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Увод 

Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и 

осветљења одобрила Правилник и наставни план занатске школе под називом Мушка занатска 

школа Дирекције трамваја и осветљења.  

 

Школа је припремала стручњаке за потребе Дирекције трамваја и осветљења (ДТО) и 

оспособљавала ученике за занимање самосталног занатлије. Правилником је било одређено да 

школа своје ученике образује за девет заната: стругарски, инсталатерски, браварски, 

електровиклерски, аутомеханичарски, ковачки, ливачки, столарски  и молерски. Редовна 

настава у школи трајала је три године. 

 

Прва генерација редовних ученика уписана је школске 1933/34. године и тада су уписана 

тридесет и два ученика. Школу је финансирала ДТО, а надзор над њеним радом и управљањем 

вршио је Школски одбор састављен од стручњака ДТО и једнога представника Министарства 

трговине и индустрије. 

 

После ослобођења, школа је наставила са радом. Тада мења свој назив у Мушка занатска 

школа БЕЛСАП (Београдско електрично саобраћајно предузеће), а затим у Индустријска 

школа са практичном обуком БЕЛСАП, односно ГСП.  

 

Од 1953. године права оснивача школе пренета су на Народни одбор општине Стари град. 

Општина тада преузима финансирање личних расхода наставног и осталог особља школе, а 

ГСП улаже средства за материјалне и инвестиционе расходе, као и за награде за ученике. 

Године 1959. школа поново мења назив у Школа са практичном обуком "Бора Марковић" 

ГСП. 

 

Одлуком Радничког савета ГСП и решењем Савета за просвету Народне Републике Србије  

1961. године, основан је Школски центар за стручно оспособљавање кадрова ГСП-а који је 

почео са радом школске 1961/62. године. У његов састав ушла је и Школа са практичном 

обуком "Бора Марковић". Центар се налазио у кругу ГСП-а, на Дорћолу у Дунавској улици 

број 62. Где је извођена практична и теоријска настава.  

 

Због ширења школе, увођења нових занимања и лоших просторних услова 1975. године школа 

се преселила у улицу Божидара Аџије број 2 (данас улица Радослава Грујића 2), где се и данас 

налази. 

 

Са реформом средњег усмереног образовања 1977/78. године наша школа укључена је у 

реформу са прва два разреда Заједничких основа и два разреда усмереног образовања. 

 

Тада под именом, Образовни центар за стручно образовање кадрова ГСП, организује 

производни рад за све средње школе на општини Врачар. 

 

У овом периоду школа три пута мења назив: 1980. године Образовни центар ГС "Београд", 

"Бора Марковић", 1987. године Саобраћајна, машинска и електротехничка школа ГСП "Бора 

Марковић" и од 1995. године Техничка школа ГСП. 

 

После укидања усмереног образовања школа се преоријентисала на своја стара занимања у 

машинској, електротехничкој и саобраћајној струци. 

 

Данас, Техничка школа ГСП има три подручја рада и занимања, углавном везаних за 

експлоатацију и одржавање моторних возила. У школи се образују: техничари друмског 

саобраћаја, возачи моторних возила, аутомеханичари, аутолимари, бравари, електротехничари 

електромоторних погона, аутоелектричари и електромеханичари за машине и опрему, 
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машински техничари моторних возила, електротехничари за електронику на возилима и 

техничари за безбедност саобраћаја у огледу. 

 

Техничка школа ГСП одувек је остваривала блиску сарадњу са Градским саобраћајним 

предузећем и тај однос је одржала до данас. ГСП је оснивач наше школе и у њему се изводи 

практична настава за наше ученике, који се најчешће и запошљавају у овом јавном предузећу. 

 

У својој, преко 80 година дугој традицији васпитања и образовања ученика, школа је 

изнедрила преко 50.000 свршених средњошколаца. 

 

Током свог дугогодишњег постојања, школа се мењала и квантитативно, и квалитативно, и 

просторно и програмски.  

 

Оно на шта смо посебно поносни је чињеница да је и дан-данас наша школа задржала примат у 

образовању кадрова за потребе ГСП-а, великих аутопревозника, приватних ауто-сервиса тј. 

свих привредних субјеката који се баве одржавањем и експлоатацијом моторних возила свих 

врста. 

 

Како Техничка школа ГСП образује и пет четворогодишњих профила, то је велики број наших 

ученика који настављају образовање на високошколским студијама, како на основним 

академским тако и на високим струковним. 

 

Мисија и визија школе 

Мисија 

Најважнији део традиције наше школе је квалитетно образовање и васпитање стручног кадра за 

потребе градског саобраћајног предузећа и великог броја државних и приватних 

аутопревозника, аутосервиса као и предузећа која пружају услуге у области експлоатације и 

одржавања моторних возила. 

 

Ово постижемо свеобухватним преношењем и усвајањем како теоријског тако и практичног 

дела наставе. 

 

Све више наших ученика наставља образовање на студијама на високим струковним школама 

и факултетима, чему се даје пун значај. Неговању сарадње ученика и наставника, један је од 

приоритета а заснива се на међусобном разумевању, уважавању, поверењу, правичности и 

одговорности свих учесника васпитно – образовног процеса, као и надоградња добрих односа 

са локалном заједницом и пословним партнерима. 

 

Визија 

Нашу школу и на даље видимо као место где ће ученици стицати трајна и применљива знања. 

Желимо да нас локална заједница и у будуће препознаје као васпитно-образовну установу коју 

одликују: рад у савременим просторно-техничким условима и атмосфера позитивних 

међусобних односа свих актера васпитно-образовног процеса . Трудићемо се да наша школа 

буде привлачна, ефикасна и атрактивна за ученике, родитеље и локалну заједницу како би 

постала водећа школа у рангу, како би наши ученици били спремни за рад, али и за даље 

образовање. 
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Полазне основе за израду годишњег плана рада 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 

55/2013 и 68/2015) 

2. Закон о средњем васпитању и васпитању (Сл.гласник РС“ бр. 55/2013) 

3. Правилник о календару Образовно васпитног рада средњих школа за школску 

2017/2018 школску годину („Сл.гласник „ Просветни гласник РС“ бр.4) 

4. Решење о верификацији Министарства просвете, спорта и технолошког развоја  

5. Правилници о Плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама, и у школама за подручје рада саобраћај, машинство 

и обрада метала и електротехника 

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

стручних сарадника у средњој школи („Сл.гласник РС „ Просветни гласник“ број 1/92, 

23/97 и 2/2000) 

7. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 

настави у стручним школама („Просветни гласник број“ 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 

3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/08, 5/2011, 8/2011,9/2013, 6/2014,8/2015, 16/2015, 21/2015 ) 

8. Правилник о евиденцији у средњој школи („Сл.гласник РС“ број 31/2006,51/2006, 

44/2013 и 55/2014) 

9. Статут школе 

10. Правилник о организацији и систематизацији радних места 

11. Пословник о раду Школског одбора 

12. Пословник о раду Савета родитеља 

13. Правилник о организацији и спровођењу испита у школи 

14. Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика  

15. Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика 

16. Правилник о заштити и безбедности ученика 

17. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.гласник 

РС“ бр 22/05, 51/08 88/2015, 105/2015 и 48/2016) 

18. Развојни план школе  

19. Индивидуално образовни план 

20. Извештај о раду у претходној школској години  

21. Извештај о самовредновању 

22. Педагошки и ужестручни извори 

23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника и васпитача 

и стручног сарадника  

24. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника  

25. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика („Сл.гласник РС“ број 21/2015) 

 

Услови средине у којој школа ради 

Школа има 5497 м
2
 корисне површине и око 1400 ученика распоређених у 52 одељења, 22 

учионице, 13 радионица практичне наставе, 2 кабинета рачунарства и информатике, 

компјутеризовани кабинет саобраћајне струке за полагање возачких испита, две лабораторије 

за вежбе из предмета електротехничке струке. Од наведених учионица и радионица практичне 

наставе 18 учионица и 9 радионица испуњавају услове за рад и боравак ученика а остале 3 

учионице и 4 радионице су неусловне и неиспуњавају прописе (висина је  око 2,4m,  улаз из 

дворишта, сутеренски простор, ...) 
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У току школске 2014/2015. године у границама расположивих финансијских средстава, Школа 

ће набавком потребних  наставних средстава, учила, прибора и алата за практичну наставу, 

намештаја и др.  побољшавати квалитет наставе и услове рада. 

За реализацију теоријске и практичне наставе Школа користи објекте у Радослава Грујића број 

2,и Дунавској 62, полигон за обуку возача и полагање возачких испита у Јужном булевару б.б., 

предузећа, сервисе и сервисне радионице привредних субјеката у Београду. 

 

Програмске садржаје наши ученици оставарују у предузећима која су социјални пертнери наше 

школе:  ЈКП, ГСП, Прогрес, «Ласта» ,ПКБ «Пољотехника», «Београдске електране», АК 

«Застава», Београдски водовод и канализације, «Комненовић ауто», ЈКП «Градска чистоћа», 

БАС Београд, РО «Компресор», „Порше Београд“, „Ауточачак“ «АМСС», «БВК», «Тојота», 

МУП Србије као и у великом броју приватних сервисних центара и сервисних раидоница. 

 

За остваривање културних и других садржаја друштвене средине школа користи просторије 

НУ «Б.Аџија» , КУД „Градимир“, Општине Врачар, градских позоришта, и блиотека, Музеј 

аутомобила „Београд“... 

Услови рада школе 

Материјално-технички услови рада 

 
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 80m
2
 

 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. 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 главој школској згради учионица 5. је комплетно опремљена за извођење наставе хемије. 
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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 погонима ГСП-а, „Нови Београд“ и „Космај“ школа користи три учионице - радионице за 

практичну наставу и посебне просторије за гардеробу ученика, укупне површине око 180 m². 

 

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 m², налази 

се у Јужном Булевару број 187. 

 

У свим наведеним просторима Школа организује образовно-васпитни рад у две смене, у 

петодневној радној недељи. Искуство које имамо и високо стручни кадрови гарантују успешну 

организацију и обављање свих планираних послова и у овој школској години. 

Наставна средства 

Техничка школа ГСП за све предмете поседује прописана наставна средства, опрему и уређаје 

и материјале за извођење практичне наставе, лабораторијских вежби, вежби и часова теоријске 

наставе те као и предходних година, обезбеђивати сукцесивно и на време. 

 

Потребно иновирање и набавка нових савремених наставних средстава су одувек били 

приоритет наше школе, па ћемо их и у овој школској години обезбеђивати на време према 

плану и додатним захтевима стручних већа. 

 

Од наставних средстава која предвиђамо да набавимо у школској 2016-17.год., најважнија су: 

 Наставна средства за потребе наставе предмета физичко васпитање (лопте за одбојку, 

кошарку, рукомет, струњаче, справве за справарницу, рекети за стони тенис,... 

 Пројектори у учионице – кабинете 5,7,9 и 15 као и за практичну наставу у Дунавској 62 

у кабинету саобраћајне струке 

 Пројекциона платна за учионице – кабинете 5,7,9 и 15 и за потребе практичне наставе  

у Дунавској 62 

 Дијагностички уређаји и рачунарска преносива опрема за предмет електрични и 

електронски системи на возилима за аутоелектричаре и електротехничаре за 

електронику на моторним возилима 

 10 лаптоп рачунара за наставу 

 Алате и приборе за практичну наставу машинске струке 

 Сет за зупчење мотора групе произвођача моторних возила Фиат и Опел 

 Модификација софтвера за управљање рачунаром моторних возила 1,3 мултиџет 

 По 1 рачунар за стручну службу и практичну наставу саобраћајне струке 

 2 рачунара и 1 лаптоп за библиотеку школе за ученике и наставнике 

 4 штампача за кабинете 6 и 21, зборницу и практичну наставу 

 Опрема, алат, прибор и материјал за радионице практичне наставе 

 Опрема, инструменти, прибор и материјал за лабораторијске вежбе у електотехничкоој 

струци и за огледе из хемије и физике 

 Камион за обуку редовних ученика возача моторних возила „Ц“ категорије 

 

Посебно се мора извршити потпуно опремање намештајем, алатима, уређајима и 

инструментима и другим потребним, радионице практичне наставе за електронику на возилима 

која ће бити изграђена у дворишту школе 
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Кадрови 

На остваривању годишњег програма рада у току школске 2016/2017. године планирано је: 

На организовању, извођењу наставе и осталих облика образовно васпитног рада 

 
Број запослених радника на организовању, извођењу наставе и осталих облика 

образовно – васпитног рада у зависности од стручне спреме 

 VII VI V УКУПНО 

Директор 1 - - 1 

Помоћник директора 3 - - 3 

Координатор практичне наставе, 

Руководилац Центра за обуку возача 
3  - 3 

Педагог 2 - - 2 

Психолог 1 - - 1 

Социјални радник 1 - - 1 

Библиотекар и медијатекар 2 - - 2 

Наставници теоријске наставе  105 - - 105 

Наставници практичне наставе  38 6 14 58 

УКУПНО: 156 6 14 176 
Напомена: Укупан број запослених не одговара збиру јер велики број истих наставника држи часове и теоријске и 

практичне наставе  

На административно – финансијским пословима  

 
Број запослених радника на административно – финансијским пословима  у зависности 

од стручне спреме 

 VII VI V IV УКУПНО 
Секретар 1 - - - 1 

Административни радник - - - 4 4 

Руководилац финансијске службе 1  - - 1 

Централни административни радник  - 2 - 2 

Књиговођа - 1 - - 1 

УКУПНО: 2 1 2 4 9 

Број радника на обављању помоћно техничких послова 

 
Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме 

 V IV III I УКУПНО 

Домар - 2 - - 2 

Ноћни чувар - - - 2 2 

Радник на одржавању хигијене - - - 18 18 

УКУПНО: - 2 - 20 22 
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Образовни профили 

Подручје рада: Саобраћај 

Ознака Назив образовног профила Степен стручне спреме 

ТДС Техничар друмског саобраћаја IV 

ВМВ Возач моторних возила III 

Подручје рада: Машинство и обрада метала 

Ознака Назив образовног профила Степен стручне спреме 

МТМВ Машински техничар моторних возила IV 

АМ Аутомеханичар III 

АЛ Аутолимар III 

ММВ 
Механичар моторних возила – дуално 

образовање 
III 

Подручје рада: Електротехника 

Ознака Назив образовног профила Степен стручне спреме 

ЕTЕВ Електротехничар за електронику на возилима IV 

АЕ Аутоелектричар III 

 

Одељенске старешине 

Одељенске старешине у подручју рада Саобраћај 

Одељење 
Образовни 

профил 
Одељенски старешина 

С11 ТДС Тијана Марић 

С12 ТДС Бранка Вуковић 

С13 ТДС Биљана Лончар 

С14 ВМВ Сања Вукобрат 

С15 ВМВ Немања Радовић 

С16 ВМВ Душан Милићевић 

С21 ТДС Данијела Савић Стаматовић 

С22 ТДС Сузана Јанковић 

С23 ТДС Марија Милијев 

С24 ТДС Радмила Ђурђановић 

С25 ТДС Марија Вучинић 

С26 ВМВ Маријана Годан 

С27 ВМВ Јока Симић 

С31 ТДС Немања Максовић 

С32 ТДС Драган Миловановић 

С33 ТДС Јелена Максовић 

С34 ТДС Маја Мијатовић 

С35 ТДС Вања Челебић 

С36 ВМВ Урош Јовановић 

С37 ВМВ Александар Селаковић 
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Одељење 
Образовни 

профил 
Одељенски старешина 

С41 ТДС Жарко Митровић 

С42 ТДС Биљана Перић 

С43 ТДС Весна Стојановић 

С44 ТДС Вишња Трифуновић Шиљак 

С45 ТДС Данијела Јовановић 

Одељенске старешине у подручју рада Машинство и обрада метала 

Одељење 
Образовни 

профил 
Одељенски старешина 

М11 МТМВ Љубиша Веселиновић 

М12 МТМВ Александра Милосављевић 

М13 ММВ Љутвија Дураковић 

М14 ММВ/АЛ Жељко Петровић 

М21 МТМВ Весна Митриновић 

М22 МТМВ Мирјана Антанасијевић 

М23 АМ Милош Живојиновић 

М24 АМ/АЛ Радомир Велимировић 

М31 МТМВ Деспина Протић 

М32 МТМВ Ђорђе Поповић 

М33 АМ Татјана Марковић 

М34 АМ/АЛ Владимир Олбина 

М41 МТМВ Ивана Перишић 

М42 МТМВ Ненад Антић 

 

