под 
дејством акохола. Из одељења С45 предавању је присуствовало 13 ученика.  

Такође, овом предавању је присуствовао и руководилац практичне наставе Жарко Митровић. 

 

 

 

Посета Привредној комори Србије 

Дана  28.3. 2017. године наставнице групе предмета саобраћајне струке Јулијана Ристић, Весић 

Драган и Милица Чолић Панић са ученицима из одељења С36, С37, С43 С44 и С45 посетили су 

привредну комору србије. 

Циљ посете овој институцији био је било је предавање за ученике  завршних разреда средњих 
школа са Општине Врачар.обратиле се подпредседница Општине Врачар 

У просторијама Привредне коморе, у рњсавској улици бр. 13-15, у сали 1 организовано је 

предавање на тему запошљавања младих са општине Врачар и њиховим правилнимм 

усмеравањем у даљем , додатном усавршавању. 

У уводном делу обратила се подпредседница Општине Врачар Радмила Сарић и представница 

Сектора за едукацију Привредне коморе Србије. Предавање је одржала представница 

Националне службе за запошљавање из сектора Професионалне орјентације и планирања 

каријере. 

Предавање се базирало на запошљавању младих после завршетка средњих стручних школа и 

давању информација о смерницама како лакше да ступе у контакт са могућим послодавцима. 

Поред тога, један део презентације био је посвећен и даљем усавршавању ученика и како се 

правилно припремити за наставак школовања на факултетима и високим школама.  

На крају предавања, један од присутних професора, који је предавач на више Високих школа 

на теритирији града, захвалио се на пажњи ученицима и позвао је заинтересоване да посете 
Сајам запошљавања. 

Из одељења С36 било је присутно 11 ученика, а из одељења С37 предавању је присуствовало 

14 ученика. Број ученика који је присуствовао предавању из одељења С43 је 11, а из одељења 

С44 било је 20. Из одељења С45 било је 16 ученика. На наведеном предавању било је присутно 
укупно 72 ђака наше школе. 

Промоција Факултета академских и струковних студија у оквиру професионалне 

оријентације у Техничкој школи ГСП  

У  Школској 2016-2017.године ученицима завршних разреда су се представили представници 

следећих Факултета академских и струковних студија: 

• Техникум Таурунум из Земуна 

• Факултет за инжењерски менаџмент 

• Висока школа за пословну економију и предузетништво 

• Висока железничка школа струковних студија 

• Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд 

• Пословни и правни факултет, Универзитет Унион, Београд 
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• Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија 

• Београдска пословна школа, Београд 

• Пословна школа, Нови Сад 

• Факултет за дипломатију и безбедност, Београд 

• Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад 

• Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 

• ВТ МШСС Трстеник  

• Саобраћајни факултет 

• Машински факултет 

• Универзитет Сингидунум. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

Извештај о раду  хорске секције  

 

И ове године, хорска секција Техничке школе ГСП наставила је са радом и припремама за 

приредбу поводом школске славе Свети Сава. 

Чланови Хорске секције су учесници свих разреда; неки чланови су учествовали и прошле 

школске године, а неки су се прикључили у току 2016/2017 године. 

Ученици су показали велико интересовање, вољу и  креативност, а при том испољили и своје 

таленте. 

У оквиру секције учествовало је око тридесет уценика, од којих су већина били певачи, а неки 

од њих су се остварили и у свирању инструмената. Два ученика је свирало гитару, један 

бубњеве и један ученик је свирао хармонику.  

Пробе су одржаване једном недељно, а у току јануара и чешће. 

Ученици су на приредби извели неколико нумера, из асортимана изворне народне музике  и 

модерног савременог ствараластва. 

 

Руководилац хорске секције наставница музичке културе Тијана Аџић. 

 

Извештај о раду драмске секције  

 

И ове школске године, Драмска секција Техничке школе ГСП наставила је са радом и 

припремама за приредбу поводом шолске славе Свети Сава.  

Чланови Драмске секције су ученици свих разреда; неки чланови су учествовали и прошле 

школске године а неки су се прикључили у току 2016/2017. 

Ученици су показали велико интересовање, вољу и креативност, а при том испољили и своје 

таленте.  

Пробе су одржаване једанпут недељно, а у току јануара и чешће. 

Двадесетоминутна представа је ауторски рад који обухвата корелацију књижевности, историје 

и уметности. Садржи  и елементе народног фолклора, прожета средњовековном атмосфером и 

музичким нумерама.  

Чланови Драмске секције и остали заинтересовани ученици имали су прилику да у току 

школске године погледају разне позоришне представе. 

 

Руководиоци  драмске  секције били су  професори  Српског језика и књижевности Вишња 

Шиљак Трифуновић и  Сања Вукобрат. 

 

 

Извештај о раду историјске секције  

 

Историјска секција формирана је током септембра 2016.године и чине је ученици прве и друге 

године, који имају додатно интересовање за историју. 
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Према предвиђеном плану рада секције за школску 2016/17.годину ученици су током првог 

полугодишта школске 2016/17.године реализовали неколико акативности. У оквиру 

манифестације ''Дани европске баштине'' чланови секције су 26.септембра 2016.године 

посетили Музеј Николе Тесле у Београду, где су уз стручно вођење кроз изложбу имали 

прилику да и сами активно учествују у презентовању Теслиних проналазака. 

У суботу 29.октобра 2016.године организована је посета Археолошкој збирци Народног музеја, 

која је смештена у Капетан Мишином здању у Београду. Том приликом су ученици могли да 

виде и сазнају нешто више о Београдској мумији. 

Дана 23.новембра 2016.године ученици су посетили Историјски музеј у Београду, где су 

видели две изложбе : изложбу о Михајлу Пупину – ''Пупин – од физичке до духовне 

реалности'' и изложбу  ''Свети Сава Српски''. 

Поводом обележавања Дана примирја – 11.новембра урађен је пригодан пано. Ученици су 

учествовали и у изради паноа са темом Балкански ратови. Панои су били изложени у школи. 

Током другог полугодишта школске 2016/17. године ученици су такође реализовали низ 

активности у оквиру историјске секције. Дана 13. марта 2017.године ученици су посетили 

Архив Србије у Београду. У првом делу посете ученици су имали јединствену прилику да уђу у 

депое Архива, где се чувају  историјски извори од почетка 19.века до времена после Другог 

светског рата. Ту су видели како се историјски извори чувају, одржавају, рестаурирају и 

повезују. У другом делу посете ученици су посетили изложбу „Култура Срба у Трсту 1751-

1914“. 

Као и сваке године и ове школске године, ученици наше школе учествовали су на општинском 

и градском такмичењу из историје. На општинском такмичењу, које је одржано 12. марта 

2017.године у III београдској гимназији учествовало је укупно 7 ученика — 2 ученика из првог 

разреда и 5 ученика из другог разреда. На градско(окружно) такмичење пласирала се ученица 

другог разреда Мила Антонић из одељења С 21. На градском такмичењу које је одржано у XIV 

београдској гимназији 8.априла 2017.године, Мила Антонић је показала завидно знање иако 

није успела да се пласира на републичко такмичење.  

 

Од фебруара 2017. године ученици су били активно укључени у прикупљање материјала и 

израду електронског часописа „ГСП е-забавник“, чији је први број објављен 22.марта 

2017.године. Током другог полугодишта објављена су 3 броја „ГСП е-забавника“. 

 

У сарадњи са наставницом грађанског васпитања Јасминком Филиповић 23.маја 2017.године 

организована је посета Краљевском комплексу породице Карађорђевић на Дедињу. Ученици су 

имали прилику да у пратњи водича обиђу Краљевски двор, Капелу Светог Андреја Првозваног 

и Бели двор. 