Одељенске старешине у подручју рада Електротехника 

Одељење 
Образовни 

профил 
Одељенски старешина 

Е11 ЕТЕВ Душанка Калањ 

Е12 ЕТЕВ Марина Радовановић 

Е13 АЕ Славица Милошевић 

Е14 АЕ Саша Ракић 

Е21 ЕТЕВ Смиљка Окука 

Е22 АЕ Марина Ђурић 

Е23 АЕ Ратко Матовић 

Е31 ЕТЕВ Бранко Кнез 

Е32 ЕТЕВ Зоран Лазић 

Е33 АЕ Ивана Ристић 

Е34 АЕ Дејана Грумић 

Е41 ЕТЕВ Марија Беговић 

Е42 ЕТЕВ Радмила Јовановић Рокнић 
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Распоред одељења по сменама 

Распоред одељења по сменама - смена „A“ 

Образивни профил Разред Ознака одељења Број одељења 

ТДС 1 С11,С12,С13 3 

ВМВ 1 С14,С15,С16 3 

ТДС 2 С21,С22,С23,С24 4 

ВМВ 2 С25,С26,С27 3 

ТДС 3 С31,С32,С33,С34,С35 5 

ВМВ 3 С36,С37 2 

ТДС 4 С41,С42,С43,С44,С45 5 

УКУПНО 25 

 

Распоред одељења по сменама - смена „Б“ 

Образивни профил Разред Ознака одељења Број одељења 

МТМВ 1 М11,М12 2 

ММВ 1 М13 1 

ММВ/АЛ 1 М14 1 

МТМВ 2 М21,М22 2 

АМ 2 М23 1 

АМ/АЛ 2 М24 1 

МТМВ 3 М31,М32 2 

АМ 3 М33 1 

АМ/АЛ 3 М34 1 

МТМВ 4 М41,М42 2 

ЕTЕВ 1 Е11,Е12 2 

АЕ 1 Е13,Е14 2 

ЕTЕВ 2 Е21 1 

АЕ 2 Е22,Е23 2 

ЕTЕВ 3 Е31,Е32 2 

АЕ 3 Е33,Е34 2 

ЕTЕВ 4 Е41,Е42 2 

УКУПНО 27 

Смена „А“ првог дана наставе ради пре подне. 

Број одељења по подручјима рада 

Број одељења по подручјима рада дат је у табели испод. 

Подручје рада Број одељења 

Саобраћај 25 

Машинство и обрадаметала 14 

Електротехника 13 

УКУПНО 52 
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Број наставних недеља 

Број наставних недеља према подручјима рада, образовним профилима и облику наставе 

ПОДРУЧЈЕ РАДА Образовни профил Разред 

Теоријска + 

практична 

настава 

Настава 

у блоку 

Завршни и 

Матурски 

испит 

С
ао

б
р

аћ
ај

 Техничар друмског 

саобраћаја 

I 37 - - 

II 35 2 - 

III 35 2 - 

IV 32 2 2 

Возач моторних 

возила 

I 37 - - 

II 35 2 - 

III 32 2 1 

М
аш

и
н

ст
в
о

  

и
 о

б
р
ад

а 
м

ет
ал

а 

Машински техничар 

моторних возила 

I 37 - - 

II 37 - - 

III 37 - - 

IV 32 2 1 

Аутомеханичар 
II 37 - - 

III 32 2 - 

Аутолимар 

I 37 - - 

II 37 - - 

III 32 2 1 

Механичар моторних 

возила 
I 35 2 - 

Е
л
ек

тр
о
те

х
н

и
к
а Електротехничар за 

електронику на 

возилима 

I 37 - - 

II 34 - - 

III 35 2 - 

IV 29 3 1 

Аутоелектричар 

I 37 - - 

II 35 2 - 

III 31 3 1 
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Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Фонд часова који се јавља услед поделе одељења на групе према наставном предмету и броја 

одељења по образовним профилима 

 

Образовни профил: Аутолимар 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 АЛ 0,5 1 74   74 

Техничко цртање 1 АЛ 0,5 1 111   111 

Практична настава 1 АЛ 0,5 1  148  148 

Практична настава 2 АЛ 0,5 1  444  444 

Практична настава 3 АЛ 0,5 1  448 60 508 

 

Образовни профил: Аутомеханичар 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Практична настава 2 АМ 1,5 3  444  1332 

Практична настава 3 АМ 1,5 3  448 60 1524 

Обука вожње 3.разред 40 часова по ученику 

 

Образовни профил: Машински техничар моторних возила 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 МТМВ 2 4 74   296 

Техничко цртање са нг 1 МТМВ 2 4 111   444 

Практична настава 1 МТМВ 2 4  111  444 

Практична настава 2 МТМВ 2 4  222  888 

Практична настава 3 МТМВ 2 4  259  1554 

Експлоатација и 

одржавање мот возила 
4 МТМВ 2 4 64   256 

Мерење и 

контролисање 
4 МТМВ 2 4 64   256 

Практична настава 4 МТМВ 2 4  224 70 896 

Познавање 

саобраћајних прописа 
4 МТМВ 2 4   30 120 

Обука вожње 4.разред 40 часова по ученику 
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Образовни профил: Механичар моторних возила 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 ММВ 1,5 3 70   210 

Техничко цртање 1 ММВ 1,5 3 105   315 

Основе технике мерења 

и контроле 
1 ММВ 1,5 5 105   525 

Основна 

аутомеханичарска 

пракса 

1 ММВ 1,5 5  210 60 1350 

 

Образовни профил: Возач моторних возила 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 ВМВ 3 6 74   444 

Техничко цртање 1 ВМВ 3 6 37   222 

Практична настава 1 ВМВ 3 6  148  888 

Практична настава 2 ВМВ 3 6  140 60 1200 

Практична настава 3 ВМВ 2 4  160 40 800 

Обука вожње 2.разред „Б“ категорија 40 часова по ученику 

Обука вожње 3.разред „Ц“ категорија 20 часова по ученику 

 

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 ТДС 4 8 74   592 

Техничко цртање 1 ТДС 4 8 74   592 

Практична настава 1 ТДС 4 8  74  592 

Практична настава 2 ТДС 5 10  140 60 2000 

Практична настава 3 ТДС 5 10  140 60 2000 

Практична настава 4 ТДС 4 8  160 70 1840 

Обука вожње 4.разред  40 часова по ученику 

 

Образовни профил: Аутоелектричар 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 АЕ 2 4 74   296 

Техничко цртање 1 АЕ 2 4 37   148 

Основе практичних 

вештина 
1 АЕ 2 4  222  888 

Основи електротехнике 1 АЕ 2 4 37   148 

Мотори СУС 1 АЕ 2 4  37  148 
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Електрична мерења и 

електроника 
2 АЕ 2 4 35   140 

Електрични и 

електронски системи на 

возилима 

2 АЕ 2 4  420 60 1920 

Електрични и 

електронски системи на 

возилима 

3 АЕ 2 4  372 90 1848 

Предузетништво 3 АЕ 2 4 62   248 

 

Образовни профил: Електротехничар за електронику на возилима 

ПРЕДМЕТ Разред 
Обр. 

профил 

Број 

Одељ. 

Број 

група 

Вежб 

група 

Прак. 

Наст. 

Блок 

Наст. 

Укупно 

годишње 

Рачунарство и 

информатика 
1 ЕТЕВ 2 2 74   296 

Основи електротехнике 1 ЕТЕВ 2 2 37   148 

Практична настава 1 ЕТЕВ 2 2  148  592 

Електроника 2 ЕТЕВ 1 4 34   68 

Електрична мерења 2 ЕТЕВ 1 4 68   136 

Ото мотори 2 ЕТЕВ 1 4  34  68 

Електричне инсталације 

и уређаји 
2 ЕТЕВ 1 4  34  68 

Давачи и извршни 

елементи 
2 ЕТЕВ 1 4  68  136 

Практична настава 2 ЕТЕВ 1 4   90 180 

Електроника 3 ЕТЕВ 2 6 32   192 

Дизел мотори 3 ЕТЕВ 2 6  32  192 

Електричне машине на 

возилу 
3 ЕТЕВ 2 6  32  192 

Системи паљења ото 

мотора 
3 ЕТЕВ 2 6  64  384 

Системи убризгавања 

ото мотора 
3 ЕТЕВ 2 6  64  384 

Практична настава 3 ЕТЕВ 2 6   150 900 

Моторна возила 4 ЕТЕВ 2 6  29  174 

Системи убризгавања 

дизел мотора 
4 ЕТЕВ 2 6  58  348 

Системи стабилности 4 ЕТЕВ 2 6  58  348 

Системи безбедности и 

комфора 
4 ЕТЕВ 2 6  58  348 

Предузетништво 4 ЕТЕВ 2 6 58   232 

Практична настава 4 ЕТЕВ 2 6   150 900 
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Укупни годишњи фонд часова по образовном профилу 

За једно одељење у образовном профилу 

РБр 
Образовни 

профил 
Разред 

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 

За 

одељење 

За 

ученике 

За 

одељење 

За 

ученике 

1 АМ 
2 47 34 1739 1258 

3 47+120 32+60 1765 1180 

  Укупно 94+120 66+60 3504 2438 

2 АЛ 

1 44 34 1628 1258 

2 47 34 1739 1258 

3 47+120 32+60 1765 1180 

  Укупно 138+120 100+60 5132 3696 

3 ММВ 1 56+180 32+60 2140 1180 

  Укупно 56+180 32+60 2140 1180 

4 МТМВ 

1 43 34 1591 1258 

2 41 34 1517 1258 

3 49 34 1813 1258 

4 46+140 34+70 1612 1158 

  Укупно 179+140 136+70 6533 4932 

5 ВМВ 

1 41 33 1517 1221 

2 37+140 32+70 1435 1190 

3 37+120 31+60 1336 1084 

  Укупно 115+260 97+130 4288 3495 

6 ТДС 

1 41 34 1517 1258 

2 39+120 34+60 1485 1250 

3 38+100 33+70 1430 1225 

4 39+120 33+60 1368 1116 

  Укупно 157+340 134+190 5800 4849 

7 АЕ 

1 46 34 1702 1258 

2 47+120 33+60 1765 1215 

3 50+180 35+90 1730 1175 

  Укупно 143+300 102+150 5197 3648 

8 ЕТЕВ 

1 41 33 1517 1221 

2 41+180 33+90 1574 1212 

3 52+450 33+150 2114 1206 

4 49+450 36+150 1871 1194 

  Укупно 183+1080 135+390 7074 4833 
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Укупни годишњи фонд часова 

Фонд часова у подручју рада Саобраћај 

Образивни 

профил 
Разред 

Број 

одељења 

Го.фонд за 1 одељење 
Годишњи фонд за 

обр.профил 

За 

одељење 

За 

ученике 

За 

одељење 

За 

ученике 

ТДС 1 3 1517 1258 4551 3774 

ТДС 2 4 1485 1250 5940 5000 

ТДС 3 5 1430 1225 7150 6125 

ТДС 4 5 1368 1116 6840 5580 

ВМВ 1 3 1517 1221 4551 3663 

ВМВ 2 3 1435 1190 4305 3570 

ВМВ 3 2 1336 1084 2672 2168 

УКУПНО 36009 29880 

 

Фонд часова у подручју рада Машинство и обрада метала 

Образивни 

профил 
Разред 

Број 

одељења 

Го.фонд за 1 одељење 
Годишњи фонд за 

обр.профил 

По 

одељењу 

По 

ученику 

По 

одељењу 

По 

ученику 

МТМВ 1 2 1591 1258 3182 2516 

МТМВ 2 2 1517 1258 3034 2516 

МТМВ 3 2 1813 1258 3626 2516 

МТМВ 4 2 1612 1158 3224 2316 

ММВ 1 1,5 (2) 2140 1180 4280 2360 

АЛ 1 0,5 (1) 1628 1258 1628 1258 

АЛ 2 0,5 (1) 1739 1258 1739 1258 

АЛ 3 0,5 (1) 1765 1180 1765 1180 

АМ 2 1,5 (2) 1739 1258 3479 2516 

АМ 3 1,5 (2) 1765 1180 3530 2360 

УКУПНО 29487 20796 
Број у загради је корективни број одељења 

 

Фонд часова у подручју рада Електротехника 

Образивни 

профил 
Разред 

Број 

одељења 

Го.фонд за 1 одељење 
Годишњи фонд за 

обр.профил 

По 

одељењу 

По 

ученику 

По 

одељењу 

По 

ученику 

ЕTЕВ 1 2 1517 1221 3034 2442 

ЕTЕВ 2 1 1574 1212 1574 1212 

ЕTЕВ 3 2 2114 1206 4228 1412 

ЕTЕВ 4 2 1871 1194 3742 2388 

АЕ 1 2 1702 1258 3404 2416 

АЕ 2 2 1765 1215 3530 2430 

АЕ 3 2 1730 1175 3460 1350 

УКУПНО 22972 13650 
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Обука вожње 

Обука вожње изводи се по принципима појединачне наставе. 

Подручје рада Годишњи фонд 

Саобраћај 10440 

Машинство и обрада метала 3280 

УКУПНО 13720 

 

Укупан фонд часова за школу без обуке вожње 

Подручје рада 
Годишњи фонд за обр.профил 

За одељење За ученике 

Саобраћај 36009 29880 

Машинство и обрада метала 29487 20796 

Електротехника 22972 13650 

УКУПНО 88468 64326 
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Структура радног времена наставника 

Ред. 

број 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ 

РАДА 

БРОЈ ЧАСОВА 

Седмично до часова Годишње до часова 

ОБАВЕЗНИ: 

1. Теоријска настава 20 912 (700) 

2. Практична настава 26 988 (920) 

3. Практична настава у блоку 28 1064 (980) 

4. Рад у образовању ванредних ученика   

5. Додатна настава 1 37 

6. Допунска настава 1 37 

7. Час одељенског старешине 1 38 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

8. 

Припрема за наставу: 

- тоеријска настава 

- практична настава у часовном систему 

- практична настава у блок систему 

10 

8 

6 

350 

280 

210 

9. Завршни и матурски испит 

-разредни старешина 

-члан комисије 

2 

1 

88 

44 

10. Поправни и разредни испит 1 44 

11. Вођење документације и сарадња са 

родитељима: 

- одељенски старешина 

- остали наставници 

 

 

 

 

 

 

78 

39 

 

12. 