 

Секцију води и рад ученика координира наставница историје Данијела Савић Стаматовић. 

 

Извештај о раду еколошке секције  

 

Као и ранијих година,  наша школа је и ове школске године узела учешће у међународној 

еколошкој акцији САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ. Ученици су кроз школско обавештење и на 

часовима биологије и екологије, обавештени о овој акцији и њеном значају. На школи је 

смањен број упаљених сијалица током тог једног сата, а према подацима које је наставник 

биологије и екологије добио од ученика, око једне петина  ученика наше школе учинило је то 

исто и код својих кућа. У ову акцију укључило се више од 90 градова у Србији. 

Школа је добила захвалницу од Светског фонда за заштиту природе. 

 

Извештај о раду Ауто-мото секције  

 

 

У домену истраживачког рада у области ауто мото историје, а у сарадњи са Удружењем 

Историчара Аутомобилизма, Саобраћајним  Факултетом и ГСП-ом, обрађене су теме: 
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- Привредно возило Застава 1100 т 

- Ауто мото часописи у Србији до другог светског рата 

- Мерцедес-Бенц Њ 154 

- Аутомобилизам у Крагујевцу 1903-1956 

- Поцетак олдтајмерског покрета у Србиј 

 

Завршна излагања су обављена у Музеју Југославије којомприликом је постављена и излозба 

олдтајмера а наши уценицису и активно уцествовали као промотери постављених експоната. 

 

За време трајања Сајма аутомобила , као и сваке године, нашашкола је активно уцествовала у 

сарадњи са Олдтајмер Клубом Београд, имајући поставку историјских возила , којом приликом 

су ученици били промотери  историје и специфичности постављенихмодела. Сам штанд је био 

опремљен и инфо паноима о радовимаи активностима школе и ученика у домену ауто мото 

индустрије. 

 

Такође, за време трајања сајма  у сарадњи са Спортским Ауто Мото Савезом Србије , наша 

школа је имала активноучешће поставком још једног штанда. Наиме у оквиру штандаје било 

постављено возило марке Хонда , специјално опремљеноза брзинске трке , са којим је нас 

уценик Алекса Радојковић Е32, током тркачче сезоне у Србији освојио низ признања за 

освојенапрва и друга места и тако постао Шампион у класи за текућутркачку сезону. Штанд је 

био врло посећен , нароцито од странемлађе генерације а Алекса је својим присуством и 

коментаримадостојно представио насу школску установу , док су осталиуценици, промотери , 

представљали капацитете наших образовнихпрофила то јест занимања за будуће генерације 

младих који се опредељују за наставак образовања после основне школе. 

 

Обзиром на Блиску сарадњу са Олдтајмер Клубом Београд , нашиуценици су активно 

уцествовали кад год је клуб организовао  манифестације током целе године. 

 

Координатор ауто-мото секције био  је Марко Илић. 

 

 

 

Секцијa за безбедност младих у саобраћају 

 

Секција за безбедност младих у саобраћају је формирана 15.09.2016. године и њен рад 

координирају наставници Јовановић Урош д.и.с. и Радовић Немања д.и.с. 

Након годину дана рада са ученицима из тима за вршњачку едукацију, већина њих су окосница 

новоформиране секције. Претходне школске године тим је превасходно спроводио трибине о 

безбедности младих у саобраћају, док је задатак ученика који су сада активни у секцији да 

поред припреме и учешћа на трибинама, у сарадњи са наставницима развијају и нове 

активности којима се промовише безбедност младих у саобраћају. 

Рад секције се евидентира у одговарјућој педагошкој документацији. Одржано је 16 часова у 

првом и 11 часова (укупно 27) са ученицима, рад са студентима није  посебно евидентиран у 

књиге рада. Поред евидентираних часова рада, са ученицима су спровођене активности на 

реализацији предавања гостујућих предавача (АБМ) и посете предавањима ван школе ( Савет 

за безбедност саобраћаја општине Врачар). 

У рад секције је укључен већи број ученика (7 сталних и десетак ученика који повремено 

сарађују на реализацији различитих пројеката). Садржаји који су планирани за реализацију се 

спроводе континуирано и трибине о безбедности саобраћаја су одржане у два циклуса, а трећи 

сиклус је у припреми. У раду секције учествују и студенти Саобраћајног факултета, стални 

сарадници на трибинама Предраг Јањић и Бојана Станојевић. Са студентима се спроводи 

менторски рад и као коаутори припремили смо, објавили и презентовали рад на међународној 

конференцији Безбедност саобраћаја у локалној заједници са темом компаративне анализе 

успешности различитих метода предавања. 



  55  

 

Секција је реализовала неколико циклуса снимања за емисију РТС „Коридори“, секција је 

ангажована на обележавању „Дана сећања на жртве саобраћајних незгода“, и део ученика 

сарађивао је на реализацији предавања о безбедности мотоциклиста у сарадњи са 

Асоцијацијом за безбедност мотоциклиста. 

Резултати рада су врло добри, јер су ученици који учествују у раду секције унапредили своје 

знање и вештине. Рад секције промовише добре примере безбедног понашања и мотивише све 

ученике у школи да се безбедније понашају у саобраћају. Евалуације које се непрекидно 

спроводе показују да су предавања и трибине добар метод за унапређење понашања младих у 

саобраћају и да утичу на ученике да усвоје безбедније ставове. Оцена ученика који присуствују 

трибинама и предавањаима види се у чињеници да преко 80% ученика у евалуацијама наводи 

да им се трибине допадају и сматрају их корисним. 

Група студената Саобраћајног факултета, одлуком директора имала могућност да реализују 

предавања са ученицима школе за семинарске радове. Овим предавањима су присуствовали 

наставници Илић Марко д.и.с. (координатор ауто-мото секције) и Радовић Немања д.и.с. 

(координатор ове секције и руководилац Стручног већа саобраћајне струке). 

У оквиру 53. Салона аутомобила у Београду, на којем учествује и Школа (ауто-мото секција), и 

наша секција реализовала је једну јавну трибину и представила модел вршњачке едукације. 

Упис ученика за школску 2017/18. годину није искоришћен да ученици који учествују у раду 

секције промовишу Школу у основним школама у Београду и на Сајмовима образовања. 

Секција је пред крај школске године ушла у фазу селекције нових чланова за носиоце рада у 

наредној школској години. Анализа рада је показала да постоје значајни резултати, да секција 

представља препознатљив олик деловања и окупљања ученика школе у ваннаставним 

активностима. 

Наредне године потребно је укључити нове ученике и наставнике у рад секције ради даљег 

развоја свих аспеката рада. 

Потребно је омогућити рад секције ван установе и реализацију различитих активности у 

сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја општине Врачар, али и на манифестацијама које 

прате и представљају рад наставника и ученика, као што су сајмови образовања и слично. 

 

Координатори секције су  били наставници саобраћајне струке Урош Јовановић и  Немања 

Радовић . 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ И ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ УЧЕНИКА 

Шестодневна матурантска екскурзија  ученика  

 

Београд- Будимпепта- Братислава – Беч- Праг-дрезден-Београд  

од 1.11. до 6.11.2016.године 

 

У органиѕацији туристичке агенције „Октопод травел“ на пут је кренуло 71 ученик и 

четворо професора. Програм агенције је углавном реализован са занемарљивим одступањима. 

Обишли су се планирани градови и значајна места у њима. Смештај и храна у хотелима били 

су задовољавајући. Лиценцирани туристички водичи- пратиоци групе су професионално 

обавили свој посао, тако да је агенција оправдала указано поверење.  

Све је протекло без инцидената захваљујући доброј припреми за екскурзију и раду 

наставника  пратиоца, ученика . 

Сви васпитно-образовни циљеви у току ове екскурзије су реализовани. 