Рад у стручним већима и активима: 

- руководилац 

- остали 

 

1 

 

 

88 

44 

13. Рад у Одељенском и Наставничком 

већу 

2 88 

14. Стручно усавршавање 1 44 

15. Руковођење кабинетима, радионицама, 

лабораторијама 

1 /2 44/ 88 

16. Рад у секцијама 1 38 

17. Припремање ученика за такмичење 1 38 

18. Дежурство у школи 1/2/3 44/88/132 

19. Рад у уписним и пописним комисијама 1/2 44/88 

20. Рад ментора 1 44 

21. Рад у другим активностима школе по 

програму рада 

  

22. Послови по налогу директора и 

Наставничког већа 

  

Укупан годишњи фонд часова рада је 1760, а недељни 40 часова 
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Подела наставних предмета на наставнике 

Стручно веће друштвених наука 

РБр Наставник Предмет Одељења 
Часова 

недељно 

Број 

недеља 

Часова 

годишње 

1 
Бранка  

Вуковић 

Српски језик и књижевност С12,С13 6 37 222 

Српски језик и књижевност С21,С22 6 35 210 

Српски језик и књижевност С31,С32 6 35 210 

 18  642 

2 

Радмила 

Јовановић 

Рокнић 

Српски језик и књижевност Е11 3 37 111 

Српски језик и књижевност Е32 3 32 96 

Српски језик и књижевност Е41,Е42 6 29 174 

Српски језик и књижевност М31 3 37 111 

Српски језик и књижевност М33,М34 4 32 128 

 19  620 

3 

Вишња 

Трифуновић 

Шиљак 

Српски језик и књижевност С11 3 37 111 

Српски језик и књижевност С23 3 35 105 

Српски језик и књижевност С33,С34 6 35 210 

Српски језик и књижевност С44,С45 6 32 192 

 18  618 

4 
Ивана  

Перишић 

Српски језик и књижевност М11,М13 6 37 222 

Српски језик и књижевност М23,М24 4 37 148 

Српски језик и књижевност М41,М42 6 32 192 

Српски језик и књижевност Е34 2 31 62 

 18  624 

5 
Биљана  

Перић 

Српски језик и књижевност С15,С16 6 37 222 

Српски језик и књижевност С24 3 35 105 

Српски језик и књижевност С41,С42,С43 9 32 288 

 18  615 

6 
Вања 

Челебић 

Српски језик и књижевност Е12 3 37 111 

Српски језик и књижевност С35 3 35 105 

Српски језик и књижевност С36,С36 4 32 128 

Српски језик и књижевност М32 3 37 111 

Српски језик и књижевност Е22 2 35 70 

Српски језик и књижевност Е31 3 32 96 

 18  621 

7 
Сања  

Вукобрат 

Српски језик и књижевност С14 3 37 111 

Српски језик и књижевност М14 3 37 111 

Српски језик и књижевност С25,С26,С27 6 35 210 

Српски језик и књижевност Е21 3 34 102 

Српски језик и књижевност Е33 2 31 62 

 17  596 

8 
Весна  

Костић 

Српски језик и књижевност Е13,Е14 6 37 222 

Српски језик и књижевност М12 3 37 111 

Српски језик и књижевност М21,М22 6 37 222 

Српски језик и књижевност Е23 2 35 70 

 17  625 
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9 
Марија  

Вученовић 

Енглески језик С12,С14 4 37 148 

Еглески језик С41,С42 4 32 128 

Енглески језик Е11 2 37 74 

Енглески језик М23,М24 4 37 148 

Енглески језик М41,М42 4 32 128 

Руски језик – 

пр.наст,испит 
   12 

 18  638 

10 
Сузана  

Јанковић 

Енглески језик С22 2 35 70 

Енглески језик С33,С34 4 35 140 

Енглески језик Е14 2 37 74 

Енглески језик Е22,Е23 4 35 140 

Енглески језик Е34 2 31 62 

Енглески језик М12 2 37 74 

Енглески језик Е21 2 34 68 

 18  628 

11 
Данијела  

Јовановић 

Енглески језик С11,С13,С15 6 37 222 

Енглески језик С25 2 35 70 

Енглески језик С36,С37 4 32 128 

Енглески језик С44,С45 4 32 128 

Енглески језик С35 2 35 70 

 18  618 

12 
Марија  

Милијев 

Енглески језик С16 2 37 74 

Енглески језик С21,С23,С24 6 35 210 

Енглески језик С26,С27 4 35 140 

Енглески језик С31,С32 4 35 140 

Енглески језик С43 2 32 64 

 18  628 

13 
Марина 

Радовановић 

Енглески језик Е12,Е13 4 37 148 

Енглески језик Е31,Е32 4 32 128 

Енглески језик М11 2 37 74 

Енглески језик М31,М32 4 37 148 

Енглески језик Е33 2 31 62 

Енглески језик М13 2 35 70 

 18  630 

14 
Мирјана 

Антанасијевић 

Енглески језик Е41,Е42 4 29 116 

Енглески језик М14 2 37 74 

Енглески језик М21,М22 4 37 148 

Енглески језик М33,М34 4 32 128 

 18  466 

15 Ивана Ристић 

Физичко васпитање М13 2 35 70 

Физичко васпитање М14 2 37 74 

Физичко васпитање М31,М32 4 37 148 

Физичко васпитање Е33 2 31 62 

Физичко васпитање М33,М34 4 32 128 

Физичко васпитање М41,М42 4 32 128 

Физичко васпитање Е41,Е42 4 29 116 

 22  726 

16 

Јасмина  

Живановић 

Поткоњак 

(Душан 

Милићевић) 

Физичко васпитање С15,С16 4 37 148 

Физичко васпитање С25,С26,С27 6 35 210 

Физичко васпитање С31,С32,С33 6 35 210 

Физичко васпитање С34,С35 4 35 140 

 20  708 
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17 
Александар  

Селаковић 

Физичко васпитање Е13,Е14 4 37 148 

Физичко васпитање Е21 2 34 68 

Физичко васпитање Е31,Е32 4 32 128 

Физичко васпитање С36,С37 4 32 128 

Физичко васпитање С44,С45 4 32 128 

Физичко васпитање С21 2 35 70 

Физичко васпитање Е34 2 31 62 

 22  732 

18 
Милош 

Живојиновић 

Физичко васпитање М11,М12 4 37 148 

Физичко васпитање Е11,Е12 4 37 148 

Физичко васпитање М21,М22 4 37 148 

Физичко васпитање М23,М24 4 37 148 

Физичко васпитање Е22,Е23 4 35 140 

 20  732 

19 
Радмила  

Ђурђановић 

Физичко васпитање С11,С12,С13 6 37 222 

Физичко васпитање С14 2 37 74 

Физичко васпитање С22,С23,С24 6 35 210 

Физичко васпитање С41,С42,С43 6 32 192 

 20  698 

20 
Јагода  

Савић 

Историја М21,М22 4 37 148 

Историја С23,С24 4 35 140 

Историја С14,С15,С16 9 37 333 

Историја Е11 2 37 74 

 19  695 

21 
Данијела Савић  

Стаматовић 

Историја С11,С12,С13 6 37 222 

Историја С21,С22 4 35 140 

Историја М13,М14ммв 4 35 140 

Историја Е12,Е13,Е14 6 37 222 

 20  724 

22 Ђорђе Милић 

Историја М11,М12 4 37 148 

Истроија М14ал 3 37 111 

 7  259 

23 
Филип 

Стојковић 

Верска настава М21, Е12 2 37 74 

Верска настава М23, 1 37 37 

Верска настава М32 1 37 37 

Верска настава М33, 1 32 32 

Верска настава М41 1 32 32 

Верска настава Е31,Е32 2 32 64 

Верска настава Е33,Е34 2 31 62 

Верска настава М12 1 37 37 

Верска настава Е13,Е14 2 37 74 

Верска настава Е42 1 29 29 

 14  488 

24 
Александар  

Илић 

Верска настава С11,С12,С13 3 37 111 

Верска настава С14,С16 2 37 74 

Верска настава С21,С22 2 35 70 

Верска настава С31,С32,С33 3 35 105 

Верска настава С34,С35 2 35 70 

Верска настава С36,С37 2 35 70 

Верска настава С41,С42,С43 3 32 96 

Верска настава С44,С45 2 32 64 

 19  660 
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25 
Ненад  

Вујић 

Верска настава С23,С24 2 35 70 

Верска настава С25,С26,С27 3 35 105 

Верска настава Е21 1 34 34 

Верска настава Е22,Е23 2 35 70 

Верска настава М13 1 35 35 

Верска настава 
М11,М14, 

М22,М31 
4 37 148 

Верска настава Е41 1 29 29 

Верска настава М34 1 32 32 

Верска настава М42 1 31 31 

Верска настава Е11,С15,М24 3 37 111 

 19  665 

26 
Јасминка  

Филиповић 

Грађанско васпитање М21,М22 2 37 74 

Грађанско васпитање М23,М24 2 37 74 

Грађанско васпитање Е22,Е23 2 35 70 

Грађанско васпитање С44,Е31,М41 3 32 96 

Грађанско васпитање С32,С33,С34 3 35 105 

Грађанско васпитање С36,С37 2 32 64 

Грађанско васпитање С11,С12 2 37 74 

Грађанско васпитање Е13,Е14 2 37 74 

Грађанско васпитање М11,М12 2 37 74 

 20  705 

27 
Гордана  

Ђукић 

Социологија М31,М32 4 37 148 

Социологија С31,С32,С33 6 35 210 

 10  358 

28 
Дејана  

Грумић 

Устав и права грађана С36,С37 2 34 64 

Устав и права грађана М33,М34 2 32 64 

Устав и права грађана С41,С42,С43 3 32 96 

Устав и права грађана С44,С45 2 32 64 

Устав и права грађана М41,М42 2 32 64 

Социологија са правима 

грађана 
Е33,Е34 2 31 62 

Социологија са правима 

грађана 
Е31,Е32 4 32 128 

Грађанско васпитање Е34 1 31 31 

Грађанско васпитање Е32 1 32 32 

Грађанско васпитање С41,С42,С43 3 32 96 

 22  701 

29 
Славица  

Гломазић 

Предузетништво   Е33,Е34 8 31 248 

Предузетништво   Е41,Е42 8 29 232 

Грађанско васпитање М31,М32 2 37 74 

Грађанско васпитање М33,М34 2 32 64 

Грађанско васпитање Е21 1 34 34 

Грађанско васпитање Е41,Е42 2 31 62 

 23  714 

30 
Гордана  

Крсмановић 

Социологија С34,С35 4 35 140 

Филозофија С41,С42,С43 6 32 192 

Филозофија С44,С45 4 32 128 

Филозофија М41,М42 4 32 128 

Грађанско васпитање С21,С22 2 35 70 

Грађанско васпитање С31 1 35 35 

 21  693 

31 
Јелена  

Загорчић 

Ликовна култура С22,С24 2 35 70 

Ликовна култура С26 1 35 35 

Ликовна култура М21,М22 2 37 74 

Ликовна култура М23,М24 2 37 74 

 7  253 
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32 
Јасна  

Јоксимовић 

Ликовна култура С21,С23 2 35 70 

Ликовна култура С25,С27 2 35 70 

 4  140 

33 
Тијана 

Аџић 

Музичка уметност С11,С12,С13 3 37 111 

Музичка уметност С14,С15,С16 3 37 111 

Музичка уметност Е11,Е12 2 37 74 

Музичка уметност М11,М12 2 37 74 

Музичка уметност М23,М24 2 37 74 

 12  444 

34 
Спомена  

Милачић 

Основи саоб. психологије С21,С22 4 35 140 

Основи саоб. психологије С23,С24 4 35 140 

Основи саоб. психологије С25,С26,С27 6 35 210 

Грађанско васпитање С13 1 37 37 

Грађанско васпитање С23,С24 2 35 70 

Грађанско васпитање С25,С26,С27 3 35 105 

 20  702 

35 
Милена 

Зорић 

Грађанско васпитање С14,С15,С16 3 37 111 

Грађанско васпитање С35 1 35 35 

Грађанско васпитање М13,М14 2 37 74 

Грађанско васпитање Е11,Е12 2 37 74 

Грађанско васпитање М42 1 32 32 

Грађанско васпитање Е33 1 31 31 

 10  357 

Стручно веће природних наука 

1 
Маја  

Мијатовић 

Математика С14 3 37 111 

Математика С34,С35 6 35 210 

Математика С41,С42 6 32 192 

Рачунарство и 

информатика 
С13,Е14 4 37 148 

  19  661 

2 
Јелена 

Максовић 

Математика М14ал 3 37 111 

Математика М14ммв 2 35 70 

Математика С23 4 35 140 

Математика С31,С33 6 35 210 

Математика С44 3 32 96 

  18  627 

3 
Жарко  

Ристић 

Математика Е14 3 37 111 

Математика Е22,Е23 4 35 140 

Математика Е33,Е34 4 31 124 

Математика М34 2 32 64 

Рачунарство и 

информатика 
Е11,Е12,М14ал 6 37 222 

  19  661 

4 
Деспина  

Протић 

Математика Е12 3 37 111 

Математика М23 3 37 111 

Математика М31 3 37 111 

Математика М41,М42 6 32 192 

Рачунарство и 

информатика 
Е13 2 37 74 

Рачунарство и 

информатика 
М14ммв 2 35 70 

  19  669 
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5 
Весна  

Митриновић 

Математика М11 4 37 148 

Математика М21 4 37 148 

Математика Е31 3 32 96 

Математика С24 4 35 140 

Математика С32 3 35 105 

  18  637 

6 
Душанка  

Калањ 

Математика Е11 3 37 111 

Математика М32 3 37 111 

Математика Е41 3 29 87 

Математика изб.предмет Е31 2 32 64 

Математика изб.предмет Е41,42 4 29 116 

Рачунарство и 

информатика 
Е13 2 37 74 

Рачунарство и 

информатика 
М13 2 35 70 

  19  633 

7 
Татјана  

Марковић 

Математика Е13 3 37 111 

Математика Е21 3 34 102 

Математика Е32 3 32 96 

Математика М33 2 32 64 

Математика изб. предмет Е32 2 32 64 

Рачунарство и 

информатика 
Е11,М11,М12 6 37 222 

  19  659 

8 
Александра  

Милосављевић 

Математика М12 4 37 148 

Математика М22 4 37 148 

Математика М24 3 37 111 

Математика С21 4 35 140 

Математика С25 3 35 105 

  18  652 

9 
Мирела  

Прокић 

Математика С12 4 37 148 

Математика С15 3 37 111 

Математика С26 3 35 105 

Математика С36 2 32 64 

Рачунарство и 

информатика 
С11,С12,С15 6 37 222 

  18  650 

10 
Весна  

Стојановић 

Математика С16 3 37 111 

Математика М13 2 35 70 

Математика С22 4 35 140 

Математика С37 2 32 64 

Математика С43 3 32 96 

Математика Е42 3 29 87 

Рачунарство и 

информатика 
Е12 2 37 74 

  19  642 

11 
Весна 

Лишанин 

Математика С11,С13 8 37 296 

Математика С27 3 35 105 

Математика С45 3 32 96 

Рачунарство и 

информатика 
С14,С16 4 37 148 

  18  645 
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12 
Снежана  

Милинковић 

Рачунарство и 

информатика 
Е14 2 37 74 

Рачунарство и 

информатика 
М13 2 35 70 

Рачунарство и 

информатика 
С11,С12,С13 6 37 222 

Рачунарство и 

информатика 
С14,С15,С16 6 37 222 

Рачунарство и 

информатика 
М11,М12 4 37 148 

  20  736 

13 

Јелена  

Матијашевић  

Дуковски 

Физика С11,С12,С13 6 37 222 

Физика С14,С15,С16 6 37 222 

Физика М11,М12 4 37 148 

Физика М21,М22 4 37 148 

  20  740 

14 Маја Мартић 
Хемија  Е11,Е12 4 37 148 

Физика М14ал 2 37 74 

  6  222 

15 
Ивана 

Златковић 

Физика С21,С22 4 35 140 

Физика С23,С24 4 35 140 

Физика Е13,Е14 4 37 148 

Физика Е21 2 34 68 

  14  496 

16 
Маријана  

Годан 

Хемија С11,С12,С13 6 37 222 

Хемија С14,С15,С16 6 37 222 

Хемија М11,М12 4 37 148 

Екологија и заштита 

животне средине 
С26 1 35 35 

  17  627 

17 
Жељко  

Петровић 

Биологија С11,С12,С13 6 37 222 

Биологија М21,М22 4 37 148 

Биологија Е11,Е12 4 37 148 

Екологија и заштита 

животне средине 
С25,С27 2 35 70 

Екологија и заштита 

животне средине 
М14ал 1 37 37 

Екологија и заштита 

животне средине 
Е33,Е34 2 31 62 

  19  687 

18 
Ксенија  

Шоботовић 

Географија С12,С13 4 37 148 

Географија С14,С15,С16 6 37 222 

Географија М14ммв 1 35 35 

  11  405 

19 
Смиљка  

Окука 

Географија С11 2 37 74 

Географија Е11,Е12 4 37 148 

Географија Е33,Е34 2 31 62 

Географија М11,М12 4 37 148 

Географија М13 1 35 35 

Географија М14ал 2 37 74 

  15  541 
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Стручно веће предмета из подручја рада саобраћај 

1 
Драгица  

Шкарић 

Безбедност саобраћаја С31,С32,С33,С34 12 35 420 

Регулисање саобраћаја   С41,С42,С43,С44 8 32 256 

Практична настава блок 

Безбедност саобраћаја г1 
С41   30 

  20  706 

2 
Миодраг  

Вукојичић 

Мотори и моторна возила   С21,С22 4 35 140 

Мотори и моторна возила   С31,С32,С33 9 35 315 

Мотори и моторна возила   С42,С43 4 32 128 

Практична настава блок 

Мотори и моторна возила 

2.група 

С41,С42,С43 

С44,С45 
  150 

  17  733 

3 
Соња 

Љубојевић 

Моторна возила  С27 3 35 105 

Саобраћајна 

инфраструктура 
С36,С37 6 32 192 

Практична настава г1 С24 4 35 140 

Практична настава блок 

ПСП г1 
С21,С22,С23   90 

Практична настава блок 

г1 ПСП+Прва помоћ 
С25,С26,С27   90 

Мотори и моторна возила С23 2 35 70 

Ауто школа    120 

  15  807 

4 
Драган  

Миловановић 

Интегрални транспорт  
С31,С32,С33 

С34,С35 
10 35 350 

Терет у саобраћају. и мех. 