Вођа пута је био  наставник групе предмета машинске струке Љубиша Веселиновић.                                                      

 

 

 

 

 

Једнодневна екскурзија 
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10.05.2017. на релацији Београд – Суботица – Београд 

 

      На излет смо кренули у 8 часова испред школе. Било је присутно 75 ученика и 5 

наставница. 

 

          Прва дестинација коју смо посетили био је манастир Ковиљ у близини Новог Сада. 

Тачних података о оснивању манастира нема. Према предању улогу оснивача имао је први 

српски архиепископ Свети Сава у 13.веку, али о томе не постоје никакви историјски извори. 

Братство данас броји 24 монаха, а манастир се убраја у један од најбројнијих мушких 

манастира. 

         Пут смо наставили према Палићу, где нам је циљ био посета зоолошком врту. Основан је 

1950.године и налази се на самом северу Србије, поред језера Палић. Простире се на 15 хектара  

и располаже са више од 150 животињских врста. 

       Након уживања у   зоо врту имали смо организован ручак у ресторану „Викторија“. За 

поподне је била организована посета и разгледање Градске куће у Суботици. Зграда је 

подигнута почетком 20. века и има статус споменика културе од изузетног значаја. Представља 

једно од најлепших здања урађених у стилу мађарске варијанте сецесије.  

       У целини излет је био врло успешан. Деца су имала довољно времена и за одмор али су и 

пуно тога новог могли да сазнају и науче.  

      Повратак ,као и читав дан протекли су у најбољем реду и сви смо се задовољни вратили око 

20,10 испред школе. 

 

                 Вођа пута је била наставница географије  Смиљка Окука.                                                      

 

 

Једнодневни наградни излет 

 

 

       Путовање је организовано дана 23.06.2017. на релацији Београд-Пожаревац-манастир 

Горњак – бања Ждрело – Београд. 

     На излет смо кренули око 8,00  часова , 45 ученика и 3 наставника.   

      Прва дестинација коју смо обишли била је спомен кућа Милене Павловић-Барили у 

Пожаревцу , која пружа могућност посетиоцима да разгледајући њене слике упознају ову 

изузетну жену, сликара, песника надреализма, између два рата, једну од најинтересантнијих 

личности уметничке Европе тог периода. 

       Непосредно уз спомен кућу налази се Народни музеј , други најстарији музеј у Србији, 

основан 1895. године. 

Покрива територију Браничевског округа и у својим задужбинама чува преко 50.000 музејских 

предмета из разних периода.  

     У Горњачкој клисури смо обишли манастир Благовештење, саграђен практично у стени 

крајем 14.века, а такође и мастир Горњак. Саграђен је у 14.веку , као задужбина кнеза Лазара. 

     Ручак смо имали у бањи Ждрело , као и поподневно опуштање на базенима. Ученици су се 

одушевљени и релаксирани вратили у Београд око 20,30 часова .  

 

     Вођа пута је била наставница  географије Смиљка Окука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА  
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У току школске 2016-2017.године, почев од 01.09.2016.год па закључно са 27.06.2017. године, 

76 наставника је похађало 31 одобрени семинар / стручни скуп од стране Завода за унапређење 

образовања и васпитања и при томе стекли 1463 сата/бода стручног усавршавања. 

Наставници Стручног већа друштвених наука похађали су следеће семинаре: 