претовара   
С21,С22 2 35 70 

Терет у саобраћају. и мех. 

претовара   
С32,С33,С34,С35 8 35 280 

  20  700 

5 
Тијана  

Марић 

Техничко цртање   С11,С12 8 37 296 

Саобраћајни системи С11,С12 4 37 148 

Организација превоза     С34 3 35 105 

Организација превоза С45 3 32 96 

Гараже, сервиси и 

паркиралишта 
С41 2 32 64 

  20   

6 
Јока  

Симић 

Регулисање саобраћаја С27 2 35 70 

Организација превоза С31,С32 6 35 210 

Организација превоза С41,С42,С43,С44 12 32 384 

Практична настава блок 

ПСП г1 
М41,М42   60 

  20  724 

7 
Жарко  

Митровић 

Мотори и моторна возила С41 2 32 64 

  2  64 

8 
Урош  

Јовановић 

Моторна возила С36 3 32 96 

Основи путева и улица С31,С34 4 35 140 

Економика и организација 

саобраћаја 
С41,С42 4 32 128 

Мотори и моторна озила С34,С35 6 35 210 

Практична настава г1 С27 4 35 140 

Практична настава блок 

Основи путева и улица г1 
С31   30 

  21  744 
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9 
Немања  

Максовић 

Терет у саобраћају и 

механизација претовара 
С31 2 35 70 

  2  70 

10 
Немања  

Радовић 

Основи путева и улица   С32,С33 4 35 140 

Моторна возила С15,С16 4 37 148 

Шпедиција С42,С43 4 32 128 

Практична настава г2 С31,С35 8 35 280 

Практична настава блок 

Путеви г1  
С32   30 

Практична настава блок 

ПСП г2           
С25,С26   60 

  20  786 

11 
Срђан  

Видановић 

Моторна возила С14 2 37 74 

Шпедиција С44,С45 4 32 128 

Технологија материјала С15,С16 4 37 148 

Технологија материјала С21,С22 2 35 70 

Практична настава г2 С32,С34 8 35 280 

Практична настава блок 

г1 
С33,С34,С35   90 

  20  790 

12 
Јелена  

Зец 

Регулисање саобраћаја   С25,С26 4 35 140 

Безбедност саобраћаја С36,С37 4 32 128 

Безбедност саобраћаја    С33 3 35 105 

Гараже, сервиси, 

паркиралишта 
С42,С43,С44,С45 8 32 256 

Практична настава блок 

Безбедност саобраћаја г1 
С42,С43,С44   90 

  19  733 

13 Драгана Весић 

Техничко цртање С14,С16 4 37 148 

Економика и организација 

саобраћаја 
С43,С44 4 32 128 

Технологија материјала С23,С24 2 35 70 

Практична настава г2 С22 4 35 140 

Практична настава г2 С41 5 32 160 

Практична настава блок 

ПСП г1 
С36   30 

Настава – Ауто школа Индивидуално   120 

  19  796 

14 
Саша  

Ристивојевић 

Практична настава г1,г2 С11 4 37 148 

Практична настава г2 С15,С16,С17 12 37 444 

Практична настава г2 С21,С23 8 35 280 

Практична настава блок 

г2 Прва помоћ, познавање 

саоб предузећа г2 

С23   30 

  24  902 

15 
Вук  

Филиповић 

Практична настава г1,г2 С12 4 37 148 

Практична настава г1 С15,С16,С17 12 37 444 

Практична настава г1 С21,С23 8 35 280 

Практична настава блок 

г2 Прва помоћ, познавање 

саоб. предузећа 

С21   30 

  24  902 
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16 
Биљана  

Лончар 

Организација превоза С33,С35 6 35 210 

Саобраћајни системи С13 2 37 74 

Техничко цртање С13 4 37 148 

Мотори и моторна возила С24 2 35 70 

Практична настава г1 С33,С35 8 35 280 

  22  782 

17 
Златко 

Митровић  

Моторна возила С26 3 35 105 

Практична настава г1 С25,С26,С27 12 35 420 

Практична настава г2 С36,С37 10 32 320 

Практична настава блок 

ПСП г1 
М34   30 

  25  875 

18 
Милан  

Ћулибрк 

Моторна возила С37 3 32 96 

Практична настава г1 С24 4 35 140 

Практична настава г1 С33,С34 8 35 280 

Практична настава г1 С36,С37 10 32 320 

Практична настава блок 

г2 Прва помоћ, познавање 

саоб предузећа 

С22,С24   60 

  25  896 

19 
Јасна  

Фердић 

Практична настава г1 
С41,С42,С43 

С44,С45 
25 32 800 

Практична настава блок 

г1 Прва помоћ, познавање 

саоб предузећа 

С21,С22,С23,С24   120 

  25  920 

20 
Јована 

Василић 

Моторна возила С25 3 35 105 

Основи путева и улица С35 2 35 70 

Регулисање саобраћаја С45 2 32 64 

Практична настава г2    С42,С43 10 32 320 

Практична настава блок 

г2 безбедност саобраћаја 
С41,С42   60 

Практична настава блок 

г1 безбедност саобраћаја 
С45   30 

Практична настава блок 

г2 ПСП 
С36,С37   60 

Практична настава блок 

г1 ПСП 
М33   30 

Практична настава блок 

г2 ПСП 
М42   30 

  17  769 

21 

Марко  

Илић 

(Милица Чолић 

Панић) 

Транспортно право и 

шпедиција 
С36,С37 4 32 128 

Пословање саобраћајних 

предузећа 
С36,С37 4 32 128 

Економика и организација 

саобраћаја 
С45 2 32 64 

Техничко цртање С15 2 37 74 

Практична настава г1 С22 4 35 140 

Практична настава г2 С26 4 35 140 

Практична настава блок 

ПСП г2 

С21,С22,С23 

С24 
  120 

  20  794 
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22 
Јулијана 

Ристић 

Шпедиција С41 2 32 64 

Терет у саобраћају и 

механизација претовара 
С24 1 35 35 

Практична настава г2 С44,С45 10 32 320 

Практична настава блок 

г1 ПСП 
С24   30 

Практична настава блок 

г2 ПСП 
М33   30 

Практична настава блок 

г2 ПСП 
М41   30 

Практична настава блок 

г2 Путеви и улице 

С31,С32,С33 

С34,С35 
  150 

  13  659 

23 
Јелена 

Малетић 

Терет са интегралним 

транспортом 
С25,С26,С27 9 35 315 

Терет у саобраћају и 

механизација претовара 
С23 1 35 35 

Мотори и моторна возила   С44,С45 4 32 128 

Практична настава г1,г2 С13 4 37 148 

Практична настава блок 

г2 

Мотори и моторна возила 

С41,С42,С43 

С44,С45 
  150 

  18  776 

24 
Немања 

Ћевап 

Технологија материјала С14 2 37 74 

Превоз путника и робе С36,С37 6 32 192 

Практична настава г2 С25 6 35 210 

Практична настава г2 С31,С32 8 35 280 

Практична настава блок 

г2 ПСП 
С31   30 

Практична настава блок 

г1 ПСП 
С37   30 

Практична настава блок 

г2 Безбедност саобраћаја 
С43,С44,С45   90 

  20  869 

Центар за обуку возача 

 Наставник Предмет Одељење Ученика Часова Укупно 

1. Ратко  

Босанац 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

С 26 24 40 960 

С 37 1 20 20 

 980 

2. Милан  

Раичевић 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

С 27 21 40 840 

С 35 3 40 120 

С 37 1 20 20 

 980 

3. Миланко 

Главоњић 

Практична  настава - 

обука вожње 

С 32 24 40 960 

С 36 1 20 20 

 980 

4. Божин 

Ивановић 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

С 33 24 40 960 

С 36 1 20 20 

 980 

5. Круно 

Николовски 

Практична  настава - 

обука вожње 

С 31 24 40 960 

С 37 1 20 20 

 980 
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6. Сима Симић Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

С 25 23 40 920 

АМ 34 1 40 40 

С 37 1 20 20 

 980 

7. Милица Тучић Практична  настава - 

обука вожње 

С 34 24 40 960 

С 36 1 20 20 

 980 

8. Маријана 

Пилиповић 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

С 35 24 40 960 

С 36 1 20 20 

 980 

 

9. 
 

Ненад Ђукић 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

АМ 33 12 40 480 

С 37 25 20 500 

 980 

10. Миодраг 

Лајовић 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

М 42 12 40 480 

С 36 25 20 500 

 980 

11. Предраг 

Вучинић 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

М 41 19 40 760 

С 33 5 40 200 

С 36 1 20 20 

 980 

 

12. 
 

Дејан 

Парезановић 

 

Практична  настава –  

обука вожње и 

возачки испит 

С 26 4 40 160 

С 37 1 20 20 

АМ 34 11 40 440 

М 42 6 40 240 

АМ 33 3 40 120 

 980 

13.  

 

НН 

Практична  настава - 

обука вожње и 

возачки испит 

С 25 5 40 200 

С 27 8 40 320 

С 31 6 40 240 

С 32 5 40 200 

С36  1 20 20 

 980 

 

14. 
 

 

НН 

 

Практична  настава –  

обука вожње и 

возачки испит 

АМ 33 5 40 200 

АМ 34 9 40 360 

М 41 5 40 200 

М 42 5 40 200 

С 37 1 20 20 

 980 
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Стручно веће предмета из подручја рада машинство и обрада 
метала 

1 
Ненад  

Антић 

Механика М11,М12 4 37 148 

Техничка механика М13,М14ммв 4 35 140 

Механика М21,М22 4 37 148 

Термодинамика М31,М32 4 37 148 

Организација рада М41,М42 4 32 128 

  20  712 

2 
Радомир  

Велимировић 

Технологија образовног 

профила АМ 
М23,М24 4 37 148 

Технологија образовног 

профила АМ 
М33,М34 6 32 192 

Експлоатација и 

одржавање моторних 

возила 

М31,М32 4 37 148 

Експлоатација и 

одржавање моторних 

возила   

М41,М42 2 32 64 

Експлоатација и 

одржавање моторних 

возила  вежбе г1 

М41 2 32 64 

Елементи аутоматизације 

моторних возила 
М41,М42 4 32 128 

  22  744 

3 
Љубиша  

Веселиновић 

Машински елементи М33,М34 4 32 128 

Машински материјали М11,М12 4 37 148 

Мерење и контролисање-

вежбе 
М41,М42 8 32 256 

Машински елементи С21,С22,С23 6 35 210 

  22  742 

4 
Владимир  

Олбина 

Организација рада М33,М34 4 32 128 

Експлоатација и 

одржавање моторних 

возила вежбе г2 

М41 2 32 64 

Моторна возила М41,М42 6 32 192 

Моторна возила М31,М32 6 37 222 

Практична настава блок 

г1 
Е21   30 

Практична настава блок 

г1 
Е31,32   60 

Практична настава блок 

г1 
Е41,42   60 

  18  756 

5 
Срђан 

Станковић 

Хидраулика и 

пнеуматика 
М32 2 37 74 

 10,57% 2  74 

6 
Биљана  

Бошњаковић 

Механика С11,С22,С23,С24 8 35 280 

Механика С11,С12,С13 6 74 222 

Техничко цртање М13,М14ммв 6 35 210 

  20  712 
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7 
Ђорђе  

Поповић 

Машински елементи М31,М32 4 37 148 

Ото мотори Е21 2 34 68 

Ото мотори вежбе Е21 2 34 68 

Моторна возила 1 Е22,Е23 2 35 70 

Моторна возила 2 Е22,Е23 2 35 70 

Мотори СУС Е13,Е14 4 37 148 

Мотори СУС вежбе Е13,Е14 4 37 148 

  20  720 

8 
Љутвија 

Дураковић 

Машински материјали М13,М14ммв 4 35 140 

Мотори СУС М21,М22 4 37 148 

Технологија обраде М23,М24 6 37 222 

Основе технике мерења и 

контроле г1 
М13,М14ммв 6 35 210 

  20  102,30% 

9 
Драгољуб 

Палевић 

Техничко цртање на нг М11 6 37 222 

Машински елементи М21,М22 4 37 148 

 52,90% 10  370 

10 
Драган 

Турајлић 

Технички материјали Е13,Е14 4 37 148 

Моторна возила Е41,Е42 4 29 116 

Техничко цртање са нг М12 6 37 222 

Моторна возила пн Е41,Е42 6 29 174 

Практична настава блок 

г2 
Е21   30 

Практична настава блок 

г2 
Е31,Е32   60 

Практична настава блок 

г2 
Е41,42   60 

  20  810 

11 

Свјетлана 

Гавриловић 

Јанковић 

Механика М14ал 3 37 111 

Основи технике мерења и 

контроле г3 
М13 3 35 105 

Техничко цртање М13г2,М14ммв 6 35 210 

Техничко цртање Е13,Е14 4 37 148 

Хемија и машински 

материјали 
М14ал 2 37 74 

Хидраулика и пнеуматика М31 2 37 74 

  20  722 

12 
Јелена 

Илић 

Машински елементи М23,М24 4 37 148 

Технологија обраде М31,М32 4 37 148 

Основи машинства С25,С26,С27 6 35 210 

Техничка механика С25,С26,С27 6 35 210 

  20  716 

13 
Жељко 

Кљајић 

Технологија образовног 

профила АМ 
М24 2 37 74 

Технологија образовног 

профила АМ 
М34 3 32 96 

Основе технике мерења и 

контроле г2 
М13,М14ммв 6 35 210 

Машински елементи С24 2 35 70 

Експлоатација и 

одржавање моторних 

возила вежбе 

М42 4 37 128 

Дизел мотори Е31,Е32 4 32 128 

  21  706 
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14 
Александар 

Новаковић 

Практична настава г2 М23 12 37 444 

Практична настава г2 М32 7 37 259 

Практична настава г1 М42 7 32 224 

Практична настава блок 

г2 
М42   60 

     