 Школско законодавство, основа развоја образовања и васпитања; Гимназија Св.Сава 

 Школски електронски часопис у служби креативности ученика; ОКЦ Бор 

 Интернет и ми у сигурној мрежи; ООШ Владислав Рибникар 

 Унапређење наставе физичког васпитања и вредновање ученика мотивисаних похвалом 

и наградом; ЦСУ Кикинда 

 Имплементација стандарда у наставни процес; Друштво историчара Србије 

 Методе наставе и учења; ООШ Владислав Рибникар 

 Каријерно вођење и саветовање у средњој школи; Фондација Темпус 

 Адолесценција као шанса; Друштво за дечију адолесценцију психијатрију и сродне 

струке Србије 

 Суочавање са друштвеним стереотипима; Едукација за 21.век 

 Вредновање у васпитно образовном процесу;Педагошко Друштво Србије 

 Савремена настава грађанског васпитања; ЦСУ Крагујевац 

 Републички зимски семинар; Друштво за српски језик и књижевност 

 Физички активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе; Друштво 

педагога физичког васпитања Војводине 

 Примена ИОП-а у настави физичког васпитања; Удружење педагога физичке културе 

 Примена нових скијашких трендова у раду са децом и омладином на зимовању; Српско 

удружење учитеља и тренера спортова на снегу 

 Нове технологије у образовању; British Council, МПНТР 

 

Наставници Стручног већа природних наука похађали су следеће семинаре: 

 Примена различитих образовних алата у настави математике; ПУ Сингидунум 

 Од хардвера до рачунара; ЗЕШ Србије 

 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим 

школама; ПУ Сингидунум 

 Државни семинар Друштва математичара Србије; Друштво математичара Србије 

 Вредновање у васпитно образовном процесу;Педагошко Друштво Србије 

 Самовредновање рада школе; ПДС 

 Језик боја курс о тумачењу боја; ОМЦ Катедра 

 Нове технологије у образовању; British Council, МПНТР 

 

Наставници Стручног већа саобраћајне струке похађали су следеће семинаре: 

 Од хардвера до рачунара; ЗЕШ Србије 

 Активни системи безбедности АБС/ЕСП/АСП; Феби Билштајн Групација 

 Безбедност саобраћаја у локалној заједници 

 Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним 

планом и програмом а присутна су у пракси; СШ Темерин 

 Мотивација и психолошки приступи учења; Удружење МОСТ 

 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим 

школама; ПУ Сингидунум 

 

 

Наставници Стручног већа машинске струке похађали су следеће семинаре: 

 Активни системи безбедности АБС/ЕСП/АСП; Феби Билштајн Групација 

 Од хардвера до рачунара; ЗЕШ Србије 

 Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању; ФОН 
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 Примена напредног EXCEL-а у образовању; Факултет за менаџмент, економију и 

финансије 

 Не можеш све сам - како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке 

наставнику и ученику који има проблем; Удружење за подршку васпитању и васпитању 

ОДСТАР 

 Примена интернета у комуникацији са ђацима; ПУ Сингидунум 

 Нове технологије у образовању; British Council, МПНТР 

 

Наставници Стручног већа природних наука похађали су следеће семинаре: 

 Активни системи безбедности АБС/ЕСП/АСП; Феби Билштајн Групација 

 Од хардвера до рачунара; ЗЕШ Србије 

 Примена различитих образовних алата у настави математике; ПУ Сингидунум. 

 

Овај Извештај је урађен на основу података Базе стручног усавршавања у Техничкој школи 

ГСП и предатих фотокопија Уверења о похађаној обуци стручног усавршавања координатору 

стручног усавршавања, Срђану Станковићу. 

У четвртак, 30.03.2017.год. у амфитеатру школе одржана  припремна обука / инструкциони 

састанак запослених за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и 

средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета. Према Заводу за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, на обуци су учествовали сви наставници који предају: 

српски језик и књижевност, математику, историју, географију, биологију, физику, хемију, 

енглески језик, немачки језик, француски језик и руски језик. Припремној обуци је 

присуствовало укупно 28 од 37 запослених коме је обука намењена. Уместо директора школе 

као сарадник Завода у установи је присуствовао помоћник директора, Срђан Станковић као и 

стручни сарадник Сања Станић. 