15 
Раде  

Тинтор 

Практична настава М11,М12 12 37 444 

Практична настава Е13,Е14 12 37 444 

Практична настава г3 М13 6 35 210 

Практична настава блок 

г3 
М13   60 

  30  1158 

16 
Ненад  

Вукадиновић 

Практична настава г1 М21,М22 12 37 444 

Практична настава г1 М31 7 37 259 

Практична настава г1 М41 7 32 224 

Практична настава блок 

г1 
М31   60 

Практична настава блок 

г1 
М41   60 

 107,99% 26  987 

17 
Димитрије  

Таталовић 

Практична настава г2 М13,М14 12 35 420 

Практична настава г2 М33 14 32 448 

Практична настава блок 

г2 
М13,М14   60 

Практична настава блок 

г2 
М33   60 

 107,62 26  988 

18 
Жељко  

Пјевчевић 

Практична настава  г1 М13,М14 12 35 420 

Практична настава блок 

г3 
Е31,Е32   60 

Практична настава блок 

г3 
Е41,Е42   60 

Практична настава блок 

г1 
Е21   30 

Практична настава блок 

г1 
М13,М14   60 

Дизел мотори Е31,Е32 6 34 192 

  18  822 

19 
Ненад  

Ранђеловић 

Практична настава М24 12 37 444 

Практична настава М34 14 32 448 

Блок настава М34   60 

 104,14% 26  925 

20 
Никола  

Величков 

Практична настава Е11,Е12 4 37 148 

Практична настава г1 М31,М32 14 37 518 

Практична настава г2 М42 7 32 224 

Практична настава блок 

г2 
М42   60 

  25  987 

21 
Љубисав  

Ристивојевић 

Практична настава г1 М23 12 37 444 

Практична настава г1 М33 14 32 448 

Блок настава г1 М33   60 

  26  925 

22 
Радомир 

Анастасов 

Практична настава г2 М24 12 37 444 

Практична настава г2 М34 14 32 448 

Блок настава г2 М34   60 

  26  925 
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23 НН АМ 

Практична настава М14ал 4 37 148 

Практична настава г2 М21,М22 12 37 444 

Практична настава г2 М41 7 32 224 

Практична настава блок 

г2 
М41   60 

Практична настава блок 

г3 
М14   30 

  23  906 

Стручно веће предмета из подручја рада електротехника 

РБр Наставник Предмет Одељења 
Часова 

недељно 

Број 

недеља 

Часова 

годишње 

1 
Марина  

Ђурић 

Основи електротехнике 

+вежбе 
Е11 5 37 185 

Основи електротехнике Е22,Е23 4 35 140 

Електрични и електронски 

уређаји на воз. 
С21,С24 4 35 140 

Електрични и електронски 

уређаји на воз. 
С25,С26,С27 3 35 105 

Физика Е11,Е12 4 37 148 

 102,57% 20  718 

2 
Славица  

Милошевић 

Основи електротехнике Е12,Е13,Е14 9 37 333 

Основи електротехнике – 

вежбе г1,г2 
Е12,Е13,Е14 6 37 222 

Електроника Е32 2 32 64 

Електроника -  вежбе  Е32 3 32 96 

  20  715 

3 
Ратко  

Матовић 

Електрична мерења и 

електроника 
Е22,Е23 4 35 140 

Електрична мерења и 

електроника – вежбе г1,г2 
Е22,Е23 4 35 140 

Апликативни програми г1 Е31 2 32 64 

Апликативни програми 

г1,г2 
Е32 4 32 128 

Веб дизајн г1,г2 Е41,Е42 8 29 232 

  22  704 

4 
Бранко  

Кнез 

Практична настава Е11 6 37 222 

Електрична мерења - 

вежбе 
Е21 4 34 136 

Електроника Е21 3 34 102 

Електроника – вежбе г1,г2 Е21 2 34 68 

Електроника Е31 2 32 64 

Електроника – вежбе Е31 3 32 96 

Систем безбедности и 

комфора 
Е42 2 29 58 

  22  746 

5 
Зоран  

Лазић 

Давачи и извршни 

елементи 
Е21 2 34 68 

Систем паљења ото мотора Е31,Е32 4 32 128 

Систем убризгавања ото 

мотора 
Е31,Е32 4 32 128 

Систем убризгавања дизел 

мотора 
Е41,Е42 6 29 174 

Систем стабилности Е41,Е42 4 29 116 

Практична настава блок г2 Е31   120 

  20  734 



36 

 

 

6 
Марија  

Беговић 

Основи електротехнике Е21 3 34 102 

Основи електротехнике М23,М24 4 37 148 

Електротехника и 

електроника 
М21,М22 4 37 148 

Електричне инсталације и 

уређаји 
Е21 2 34 68 

Електричне машине на 

возилима 
Е31,Е32 4 32 128 

Нове технологије у ауто 

индустрији 
Е33,Е34 2 31 62 

Систем безбедности и 

комфора 
Е41 2 29 58 

  21  714 

7 
НН1  

Дипл.инж.елек. 

Електрични и електронски 

системи на возилима 
Е23 4 35 140 

Електрични и електронски 

системи на возилима – пн 

1.група 

Е23 12 35 420 

Електрични и електронски 

системи на возилима 
Е33 7 31 217 

  23  777 

8 
Саша 

Ракић 

Основи практичних 

вештина 
Е13,Е14 12 37 444 

Електрични и електронски 

уређаји на возилу 
Е22 4 35 140 

Електрични и електронски 

системи на возилима 
С22,С23 4 35 140 

Практична настава блок 

1.група 
Е32   120 

  20  844 

9 
Дејан  

Првуловић 

Електричне машине на 

возилима пн г1 
Е31,Е32 2 32 64 

Практична настава блок г1 Е21   60 

Практична настава блок г1 Е41,Е42   240 

Системи паљења Ото 

мотора пн г1 
Е31,Е32 4 32 128 

Системи убризгавања Ото 

мотора пн г1 
Е31,Е32 4 32 128 

Системи убризгавања 

дизел мотора г1 
Е41,Е42 4 29 116 

Систем стабилности г1 Е41,Е42 4 29 116 

Систем безбедности и 

комфора г1 
Е41,Е42 4 29 116 

  22  968 

10 
Мирко  

Чолаковић 

Електрични и електронски 

системи на возилима – 

практична настава г2 

Е22 12 35 420 

Електрични и електронски 

системи на возилима – 

практична настава г2 

Е33 12 31 372 

Електрични и електронски 

системи на возилима –

блок г2 

Е22   60 

Електрични и електронски 

системи на возилима –

блок г2 

Е33   90 

  24  942 
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11 
Нинослав  

Петровић 

Електричне машине на 

возилима пн г2 
Е31,Е32 2 32 64 

Практична настава блок г2 Е21   60 

Практична настава блок г2 Е41,Е42   240 

Системи паљења Ото 

мотора пн г2 
Е31,Е32 4 32 128 

Системи убризгавања Ото 

мотора пн г2 
Е31,Е32 4 32 128 

Системи убризгавања 

дизел мотора г2 
Е41,Е42 4 29 116 

Систем стабилности г2 Е41,Е42 4 29 116 

Систем безбедности и 

комфора г2 
Е41,Е42 4 29 116 

     

12 
Милорад  

Живановић 

Електрични и електронски 

системи на возилима – 

практична настава г2 

Е23 12 35 420 

Електрични и електронски 

системи на возилима – 

практична настава г2 

Е34 12 31 372 

Електрични и електронски 

системи на возилима –

блок г2 

Е23   60 

Електрични и електронски 

системи на возилима –

блок г2 

Е34   90 

  24  924 

13 
Војислав 

Влашић 

Електрични и електронски 

системи на возилима пн г1  
Е33,Е34 24 31 744 

Електрични и електронски 

системи на возилима пн 

блок г1  

Е33,Е34   180 

  24  924 

14 
Стеван 

Несторов 

Апликаивни программи г2 Е31 2 32 64 

Електрични и електронски 

системи на возилима 
Е34 7 31 217 

Електрични и електронски 

системи на возилима – пн 

г1 

Е22 12 35 420 

Електрични и електронски 

системи на возилима –

блок г1 

Е22   60 

Практична настава блок г2 Е32   120 

  21  881 
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15 
Славко 

Бјеловић 

Електричне машине на 

возилима пн г3 
Е31 1 32 32 

Практична настава блок г3 Е41,Е42   240 

Практична настава блок г3 Е31   120 

Системи паљења Ото 

мотора пн г3 
Е31 2 32 64 

Системи убризгавања Ото 

мотора пн г3 
Е31 2 32 64 

Системи убризгавања 

дизел мотора г3 
Е41,Е42 4 29 116 

Систем стабилности г3 Е41,Е42 4 29 116 

Систем безбедности и 

комфора г3 
Е41,Е42 4 29 116 

Електричне инсталације и 

уређаји пн г1,г2 
Е21 2 34 68 

  19  936 

16 Милан Деврња 

Практична настава Е12 6 37 222 

Давачи и извршни 

елементи пн г1,г2 
Е21 4 34 136 

Практична настава блок г1 Е31   120 

Практична настава блок г3 Е32   120 

Електричне машине на 

возилима пн г3 
Е32 1 32 32 

Системи паљења Ото 

мотора пн г3 
Е32 2 32 64 

Системи убризгавања Ото 

мотора пн г3 
Е32 2 32 64 

Електрични и електронски 

системи на возилима блок 

г1 

Е23   60 

 86,53% 15  818 

 

Укупно наставника по Стручним већима 

Стручно веће Број наставника 

Стручно веће друштвених наука 35 

Стручно веће природних наука 19 

Стручно веће предмета из подручја рада саобраћај 36 

Стручно веће предмета из подручја рада машинство и обрада метала 23 

Стручно веће предмета из подручја рада електротехника 16 

Укупно 129 
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Структура радног времена  

Колектив Техничке школе ГСП чине запослени наставници у теоријској и практичној 

настави и запослени ван наставе. 

Структура радног времена за све запослене је дефинисана у складу са Законом о раду и 

пратећим прописима који важе за рад у средњој стручној школи. 

Свако радно место је посебно дефинисано Правилником о организацији  и 

систематизацији послова у Техничкој школи ГСП, дел.број 333 од 24.02.2016. године. 

Образовање ванредних ученика 

План уписа ванредних ученика за школску 2017/2018. Годину 

Назив 

подручја 

рада 

Назив 

образовног 

профила 

С
а 

о
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о
в
н

о
м
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Д
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и
ф

и
к
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и
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С
п

ец
и

ја
л
и
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ц

и
ја

 

Планирано 

САОБРАЋАЈ 

Техничар друмског 

саобраћаја 
5  10 70 10 

Возач моторног 

возила 
10  145 10 20 

Инструктор вожње     30 

Руковаоци средствима 

унутрашњег транспорта 
 70    

МАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА 

Аутомеханичар 5  10 5 20 

Аутолимар 5  5 5 10 

Бравар 5  10 15 20 

Машински техничар 

моторних возила 
  10 30  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Аутоелектричар   5 5 10 

Електромеханичар 

за машине и опрему 
  10 5  

Електротехничар 

електромоторних 

погона 

  
 

10 

 

25 
 

Електроенергетичар за 

машине и опрему 

    20 

      

УКУПНО 30 70 215 170 140 

УКУПНО 625 
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Календар активности образовања ванредних ученика 

За ванредне ученике у школи се организује консултативно,инструктивна и припремна настава 

у трајању од 20% - 100% од годишњег фонда часова, за све образовне профиле и 

специјализацију.За оспособљавање возача трамваја, руковаоц виљушкара, аутодизалица и 

карета и превоз опасних материја организује се теоретска и практична настава у трајању од 100 

% . 

За ванредне ученике школа  ораганизује пет испитних рокова полагање испита, 

октобарски, јануарски,априлски,јунски и августовски испитни рок. 

 

РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СУ: 

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 

Пријава испита  од 18.09.2017 ДО 06.10.2017 

Припремна настава  07.И 08.10.2017 

14.10.2017.године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит 

15.10.2017.године (II разред) 

21.10.2017.године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит 

22.10.2017.године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит 

05.11.2017.године (завршни, матур, спец. испити) 

Подела диплоама и уверења од   20.11.2017. године 

 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 
Пријава испита  од 20.11.2017 ДО 01.12.2017 

Припремна настава  09.И 10.12.2017 

16.12.2017. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит 

17.12.2017. године (II разред)   

23.12.2017. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит 

24.12.2017. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит 

21.01.2018. године (завршни, матур, спец. испити) 

Подела диплоама и уверења 12.02.2018. године 

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ   
Пријава испита  од 12.02.2018 ДО 02.03.2018 

Припремна настава  03.И 04.03.2018 

10.03.2018. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит 

11.03.2018. године (II разред) 

17.03.2018. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит 

18.03.2018. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит 

01.04.2018. године (завршни, матур, спец. испити) 

Подела диплоама и уверења 16.04.2018. године 

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ  
Пријава испита  од 16.04.2018 ДО 04.05.2018 

Припремна настава  12.И 13.05.2018 

19.05.2018. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит 

20.05.2018. године (II разред) 

26.05.2018. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит 

27.05.2018. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит 

10.06.2018. године (завршни, матур, спец. испити) 

Подела диплоама и уверења ОД 18.06.2018. године 

 

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ 

Пријава испита  од 09.07.2018 ДО 16.08.2018 

Припремна настава  18.И 19.08.2018 
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25.08.2018. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит 

26.08.2018. године (II разред) 

01.09.2018. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит 

02.09.2018. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит 

16.09.2018. године (завршни, матур, спец. испити) 

Подела диплоама и уверења 01.10.2018. године 

 

Место,време и трајање испитног рока за ванредне ученике биће утврђено решењем директора 

уз предходно прибављено мишљење наставничког већа. 

Наша Школа врши стручно оспособљавање у машинској, саобраћајној и електротехничкој  

струци. Све видове оспособљавања Школа изводи према захтевима радних организација.  

Поштујући теоретске и законске поставке за одређена радна места будућих радника Школа 

сачињава Наставне планове и програме. Предавачи у теоретском и практичном делу наставе су 

одговарајући стручњаци Школе и заинтересоване или друге радне организације. 

Како наставни план и програм стручног оспособљавања не траје годину дана, већ може да буде 

и краћи, то се упис за стицање стручне оспособљености може извршити и у току школске 

године. 

Стручно оспособљавање 

Наша Школа врши стручно оспособљавање у машинској, саобраћајној и електротехничкој 

струци. Све видове оспособљавања Школа изводи према захтевима радних организација.  

Поштујући теоретске и законске поставке за одређена радна места будућих радника Школа 

сачињава Наставне планове и програме. Предавачи у теоретском и практичном делу наставе су 

одговарајући стручњаци Школе и заинтересоване или друге радне организације. 

Како наставни план и програм стручног оспособљавања не траје годину дана, већ може да буде 

и краћи, то се упис за стицање стручне оспособљености може извршити и у току школске 

године. 

 

ОБУКА ЗА РУКОВАОЦЕ ВИЉИШКРИМА 

ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ (15 ЧАСОВА) 

1. Уводне основе унутрашњег транспорта 4 часа 

    - палетизација транспорта (2 часа) 

    - контејнеризација транспорта (2 часа) 

2. Претовар опасних материја  1 час 

3. Виљушкар 10 часова 

    - подела и намена виљушкара (1 час) 

    - бочни виљушкар (1 час) 

    - основни делови виљушкара (3 часа) 

    - контрола виљушкара пре почетка рада (1 час) 

    - одржавање виљушкара (1 час) 

    - дијаграм носивости (1 час) 

    - општа правила коришћења виљушкара (2 часа) 

 

ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ  ОБУКЕ  (8 ЧАСОВА) 

1. Подизање, спуштање тилтовање на себе  и од себе  употребом команднх 

инструментима односно ручних полуга виљушкара. (2 часа) 

2. Кретање виљушкаром по складишном простору или полигонун ( напред , назад) (1 час) 

3. Пуно окретање приликом кретања напред и у назад. (1 час) 

4. Улазак и излазак из палете на подлози , на висини и  у складишним  регалнима. (1 час) 

5. Кретање са теретом. (1 час) 

6. Комбинација манипулативних радњи са и без терета (утовар,истовар). (2 часа) 
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РУКОВАОЦИ АУТОДИЗАЛИЦАМА 

ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ (15 ЧАСОВА) 

Услов за упис ради стицања стручне оспособљености је завршена  најмање основна школа. 

Теоријска настава за руковаоце дизалицама  се обавља у оквиру предмета „Технологија 

занимања „ и састоји се из еледећих тематских целина: 

Теоријска настава за возаче дизалица се обавља у оквиру предмета „Технологија занимања „ и 

састоји се из еледећих тематских целина: 

 

1. Уводне основе механизације претовара 3 часа 

•Начини претовара робе 

•Подела робе према нечину утовара и истовара 

2.Манипулисање опасним материјама   2 часа      

3. Дизалице  10 часова 

•Подела и намена дизалица 

•Погонске класе дизалица 

•Уређаји за захватање терета 

•Носивост дизалица 

•Безбедност приликом рада дизалица 

•Знакови (сигнали) за споразумевање 

4. Дизалица HYVA, AMCOVEBA, PAFLINGER И остале  

•Основни делови дизалице 

•Општа правила коришћења дизалице 

•Одржавање дизалице 

 

ПРОГРАМ ПРАКТИЧНЕ  ОБУКЕ (10 ЧАСОВА) 

1. Преглед дизалице пре почетка рада ( визуелна контрола, контрола заштите иод 

исклизавања, преглед деформитета,мерење отвора куке, преглед основног стања (1 

часа) 

2. Припрема за манипулативне радње уз проверу карактеристика (максимално дозвољене 

носивости,номиналног растојања, подизне висине,габарита,максималног успона и 

максималне брзине , безбедан и здрав рад) (1 часа).  

3. Стартовање дизалице, искључивање уређаја за блокаду, прописано качење терета на 

куку дизалице, употреба команди за дизање и спуштање терета. (1 часа). 

4. Рад са дизалицом, положај куке при кретању, начин кочења при оптерећењу, кретање 

дизалицом по складишном или другом наменском простору (2 часа). 

5. Прилаз и подизање терета дизалицом ( начин постављања терета и припрема за дизање, 

сигнализација оператеру, довођење терета у транспортни положај, спуштање терета ) (1 

часа). 

6. Превоз терета дизалицом( положај терета, ланца и куке при кретању, правила и начин 

транспорта дугих, округлих и неуравњаних комада, последице вибрација, превоз 

опасних материаја (2 часа). 

7. Одлагање терета ( прилаз и зсустављање на месту одлагања) (1 часа). 

8. Остављање дизалице након рада (1 часа). 

 

ТАКСИ ВОЗАЧИ 

Школа два пута годишње организује и спроводи испт за такси возаче за град Београд. 

 

Услов за упис: 

Завршен трећи степен стручне спреме образовног профила возач моторних возила,возач 

путничког аутомобила,возач аутобуса и теретних моторних возила,завршен четврти степен 

стручне спреме образовног профила  саобраћајни техничар,техничар друмског саобраћаја, 

завршен пети степен стручне спреме образовног профила возач специјалиста. 

Возачка дозвола, старости најмање 7 година 

Потврда о пет година радног искуства на пословима возача 
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Календар образовно – васпитног рада 
 

 
Напомена: 

Техничка школа ГСП обележава и слави 03.октобар као дан школе 
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Ритам радног дана 

Сви облици образовно васпитног рада реализоваће се у оквиру петодневне радне недеље. 

Теоријска настава ће се изводити у две смене. Прве наставне недеље, почев од петка 

01.09.2017. године у преподневној смени ће бити саобраћајна струка, а после подне машинска 

и електротехничка струка. Смене се мењају недељно. 

 

Прва смена почиње у 07,20 часова, а завршава се у 13,15 часова. Друга смена почиње у 14,05 

часова а завршава се у 20,00. Настава се организује и у међусмени. Теоријска настава, 

допунска, додатна настава и ваннаставне активности се изводе у учионицама, кабинетима и 

специјализованим учионицама школе. У посебним случајевима делови теоријске наставе се 

реализују у предузећима. Час теоријске наставе траје 45 минута. Практична настава се изводи у 

две смене и почиње и траје  од  07,00  часова до 20,00  часова. Час практичне наставе и 

практичне наставе у блоку траје 60 минута. 

 

Обука вожње у оквиру практичне наставе за ученике одвија се у просторијама на саобраћајном 

полигону за почетну обуку и полагање возачких испита и саобраћајницама Београда на којима 

је дозвољена обука. Обука се изводи од 07,00 до 22,00 часова. Час практичне наставе обуке 

вожње са редовним ученицима траје 60 минута. 

Дневни распоред часова теоријске и практичне наставе 

Теоријска настава у згради школе и у учионицама у склопу практичне наставе 

 
ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕПОДНЕ 

Р. бр. часа Време Р. бр. часа Време 

1. час 07,20 до 08,05 1. час  14,05 до 14,50 

2. час од  08,10 до 08,55 2. час  14,55 до 15,40 

велики одмор 15 минута велики одмор 15 минута 

3. часод  09,10 до 09,55 3. час  15,55 до 16,40 

4. час  10,00 до 10,45 4. час  16,45 до 17,00 

велики одмор 10 минута велики одмор 10 минута 

5. час  10,55 до 11,40 5. час  17,40 до 18,25 

6. час  11,45 до 12,30 6. час  18,30 до 19,15 

7. час 12,35 до 13,15 7. час  19,20 до 20,00 

МЕЂУСМЕНА  

8. час - предчас 

13,20 до 14,00  

 

Практична настава у школским радионицама 

 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

Р.бр. часа Време Р.бр. часа Време 

1. и 2.час 07,00 до 09,00 1. и 2.час 12,30 до 14,30 

Пауза 30 минута Пауза 30 минута 

3. до 7.час 09,30 до 14,30 3. до 7.час 15,00 до 20,00 
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Распоред часова Центра за обуку возача 

Час теоријске наставе траје 45 минута. Теоријска настава траје 40 часова за возаче моторних 

возила „Б“ категорије, а 7 часова за возачке моторних возила „Ц“ категорије. Час практичне 

наставе обуке вожње траје 45 минута. 

Распоред рада практичне наставе  

Подручје рада Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Саобраћај 

С11,С15 

 

С31,С36 

С41 

С12 

С21 

С32,С37 

С42 

С13,С16 

С26 

С34 

С43 

С14 

С22,С25 

С33 

С44 

 

С23,С24,С27 

С35 

С45 

Машинство и 

обрада метала 

М12 

 

М33,М34 

М41 

М11 

М23,М24 

М31 

 

 

М22 

М32,М33 

М42 вежбе 

М14 

М23 

М34 

М41 вежбе 

М13 

М21,М24 

 

М42 

Електротехника 

Е11 

Е21 

Е31,Е33 

 

Е22 

Е34 

Е41 

Е13 

Е23 

Е32,Е33 

Е12,Е14 

Е22 

Е34 

 

Е23 

 

Е42 

 

Распоред рада практичне наставе саобраћајне струке 

Практична настава саобраћајне струке – обука вожње 

 
ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. час од 07,00 до 07,45 1. час од 14,00 до 14,45 

2. час од 08,00 до 08,45 2. час од 15,00 до 15,45 

3. час од 09,00 до 09,45 3. час од 16,00 до 16,45 

4. час од 10,00 до 10,45 4. час од 17.00 до 17,45 

5. час од 11,00 до 11,45 5. час од 18,00 до 18,45 

6. час од 12,00 до 12,45 6. час од 19,00 до 19,45 

7. час од 13,00 до 13,45 7. час од 20,00 до 20,45 

 8. час од 21,00 до 21,45 

Распоред извођења лабораторијских вежби за електротехнику 

Р.Бр часа Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 
Е23 г1,г2 

ЕМиЕ-22 

Е21 г1,г2 

ЕЛК-22 

Е21 г1 

ЕМ-22 

Е21 г2 

ЕМ-22 

Е22 г1,г2 

ЕМиЕ-22 

2 
Е23 г1,г2 

ЕМиЕ-22 

Е21 г1,г2 

ЕЛК-22 

Е21 г1 

ЕМ-22 

Е21 г2 

ЕМ-22 

Е22 г1,г2 

ЕМиЕ-22 

3 
Е32 г1 

ЕЛК-22 
 

Е31 г1 

ЕЛК-22 
  

4 
Е32 г2 

ЕЛК-22 
 

Е31 г2 

ЕЛК-22 
  

5      

6 
Е32 г3 

ЕЛК-22 
 

Е31 г3 

ЕЛК-22 
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7 
Е12 г1,г2 

ОЕТ-22 
 

Е11 г1,г2 

ОЕТ-22 

Е13 

г1 ОЕТ-22 

г2 МСУС-23 

Е14 

г1 ОЕТ-22 

г2 МСУС-23 

8 
Е12 г1,г2 

ОЕТ-22 
 

Е11 г1,г2 

ОЕТ-22 

Е13 

г1 МСУС-23 

г2 ОЕТ-22 

Е14 

г1 МСУС-23 

г2 ОЕТ-22 

Лабораторијске вежбе се изводе у оквиру предмета: 

ЕМ – Електрична мерења  

ЕМиЕ – Електрична мерења и електроника  

ОЕТ – Основи електротехнике  

МСУС – Мотори са унутрашњим сагоревањем  

ЕЛК – Електроника  

Распоред рада наставних предмета који се изводе поделом 
одељења  на групе у подручју рада Електротехника, за образовни 
профил електротехничар за електронику на возилима – одељења 
Е31, Е32 и Е41, Е42 

Р.Бр часа Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 
Е42 г1 

ПРЕД 

Е42 г1 

МВ пн г1  

ВЕБ г2 

 

Е35 г1 

ПРЕД 

Е34 г2 

ПРЕД 

Е41 

МВ г1 пн 

ВЕБ г2 

 

Е33 г2 

ПРЕД 

Е41 г1 

ПРЕД 

2 
Е42 г1 

ПРЕД 

Е42 г1 

МВ пн г3  

ВЕБ г2 

МАТ г1 

 

Е35 г1 

ПРЕД 

Е34 г2 

ПРЕД 

Е41 

МВ г3 пн 

ВЕБ г2 

МАТ г1 

 

Е33 г2 

ПРЕД 

Е41 г1 

ПРЕД 

3 

Е32 

ДМ пн г2  

АП г3 

Е42 г1 

МВ пн г2  

ВЕБ г3 

МАТ г1 

Е31 

ДМ пн г2 

АП г3 

Е41 

МВ г2 пн 

ВЕБ г3 

МАТ г1 

 

4 

Е32 

ДМ пн г1  

АП г3 

 

Е32 

ДМ пн г1 

АП г3 

.  

5 

Е32 

МАТ г2 

ДМ пн г3  

АП г2 

 

Е32 

МАТ г1 

ДМ пн г3 

АП г2 

  

6 

Е32 

МАТ г1 

АП г2 

 

Е32 

МАТ г1 

АП г3 

Е41 

ВЕБ г3 
 

7 
Е42 г2 

ПРЕД 
 

Е34 г1 

ПРЕД 
 

Е41 г2 

ПРЕД 

8 
Е42 г2 

ПРЕД 

Е42 

ВЕБ г3 

Е34 г1 

ПРЕД 
 

Е41 г2 

ПРЕД 
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Скраћенице значе:  

ПРЕД – Предузетништво  

ДМ – Дизел мотори практична настава  

АП – Апликативни програми  

МАТ – Математика 

ВЕБ – Веб дизајн 

Практична настава у блоку 

Под. 

рада 

Обр. 

профил Разред Одељење 

Бр.група 

по 

одељењу 

Часова 

по групи 
Укупно 

С ТДС 2 С21,С22,С23,С24 2 60 480 

С ТДС 3 С31,С32,С33,С34,С35 2 70 700 

С ТДС 4 С41,С42,С43С44,С45 2 60 600 

С ВМВ 2 С25,С26,С27 2 60 360 

С ВМВ 3 С36,С37 2 70 280 

Е ЕТЕВ 2 Е21 2 90 180 

Е ЕТЕВ 3 Е31,Е32 3 150 900 

Е ЕТЕВ 4 Е41,Е42 3 150 900 

Е АЕ 2 Е22,Е23 2 60 240 

Е АЕ 3 Е33,Е34 2 90 360 

М МТМВ 4 М41,М42 2 60 240 

М АМ-АЛ 3 М33,М34 2 60 240 

 

Распоред рада блок наставе саобраћајне струке 

Прва помоћ (10) – Упознавање саобраћајних предузећа (20) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С21 13.11.2017 – 17.11.2017 
Вук Филиповић 

Јасна Фердић 

30 

30 

С22 27.11.2017 – 01.12.20117 
Јасна Фердић 

Милан Ћулибрк 

30 

30 

С23 11.12.2017 – 15.12.2017 
Јасна Фердић 

Саша Ристивојевић 

30 

30 

С24 25.12.2017 – 29.12.2017 
Јасна Фердић 

Милан Ћулибрк 

30 

30 

Део блока који се односи на прву помоћ држе линценцирани предавачи Црвеног крста Врачар 

 

ПСП (30) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С21 04.12.2017 – 08.12.2017 
Соња Љубојевић 

Милица Чолић 

30 

30 

С22 13.11.2017 – 17.11.2017 
Соња Љубојевић 

Милица Чолић 

30 

30 

С23 16.10.2017 – 20.10.2017 
Соња Љубојевић 

Милица Чолић 

30 

30 

С24 23.10.2017 – 27.10.2017 
Милош Јелкић 

Милица Чолић 

30 

30 
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ПСП (20), Прва помоћ (10) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С25 23.10.2017 – 27.10.2017 
Соња Љубојевић 

Немања Радовић 

30 

30 

С26 02.10.2017 – 06.10.2017 
Соња Љубојевић 

Немања Радовић 

30 

30 

С27 09.10.2017 – 13.10.2017 
Соња Љубојевић 

Немања Ћевап 

30 

30 

Део блока који се односи на прву помоћ држе линценцирани предавачи Црвеног крста Врачар 

 

Обука вожње „Б“ категорије (40) 

Одељење Термин 

С25 Током године 

С26 Током године 

С27 Током године 

 

Пројектни задатак – Основи путева и улица (30) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С31 18.12.2017 – 22.12.2017 
Урош Јовановић 

Милош Јелкић 

30 

30 

С32 25.12.2017 – 29.12.2017 
Немања Радовић 

Милош Јелкић 

30 

30 

С33 15.01.2018 – 19.01.2018 
Срђан Видановић 

Милош Јелкић 

30 

30 

С34 12.03.2018 – 16.03.2018 
Срђан Видановић 

Милош Јелкић 

30 

30 

С35 19.03.2018 – 23.03.2018 
Срђан Видановић 

Милош Јелкић 

30 

30 

 

Обука вожње „Б“ категорије (40) 

Одељење Термин 

С31 Током године 

С32 Током године 

С33 Током године 

С34 Током године 

С35 Током године 

 

ПСП (30) Упознавање саобраћајних предузећа (10) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С36 2.гр 11.09.2017 – 15.09.2017 Јована Василић 30 

С37 2.гр 02.10.2017 – 06.10.2017 Јована Василић 30 

 

Обука вожње „Ц“ категорије (20) 

Одељење Термин 

С36 Током године 

С37 Током године 

 

Пројектни задатак – Безбедност саобраћаја (30) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С41 27.11.2017 – 01.12.2017 
Драгица Шкарић 

Јована Василић 

30 

30 

С42 20.11.2017 – 24.11.2017 
Јелена Зец 

Јована Василић 

30 

30 
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С43 04.12.2017 – 08.12.2017 
Јелена Зец 

Немања Ћевап 

30 

30 

С44 19.02.2018 – 23.02.2018 
Јелена Зец 

Немања Ћевап 

30 

30 

С45 11.12.2017 – 15.12.2017 
Јована Василић 

Немања Ћевап 

30 

30 

 

Пројектни задатак – Мотори и моторна возила (30) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

С41 26.03.2018 – 30.03..2018 
Миодраг Вукојичић 

Јелена Малетић 

30 

30 

С42 26.02.2018 – 02.03.2018 
Миодраг Вукојичић 

Јелена Малетић 

30 

30 

С43 05.03.2018 – 009.03.2018 
Миодраг Вукојичић 

Јелена Малетић 

30 

30 

С44 16.04.2018 – 20.04.2018 
Миодраг Вукојичић 

Јелена Малетић 

30 

30 

С45 23.04.2018 – 27.04.2018 
Миодраг Вукојичић 

Јелена Малетић 

30 

30 

 

ПСП (30) 

Одељење Термин Наставник Бр сати 

М41 18.09.2017 – 22.09.2017 
Јока Симић 

Јулијана Ристић 

30 

30 

М42 09.10.2017 – 13.10.2017 
Јока Симић 

Јулијана Ристић 

30 

30 

М33 04.09.2017 – 08.09.2017 
Јована Василић 

Јулијана Ристић 

30 

30 

М34-ам 18.09.2017 – 22.09.2017 Златко Митровић 30 

 

Распоред практичне наставе за образовни профил електротехничар за 
електронику на возилима одељења Е21,Е31,Е32,Е41,Е42 