На састанку су представљене карактеристике обуке у складу са инструкцијама Завода, 

представљен је видео материјал о начину приступања и учешћа на обуци која се озводи путем 

интернета (online), прикупљени су подаци о присутним наставницима који су обрађени и 

електронском поштом послати у захтеваној форми. 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ  

 

У периоду 11-12.04.2017.год. на Београдском сајму одржан је Сајам образовања у организацији 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту у сарадњи, Националном службом за 

запошљавање и Привредном комором Србије. Поред наше школе, на сајму су узели учешће 

још 48 средњих стручних школа са територије Београда. Наставници Љубомир Младеновић 

Славко Бјеловић Тијана Аџић Биљана Лончар, Вук Филиповић, Сања Вукобрат, Ненад 

Ранђеловић, Срђан Станковић, Марија Николић, Тијана Марић, Жарко Митровић,  Јована 

Василић и Саша Ракић су презентовали школу  

Опремање и уређење штанда је извршено у понедељак, 10.04.2017.год. од 19.00 до 20.15 

часова, од стране педагога школе, Јеле Станојевић и помоћника директора Срђана Станковића.  

Поред наставника, на сајму су били и неколико ученика одељења С31 и С35 који су дали 

свесрдну подршку у представљању наше школе.  

Општи утисак, број „осмака“  који су дошли јесте да оваква манифестација није испунила 

очекивања. 

На овом сајму добили смо похвале од Националне службе за запошљавање , односно њених 

представника за рад на преквалификацијама, односно доквалификацијама у нашој школи. 

Социјални радник је узела учешће на промоцији школе у ОШ „ Филип Филиповић“ на 

Вождовцу. Педагог и психолог, са наставницима из сва три подручја рада са ученицима су 

учествовали  на Сајму образовања у Општини Врачар. Својим учешћем и презентацијом 

школе, припремљеним флајерима заинтересовани ученици су добили потребне информације за 

њихово предстојеће опредељење за наставак школовања.  
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Представници школе учествовали су на Сајму образовања у градској општини Звездара. У 

четвртак 6.4.2017.године у периоду од 11, 00 до 14, 00 часова  заинтереспованим ученицима 

осмог разреда подељени су флајери уз додатне информације о школи. 

Градска општина Савски венац организовала је сајам средњих школа за ученике завршних 

разреда основних школа 25.2.2017. године у трајању од 11,00 до 17, 00 часова. Сајам 

образовања одржан је у ОШ „ Исидора Секулић“ , а представници школе су презентацијом и 

рекламним материјалом представили школу будућим средњошколцима, у циљу да се ученици 

што лакше определе за своје занимање. 

У просторијама ОШ „ Филип Кљајић Фића“, од 10,00-14,00 часова 25.02.2017.године је 

одржана 5. манифестација „ Сајам образовања“ у циљу представљања средњих школа будућим 

полазницима. Техничку школу ГСП су представили наставници  Јасна Фердић, Саша 

Ристивојевић и Никола Величков, у учионици са видео-бимом на 2. спрату. Презентација 

школе је била добро посећена, ученицима су дате корисне информације о могућностима даљег 

школовања,а могли су да виде и филм о нашој школи. По завршетку манифестације 

организована је закуска и подела захвалница за све учеснике.  За следећу школску годину 

обратили смо се директорки са молбом да нам обезбеди учионицу на првом спрату.Такође би 

било добро да организујемо и наше ученике који би нас представљали са наставницама и 

делили рекламни материјал.Својим учешћем и презентацијом школе заинтересовани ученици 

су добили  потребне информације за њихово предстојеће опредељење за наставак школовања.  

Директор и представници школе су учествовали на Сајму образовања „Пронађи прави пут до 

жељене школе“. Сајам се одржавао у просторијама општине Гроцка, а у организацији 

менторске школе за  општину Гроцка „Свети Сава“ из Врчина.Време одржавања сајма био је 

20.04.2017. у трајању од 08:30-13:00 часова.представници школе су својим учешћем и 

презентацијом школе заинтересованим ученицима дали потребне информације за њихово 

предстојеће опредељење за наставк школовања. Директор школе је разговарао три сата са 

родитељима ученика осмих разреда Основних школа са Општине Гроцка у ОШ „ Илија 

Гарашанин“ у Гроцкој, при чему их је детаљно упознао са нашом школом, могућностима 

запослења и наставак образовања по њеном завршавању.  

Сајт школе  

 

Школски сајт, који се налази на адреси tehnickaskolagsp.edu.rs се свакодневно ажурира 

актуелним новостима, везаним за редовно,  ванредно образовање, као и за ауто школу.  

Моодле, платформа за електронско учење је обогаћена новим курсевима за  учење, ученици су 

и ове као и претходних године врло активно учествовали, радили од  куће тестове, домаће 

задатке и учили лекције, а план  је да се број курсева повећа у току следеће школске године.  

Осим стандардних курсева везаних за редовну наставу  постављени су и  тестови за полагање 

возачког испита,  као и курсеви за додатну наставу напредних ученика. Постављени су нови 

блогови наших професора и њихов број се повећава сваке године.   

Протекле године је потпуно иновиран део који се односи на рад аутошколе. Направљен је сајт 

за Ауто-школу на адреси autoskola.tehnickaskolagsp.edu.rs преко кога је омогућен електронски 

упис кандидата. 

Ове године је направљен нови сајт са савременијим дизајном. Нови распоред компонената и 

садржаја на сајту омогућава лакшу интеракцију корисника са нашом веб презентацијом. Такође 

ове године смо променили и хостинг сајта, тако да смо повећали брзину учитавања станица и 

отклонили све проблеме које смо имали са старим провајдером. 

За одржавање, дизајн и администрацију сајта и као и за администрацију Мудла и електронске 

поште  задужена је Снежана Милинковић. 

 

 

Извештај о раду рачуноводства 

 

Служба рачуноводства у току школске 2016/2017.године обавила сввве прописане послове, од 

којих су најважнији: 

- Обрачун зарада, боловања преко 30 дана, породиљска боловања, и достављала  Управи 

за трезор. 
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- Запосленима се редовно електронски достављају исплатне листе или штампају по 

захтеву, допуна 

- Поднела је Фонду ПИО, пријаве (М4) за 2016.гоину и појединачне пријаве за све 

запослене који су отишли у пензију. 

- Редовно су измириване обавезе по основу извршених услуга и примљених 

материјалних добара као и пореза и осталих дажбина, по основу уговора о ауторским 

правима и уговора о делу, ... 

- Обављани су сви послови благајничког пословања  

- Континуирано се испуњавају обавезе према Градском Секретаријату за образовање и 

дечију заштиту 

- Урађен је завршни рачун за 2016.годину, урађени и достављени прописани 

финансијски извештаји директору, Школском одбору, управи за трезор као пореске 

пријаве. 

- У Техничкој школи ГСП је, почев од  01.02.2017.године вршена  ревизија завршног 

рачуна и правилности пословања за 2016.годину од стране Државне ревизорске 

институције, а закључно са 25.07.2017.године, када је  Државна ревизорска институција 

доставила коначан извештај. У поступку ревизије су поред службе рачуноводства 

учествовале остале службе и потрошено је огромно време за  сарадњу и испуњавање 

захтева Државне ревизорске институције. 

Материјална улагања у опрему и побољшање услова рада  

 

У току ове школске године у побољшање услова рада  и улагање у наставна средства и 

материјале за наставу наведени су детаљно у овом материјалу  и Извештају директора о 

његовом раду.  

Испуњеност захтева са степеном и врстом стручне спреме запослених 

 

Што се тиче запослених Школа је све прописане послове обавила са кадровима који у 

потпуности  испуњавају прописане услове у погледу врсте и степена стручне спреме у средњој 

стручној школи. Ово је приликом вршења надзора и оцене припремљености школе за школску 

2015/2016.годину потврђено од стране просветне инспекције. 

 

 

 

                   Директор  

  

Предраг Михаиловић,дипл.ел.инж  
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