Одељење 
Блок 

настава 
Термин Група 

Наставници који изводе 

наставу 

Е21 

М 09.10.2017 – 13.10.2017 
1 

2 

Жељко Пјевчевић 

ННам 

Е 
25.12.2017 – 29.12.2017 

14.05.2018 – 18.05.2018 

1 

2 

Дејан Првуловић 

Нинослав Петровић 

Е31 

М 16.10.2017 – 20.10.2017 

1 

2 

3 

Владимир Олбина  

Драган Турајлић 

Жељко Пјевчевић 

Е 

30.10.2017 – 07.11.2017 

27.11.2017 – 01.12.2017 

12.03.2018 – 16.03.2018 

04.05.2018 – 08.05.2018 

1 

2 

3 

Милан Деврња 

Зоран Лазић 

Славко Бјеловић 

Е32 

М 23.10.2017 – 27.10.2017 

1 

2 

3 

Владимир Олбина  

Драган Турајлић 

Жељко Пјевчевић 

Е 
11.12.2017 – 15.12.2017 

25.12.2017 – 29.12.2017 

1 

2 

Саша Ракић 

Стеван Несторов 
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26.02.2018 – 02.03.2018 

28.04.2018 – 01.05.2018 

3 Милан Деврња 

Е41 

М 09.10.2017 – 13.10.2017 

1 

2 

3 

Владимир Олбина  

Драган Турајлић 

Жељко Пјевчевић 

Е 

20.11.2017 – 24.11.2017 

18.12.2017 – 22.12.2017 

26.02.2018 – 02.03.2018 

16.04.2018 – 20.04.2018 

1 

2 

3 

Дејан Првуловић 

Нинослав Петровић 

Славко Бјеловић 

Е42 

М 30.10.2017 – 07.11.2017 

1 

2 

3 

Владимир Олбина  

НН4 

Жељко Пјевчевић 

Е 

13.11.2017 – 17.11.2017 

11.12.2017 – 15.12.2017 

05.03.2018 – 09.03.2018 

23.04.2018 – 27.04.2018 

1 

2 

3 

Дејан Првуловић 

Нинослав Петровић 

Славко Бјеловић 

Напомена:  

Надокнада евентуално изгубљених часова блок наставе 

М – 20.11.2017 – 24.11.2017, 27.11.2017 – 01.12.2017 

Е – 15.01.2018 – 19.01.2018, 04.05.2018 – 08.05.2018, 28.05.2018 – 01.06.2018 

 Ова настава се изводи у блоковима од по 30 часова недељно и траје три недеље 

у одељењу Е21, а по пет недеља  у одељењеима Е31,Е32 и Е41,Е42.  

 Ознаке: М-машински део 

              Е-електро део 

Практична настава у блоку – АЕ 

Разред Одељење 
Бр.група по 

одељењу 

Часова 

по групи 
Укупно Напомена 

2 Е21 2 90 180  

3 Е31,Е32 3 150 900  

4 Е41,Е42 3 150 900  

Блок настава из подручја рада машинстви и обрада метала 

Одељење Термин Група 
Наставници који изводе 

наставу 

Трајање

Блок 

настава 

М13 

По завршетку 

теоријске наставе 

1 

2 

3 

Жељко Пјевчевић 

Димитрије Таталовић 

Раде Тинтор 

60 

М14 

1 

2 

3 

Жељко Пјевчевић 

Димитрије Таталовић 

НН АМ 

60 

М33 
1 

2 

Љубисав Ристивојевић 

Димитрије Таталовић 
60 

М34 
1 

2 

Ненад Ранђеловић 

Радомир Анастасов 
60 

М41 
1 

2 

Ненадд Вукадиновић 

НН АМ 
60 
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М42 
1 

2 

Никола Величков 

Александар Новаковић 
60 

Планови рада 

План рада школског одбора 

Школски одбор је орган управљања установе и ради у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања, Пословника о раду Школског одбора и других законских прописа. 

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. Седницама органа 

управљања присуствују и учествују у њиховом раду представници Ученичког парламента. У 

раду такође учествује и представник синдиката у школи, без права одлучивања. 

 

Чланови Школског одбора су: 

1. Маја Мијатовић, наставник математике 

2. Жарко Митровић, наставник групе предмета саобраћајне струке 

3. Жељко Пјевчевић, наставник практичне наставе машинске струке 

4. Вера Панић 

5. Зоран Аксентијевић, представник Савета родитеља 

6. Саша Павловић 

7. Александар Радовановић 

8. Ана Урошевић 

9. Бранислав Гопић 

 

Школски одбор ће и ове као и прошлих школских година посебну пажњу да обрати на:  

присуство ученика настави, мотивацији за учење, разлогу одсуства ученика са наставе, броју 

неоправданих изостанака са наставе и других облика васпитно образовног рада. 

Посебно ће радити у сарадњи са стручном службом на мерама, које ће смањивати број 

изостанака ученика са наставе и других облика образовно-васпитног рада и спречити да 

изостанци кумулативно расту током школске године. 

Школски одбор на својим седницама током  школске године прати рад и врши општи увид у 

пословање школе, доноси закључке и одлуке и сва та делатност чини плана рада Школског 

одбора за 2017/2018. годину: 

 

1. Избор директора 

2. Праћење и анализа васпитно-образовног процеса у току целе школске године 

3. Стимулисање и мотивација свих ангажованих у васпитно-образовном процесу од 

директора преко стручних служби, наставничког већа и самих ученика 

4. Посебна пажња биће посвећена реализацији зацртаних и договорених активности, 

наставног особља са циљем праћења и корекције у реализацији наставних програма. 

5. Потребно је да се стручна служба више ангажује и прати како се спроводе мере за 

побољшање успеха ученика,  

6. Да директор школе заједно са стручном службом, наставницима и разредним 

старешинама ради на побољшању успеху ученика 

7. Да разредне старешине више контактирају са родитељима ученика по питању успеха и 

изостанака 

8. Стручна већа разматраће мере и спроводити их  

9. Распоред допунске наставе за сваког наставника биће урађен и пратиће се њихова 

реализација 

10. Школски одбор ће настојати да се мере за унапређивање васпитно-образовног процеса 

реализују у школској 2017/2018. години. Мере се односе како на разредне старешине 

тако и на наставнике и стручну службу. 

11. Усаглашавање Статута и осталих правилника школе са новим законским регулативама 

у зависности кад се донесу у току школске године 
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12. Утврђује предлог финансијскиог плана, доноси финансијски план као и усваја извештај 

о пословању у фебруару месецу 

13. Разматра  и доноси план стручног усавршавања.  

 

Неопходно је мотивисати ученике са активном методом учења – константно учење. 

Посебна пажња биће посвећена реализацији зацртаних договорених активности, наставног 

особља са циљем праћења и корекције у реализацији наставних програма. 

Инсистираће се на адекватнијем укључењу Савета родитеља у процесу одвијања васпитног 

процеса у школи и сарађиваће са истим. 

 

И току школске године План рада Школског одбора се реализује у складу са активностима 

зависно од потребе Школе, родитеља и локалне самоуправе. 

 

Седнице школског одбора одржаваће се у складу са потребама, обавезама везаним за рокове и 

увек када је неопходно за одвијање процеса рада школе.  

 

Независно од осталих активности у школи, свака седница Школског одбора тематски ће бити 

посвећена горе поменутом уз писмене извештаје горе поменутих служби, директора и актива. 

План рада директора 

Директор школе: Предраг Михаиловић 

 
Активност Динамика 

Усвајање извештаја о раду школе у школској 2016-2017.г. 

Септембар 

Усвајање Плана рада школе за школску 2017-2018.г. 

Рад на пословима организовања рада школе 

Обрада података и склапање уговора са Министарством 

просвете о финансирању у школској 2017-2018.години 

Нормативна акта школе – иновирање старих, израда 

нових 

Организација практичне наставе – сарадња са 

заинтересованом привредом – социјални партнери  

Договори са разредним старешинма и председницима 

актива о раду, посебно са ученицима првог разреда 

Планирање рада наставника – контрола, упутства, савети 

Састанци са родитељима ученик акоји су поновили разред 

Набавка опреме за извођење наставе – стручне 

литературе, лектире, алата, прибора, материјала 

Опремање ЦОВ-а 

Припрема прославе Дана школе 

Послови у вези ИОП-а 

Обележавање Дана школе 

Октобар 

Припрема седница Наставничког већа и Школског одбора 

Разговор са организаторима, помоћницима директора и 

стручном службом у циљу конкретизације задатака и 

њиховог извршавања – колегијум, по ресорима и 

појединачно 

Обилазак практичне наставе 

Рад на усавршавању наставника, стручних сарадника и 

осталих чланова колектива 

Дежурство ученика и наставника 

Састанак са председницима актива 
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Потписивање споразума и уговора за извођење практичне 

наставе ученика 

Нормативна акта – усаглашавање, израда, усвајање 

Организовање седница Одељенских већа 

Новембар 

Израда извештаја о успеху ученика на крају првог 

тромесечја 

Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика, 

осмишљавање, организација спровођења, контрола 

Припрема седница наставничког већа и Школског одбора 

Разговор са представницима предузећа о унапеређењу и 

сарадњи на побољшању услов аизвођења практичне 

наставе 

Новембар 

Састанак са ваннаставним радницима Школе 

Анализа месечних планова рада наставника и стручих 

сарадника и припрема за наставу 

Сарадња са родитељима, ученицима и наставницима 

Састанак са стручном службом у циљу побољшања 

успеха и понашања ученика 

Потписивање споразума и уговора за извођење практичне 

наставе ученика 

Именовање пописних комисија 

Састанци стручних већа – анализа рада, мере за 

унапређење рада стручних већа 

Послови у вези ИОП-а 

Припрема седнице наставничког већа и Школског одбора 

Децембар 

Предлог плана уписа за школску 2018/2019. годину 

Анализа програма огледних одељења 

Праћење остварења задатака за повећање квалитета 

васпитно – образовног процеса 

Посета часовима наставе 

Припрема прославе Дана Св. Саве 

Радови у радионицама за извођење практичне наставе за 

аутоелектричере и аутомеханичаре 

Прослава школске славе Св. Саве 

јануар 

Послови на припреми седница наставничког већа и 

Школско годбора 

Анализа рада образовања ванредних ученика 

Анализа успеха и остварености годишњег програма рада 

школе на крају првог полугодишта 

Састанци стручних већа 

Извештај о праћењу остваирвања плана и програма о 

пружању помоћи наставницима и о предузетим мерама за 

унапређење васпитно-образовног рада 

Организација радова за побољшање услова рада у 

теоријској и практичној настави 

Мере за побољшање успеха (састанак са стручном 

службом и председницима актива) 

Обилазак наставе – посета часовима 

Набавка основних средстава 

Послови у вези ИОП-а 

Припрема седница Школског одбора и Наставничког већа 

Фебруар Разговор са ученицима који су у току првог полугодишта 

имали слаб успех 
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Анализа сарадње са родитељима, анализа рада Савета 

родитеља 

Усвајање завршног рачуна за 2017. годину 

Недисциплина ученика и мере за њено побољшање 

Обилазак наставе – посета часовима 

Припрема такмичења ученика 

Израда финансијског плана Школе 

Припреме за такмичење ученика 

Март 

Обилазак наставе – посете часовима 

Анализа рада наставника и припрема за наставу, вођење 

педагошке документације 

Седнице актива 

Припрема седница одељенских већа 

Израда распореда блок наставе – по местима и времену 

обављања 

Састанци стручних већа – анализа рада, текућа 

проблематика 

Такмичење ученика 

Април 

Израда календара активности до завршетка наставне 

године 

Анализа успеха ученика на крају трећег класификаицоног 

периода 

Анализа извођења блок наставе, мере за њено побољшање 

Послови на оранизацији обезбеђења људи и имовине 

школе 

Дежурство у школи – анализа спровођења резултати, мере 

за унапређење 

Посови на организацији обезбеђењу људи и имовине 

школе 

Дежурство у школи – анализа спровођења, резултати, 

мере за унапређење 

Припрема седница наставничког већа 

Послови у вези ИОП-а 

Припрема седница Наставничког и одељенских већа 

Мај 

Организација консултативно – инструктивне наставе за 

ванредне ученике 

Организација испита ванредних ученика 

Организација матурске вечери 

Послови на изради Годишњег извештаја и Годишњег 

плана рада школе 

Анализа резултата рада ученика завршних разреда 

Организација завршних и матурских испита редовних 

ученика 

Организација завршетка школске године 

Јун 

Реализација завршних и матурских испита 

Матурско вече 

Припреме за радове у току лета 

Организација испита ванредних ученика у јунском року 

Упис ученика 

Кадровска питања – технолошки ившкови и потребе за 

наставним кадром 

Упис ученика – формирање одељења – одређивање 

разредних старешина Јул 

Организација седница Наставничког већа 



55 

 

Израда распореда наставе за следећу школску годину 

Израда извештаја о раду 

Контрола припремљености школског простора за редован 

почетак рада у школској години 

Август 

Припрема седница наставниког већа и Одељенског већа 

Организација извођења поправних и завршних испита у 

августсовском испитном року 

Припрема седнице Школског одбора и Наставничког већа 

Подела предмета на наставнике за школску 2018-2019. 

годину 

Организација и рад на изради Годишњег плана рада 

школе за нову школску 2018-2019. годину 

Организација и рад на изради Годишњег извештаја рада 

школе за школску 2017-2018. годину 

Послови око уписа ученика 

Стални послови директора током школске године 

1. Праћење реализације Годишњег програма рада школе: радова у школи, опремања 

инвентаром, наставним средствима, уређајима и послови везани за одржавање инвентара и 

опреме; 

2. Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова 

3. Праћење законских прописа и стручне литературе 

4. Индивидуални рад са наставницима у циљу пружања помоћи у програмирању наставног 

рада 

5. Упућивање на примену појединих облика и метода рада у васпитно образовном процесу 

6. Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима, разговор са родитељима ученика са 

циљем упућивања родитеља како да помогну деци 

7. Обилазак наставе (посета часова редовне наставе: 

- 6 часа општеобразовних предмета 

- 9 часа стручних предмета 

- 4 часа праксе 

- 3 часа у огледу 

- 12 часова у оквиру пројекта увођења система квалитета и самовредновања 

- посета часовима допунског рада 2 часа 

- посета часовима додатног рада 2 часа 

- посета ваннаставним активностима 2 часа 

8. Групни обик инструктивног рада са наставницима (стручни активи, одељенска већа, 

Наставничко веће) 

9. Израда разних анализа и извештаја о раду и стању у Школи за потребе Министарства 

просвете, Градског секретаријата за образовање, инспекцијских служби, СО Врачар, итд. 

10. Рад на спровођењу одлука и закључака Школског одбора 

11. Сарадња са стручним сарадницима (педагог, психолог и социјални радник) 

12. Сарадња са предузећима и установама, ГСП Београд, Ласта Београд, Аутомобилско 

Београд, Прогрес Београд, ПКБ, Водовод и канализације, Београдске електране, Факулети: 

Саобраћајни, Машински и Електротехнички, сервисима: Застава, Мерцедес, Опел, БМВ, 

Форд, Шкода, са циљем унапређења образовно васпитног рада 

13. Помоћ у изради појединих показатеља (анкете, упитници, графикони, хистограми итд. 

(потребни за снимање и праћење одређених резултата рада). 

14. Рад у изради појединих показатеља у правилној расподели радних задатака на све чланове 

колектива и стварање радне атмосфере на бази дисциплинованог обављања задатака као 

јачања позитивних међуљудских односа. 

15. Увид у хигијену просторија са посебним акцентом на њихов естетски зглед, неговање и 

одржавање украсног биља, украђавање зидова уметничким сликама, опремање простора за 
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тематске изложбе, целисходан и леп распоред намештаја у просторијама са посебним 

акцентом на очување природне средине. 

16. Набавка нових наставних средстава, стручне литературе за библиотеку. 

17. Рад на ширењу саобраћајне културе 

18. Рад на бржем и потпунијем мењању односа на релацији наставник ученик, у свим 

видовима васпитно образовног рада, ова промена односа подраумева и промену односа 

одређеног броја ученика према настанвику и школским обавезама као њихова усмеравање 

ка одговорнијим односима према школском инвентару и опреми. 

19. Контрола вођења педагошке документације наставника 

20. Анализа рада секретара, шефа рачуноводства, административно финансијских радника, 

домара и осталих радника школе. 

21. Увид у оперативне планове, дневнике рада наставника, стручних сарадника и радне 

листове администратаивно финансијских радника. 

План рада помоћника директора и координатора практичне наставе 

Помоћници директора: Срђан Станковић, Немања Максовић 

Координатори: Љубомир Младеновић, Жарко Митровић 

 
Активност Динамика 

Учешће у изради Годишњег плана рада за школску 

2017/2018. годину 

Септембар 

Формирање Одељенских већа (усвајање програма рада и 

усвајање распореда писмених задатака, писмених вежби и 

графичких радова). 

Организација састанака са наставницима којима руководе 

и договор о будућем раду 

Учешће у припрема седнице Наставничког већа 

Планирање и присуство родитељским састанцима 

Корелација рада са стручном службом 

Присуство састанцима стручних већа (учешће у раду 

Стручних већа) 

Праћење реализације свих облика наставе 

Октобар 

Планирање матурске екскурзије 

Учешће у раду Стручних већа 

Учешће у припреми организовања седница Одељенских 

већа 

Израда извештаја о реализацији дела програма рада 

школе за овај период 

Учешће у припреми Наставничког већа 

Присуствовање родитељским састанцима 

Анализа реализације месечних планова рада наставника и 

стручних сарадника и припрема за наставу, израда 

извештаја 

Новембар Преглед дневника рада и израда извештаја о вођењу 

педагошке документације 

Анализа реализације допунске наставе 

Учешће у раду Стручног већа 

Праћење образовно-васпитног рада 

Децембар 

Учешће у припреми и организовање седница Одељенских 

већа 

Учешће у припреми Наставничког већа 

Израда извештаја о реализацији дела програма рада 

школе за прво полугодиште 
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Организација родитељских састанака и подела ђачких 

књижица 

Присуство родитељским састанцима 

Програм зимских семинара наставника 

Учешће у раду Стручних већа. 

Учешће у организацији прославе Светог Саве 

Јануар 

Анализа извештаја о реализацији програмских задатака 

школе 

Преглед педагошке документације 

Учешће у раду Стручних већа 

Предузимање мера за побољшање успеха 

Фебруар 

Праћење реализације годишњег програма рада 

Сарадња са родитељима 

Учешће у припреми Наставничког већа 

Учешће у раду Стручних већа 

Преглед педагошке документације и извештај о прегледу 

Март 

Организација седница Одељенских већа и учешће у 

њиховом раду 

Припрема извештаја о постигнутом успеху 

Присуство родитељским састанцима 

Учешће у раду Стручних већа. 

Припрема извештаја о реализацији дела програма школе у 

овом периоду 

Април 

Припрема извештаја о реализацији часова по задужењима 

наставника 

Учешће у припреми Наставничког већа 

Учешће у планирању излета и екскурзија 

Учешће у раду Стручних већа 

Припрема за разредне испите 

Мај 

Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода 

Преглед свих реализованих часова 

Учешће у раду Стручних већа 

Учешће у изради календара свих активности до 31. 

августа 2018. године 

Јун 

Организација седница Одељенских већа 

Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

Направити распоред и организовати наставу за полагање 

разредних и поправних испита 

Учешће у припреми Наставничког већа 

Организациј ауписа ученика у први разред 

Учествовати у изради програма за наредну годину 

Учешће у раду стручних већа 

Организовати разредне и поправне испите 

Август 

Израда извештаја на крају школске године 

Учешће у припреми наставничког већа 

Рад на изради програма рада за следећу школску годину 

Учешће у раду Стручних већа. 
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План рада педагошког колегијума 

Координатор педагошког колегијума: Предраг Михаиловић, директор школе 

 
Чланови колегијума 

1. Предраг Михаиловић, директор 

2. Срђан Станковић, помоћник директора 

3. Немања Максовић, помоћник директора 

4. Жарко Митровић, координатор практичне наставе саобраћајне струке 

5. Љубомир Младеновић, координатор практичне наставе машинске и електро струке 

6. Марија Вучинић, координатор образовања ванредних ученика 

7. Душко Тучић, руководилац ауто школе 

8. Сања Станић, психолог 

9. Јела Станојевић, педагог 

10. Тања Мацановић, социјални радник 

11. Марија Вученовић, председник Стручног већа друштвених наука 

12. Маја Мијатовић, председник Стручног већа природних наука 

13. Немања Радовић, председник Стручног већа предмета из подручја рада саобраћај 

14. Ненад Антић, председник Стручног већа предмета из подручја рада машинство и 

обрада метала 

15. Ратко Матовић, председник Стручног већа предмета из подручја рада електротехника 

 

План рада педагошког колегијума 

Активност Динамика Носиоци активности 

Анализа успеха ученика на крају првог   

класификационог периода 

Прво 

полугодише 

школске 

2017/2018. 

године 

директор 

Усаглашавање васпитно образовних мера 

за побољшање успеха ученика 
директор 

Рад на примени ИОП директор 

Избор наставних средстава и учила директор 

Избор потрошног материјала и алата за 

практичну наставу 
директор 

Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 
директор 

Анализа примене ИОП Током године Координатор 

Анализа успеха ученика на крјау трећег 

класификационог периода 

Друго 

полугодише 

школске 

2017/2018. 

године 

директор 

Реализација инвестиционих улагања директор 

Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 
директор 

Одређивање критеријума за поделу 

предмета на наставнике и поделу 

одељења на резредне старешине 

директор 

Израда плана за активности школске 

2018/2019. године 
директор 
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План рада наставничког већа 

Активност Динамика Носиоци активности 

Разматрање Годишњег плана рада 

школе за школску 2017/2018.г. 

септембар 

Директор, секретар, стручна 

служба 

Разматрање извештаја о раду школе за 

школску 2016/2017. Годину 

Директор, секретар, стручна 

служба 

Утврђивање плана рада Наставничког 

већа за 2017/2018.г. 

Директор, секретар, стручна 

служба 

Припреме за извођење ученичких 

екскурзија (формирање комисије, 

утврђивање програма и доношење 

одлуке о извођењу екскрузије) 

Директор 

Разматрање и усвајање наставног плана 

за обуку вожње редовних ученика III, 

IV разреда 

Орган.практ.наст.саобраћајне 

струке и ЦОВ-а 

Усвајање испитних питања за ванредне 

ученике 
Директор 

Извештаји стручних већа о набављеним 

уџбеницима и приручницима 

Помоћници директора, 

председници стручних већа 

Припрема за прославу Дана школе Директор, стручна служба 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 
Стручна служба 

Анализа опремљености школе 

наставним средствима 

октобар 

Директор, председници 

стручних већа 

Организација допунске и додатне 

наставе 

Пом. Директора, пред.стручних 

већа, разредне старешине  

Организација рада са ванредним 

ученицима 

Директор, орган.ван. ученика 

Утврђивање испитних комисија и 

распоред полагања испита за ванредне 

ученике у октобарском испитном року 

Орган.ван.ученика 

Прослава Дана Школе Директор, сарадници 

Анализа успеха редовних и ванредних 

ученика на крају првог 

класификационог периода и мере за 

унапређење образовно-васпитног рада 

новембар 

Директор, организатори, 

Педагог, психолог 

Реализација програма свих видова 

образовно-васпитног рада 

Директор, пом.директора, 

организатори 

Извештај о мерењу физичких и 

функционалних способности ученика и 

предлог мера 

Актив наставника физичког 

васпитања 

Резултати испита ванредних ученика Орган.образов.ванред.ученика 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 

Стручна служба 

Реализација програма свих видова 

коришћења образов.васпитног рада 

(редовна,допунска настава, ваннаставне 

активности, друштвено користан рад, 

слободне активности) 
децембар 

Директор, организатори наставе 

Реализација фонда часова (број 

изгубљених часова по предметима 

Директор, пом.директора, 

организатори 
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Формирање испитних комисија за 

јануарски испитни рок и утврђивање 

распореда полагања испита за ванредне 

ученике 

Директор 

Анализа реализације програма рада 

разредних старешина и ажурност 

педагошке документације 

децембар 

Пом.директора, педагог, 

психолог, организатори 

Анализа рада и испита за такси возаче Пом.дир за ван.образ., директор 

Разматра предлог плана уписа ученика Директор 

Усвајање тема за дипломске испите и 

ванредне ученике 

Пом.директора, педагог, 

психоог, организатори 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 

Стручна служба 

Реализација програма свих видова 

коришћења образов.васпитног рада 

(редовна, допунска настава, 

ваннаставне активности, друштвено 

користан рад, слободне активности) 

јануар 

Директор, организатор наставе 

Реализација фонда часова (број 

изгубљених часова по предметима 

Директор, пом.директора, 

организатори 

Извештај директора о праћењу и 

остваривању плана и програма 
Директор 

Анализа реализације програма и 

стручног усавршавања наставника 

Директор, рук.стручних актива 

Прослава Школске славе, Светог Саве Директор 

Реализација свих видова васпитно 

образовног рада и мере за унапређ. 

образовног рада 

Директор 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 

Стручна служба 

Утврђивање успеха редовних ученика 

на крају првог полугодишта и предлог 

мера за побољшање 

Директор, пом.директора, 

педагог, психолог 

Анализа реализације програма стручног 

усавршавања наставника 
фебруар 

Директор, пом.директора, 

шефори, рук. Стручних већа, 

стручна служба 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 

Стручна служба 

Утврђивање испитних комисија и 

распореда полагања испита за априлски 

испитни рок и оријентац.план март 

Директор, организатор 

ванредних ученика 

Припрема за такмичења ученика 
Директор, пом. Директора, 

руков.актива 

Анализа успеха редовних ученика 

трећег разреда саобраћајне,машинске и 

електро струке и четвртог разреда 

саобр.струке и мере за унапређење 

васпит.образов.рада март 

Директор, пом.директора, 

психолог, педагог 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 

Стручна служба 

Предлог тема за дипломске испите 

ученика завршних разреда 

Пом.директора, орг.наставе и 

пред.стручних већа 
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Анализа успеха редовних и ванредних 

ученика на крају трећег 

класификационог периода и мере за 

унапређење образовно-васпитног рада 

април 

Директор, пом.директора, 

организатори, падагог, психолог 

Резултати испита ванредних ученика у 

априлском року 2018. и признавање 

испита ванредних ученика 

Директор, пом. Директора за 

ванредно образовање 

Реализација програма свих видова 

образовно-васпитног рада 

Директор, пом. Директора, 

Коорд. Практ.наст. 

Стручна усавршавања наставника 

април 

Пом. директора, организатори 

Такмичења ученика 
Директор, пом.директора, 

координатор практ. наставе 

Оријентациони план прославе матурске 

вечери 

Директор 

Утврђивање испитних комисија и 

распореда полагања испита за јунски 

испитни рок 

мај 

Директор 

Разматрање учешћа ученика на 

такмичењима и постигнути резултати 

Директор, пом.директора, 

организатори, стр.активи, 

секције, Педагог, психолог 

Анализа оспособљавања такси возача и 

испита из „Познавања града Београда“ 

Директор, пом.директора, 

организатори, стр.активи, 

секције, Педагог, психолог 

Извештај са изведених ученичких 

екскурзија културних и јавних 

делатности школе 

Директор, пом.директора и 

разредне старешине 

Извештај о планираним и одржаним 

часовима по предметима 

Пом.директора, организатори 

СУ у установи, Тема ће бићи накнадно 

одређена 

Стручна служба 

Утврђивање успеха и владања редовних 

и ванредних ученика на крају другог 

полугодишта, васпитно-дисциплинске 

мере, похвале и награде, ученици 

генерације 
јун 

Директор, пом.директора, 

организатори, психолог, педагог 

Упућивање ученика на разредне и 

поправне испите (одлука о 

организацији припремне наставе) 

Директор, пом. директора, 

организатори 

Утврђивање испитних комисија и 

распореда припремне наставе и других 

видова образовно-васпитног рада 

јун 

Директор, пом. директора, 

организатори 

Организовање уписа ученика и 

формирање комисије 

Директор 

Реализација наставних планова и 

програма редовне наставе и других 

видова образовно-васпитног рада 

(резултати годишњег рада актива) 

Директор, пом.директора, 

организатори 

Резултати поправних, разредних и 

матурских испита редовних и 

ванредних ученика 

Директор 

Резултати такмичења Координатори 

Одређивање комисије за израду 

годишњег извештаја о раду школе 
Директор 



62 

 

Извештај о разредним, поправним, 

завршним и матурским испитима 

Август 

Помоћник директора, педагог 

школе 

Анализа успеха ученика на нивоу 

школе за школску 2017/2018.г. 
Директор 

Разматрање распореда часова за 

2018/2019.г. 
Директор 

Припреме за почетак Нове школске 

године: материјал и упутства за 

разредне старешине и наставнике 

Директор, помоћници 

директора, координатори 

наставе, стручна служба 

 

НАПОМЕНА: У рад Наставничког већа биће укључена стручна предавања ППС службе, 

социјалног радника као и стручњака разних профила. Наставничко веће према потреби доноси 

одлуке о васпитно – дисциплинским мерама из своје надлежности 

План рада одељенских већа 

Активност Динамика Носиоци активности 

Усвајање плана одељенског већа и плана 

рада одељенског старешине 

септембар 

Директор, помоћници 

директора, одељенске 

старешине, стручна служба 

Извештај о социјалној структури 

уписаних ученика 

Директор, помоћници 

директора, одељенске 

старешине, стручна служба 

Утврђивање распореда писмених 

задатака вежби и графичких радова 

Директор, помоћници 

директора, одељенске 

старешине, стручна служба 

Заказивање првог родитељског састанка Директор, помоћници 

директора, одељенске 

старешине, стручна служба 

Неопходан школски прибор и уџбеници Директор, помоћници 

директора, одељенске 

старешине, стручна служба 

Структура одељења 

новембар 

Одељенске старешине, стручне 

службе 

Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода (појединачно 

по ученику и предметима) 

Одељенске старешине, стручне 

службе 

Васпитно-дисциплинске мере Одељенске старешине, стручне 

службе 

Мере за унапређивање образовно-

васпитног рада 

Одељенске старешине, стручне 

службе 

Реализација свих видова образовно-

васпитног рада (допунски, додатни рад, 

одељенске заједнице – заказивање 

другог родитељског састанка за октобар) 

Одељенске старешине, стручне 

службе 

Структура одељења 

децембар 

Одељенске старешине, стручне 

служба, помоћници директора 

Васпитне и Васпитно-дисциплинске 

мере 

Одељенске старешине, стручне 

служба, помоћници директора 

Мере за унапређивање образовно-

васпитног рада 

Одељенске старешине, стручне 

служба, помоћници директора 
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Реализација свих видова образовно-

васпитног рада (допунски, додатни рад, 

одељенске заједнице – заказивање 

трећег родитељског састанка). 

Одељенске старешине, стручне 

служба, помоћници директора 

Анализа успеха на крају I полугодишта Одељенске старешине, стручне 

служба, помоћници директора 

Структура одељења 

март 

Одељенске старешине 

помоћници директора и 

стручна служба 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода (појединачно 

по ученику и предметима) 

Одељенске старешине 

помоћници директора и 

стручна служба 

Васпитно-дисциплинске мере Одељенске старешине 

помоћници директора и 

стручна служба 

Мере за унапређивање образовно-

васпитног рада 

Одељенске старешине 

помоћници директора и 

стручна служба 

Реализација свих видова образовно-

васпитног рада (допунски, додатни рад, 

одељенске заједнице – заказивање 

родитељског састанка) 

Одељенске старешине 

помоћници директора и 

стручна служба 

Структура одељења 

јун 

Одељенске старешине, 

помоћници директора, стручне 

служба 

Анализа и утврђивање успеха ученика 

на крају наставне године (појединачно 

по ученику, предметима и одељењима) 

Одељенске старешине, 

помоћници директора, стручне 

служба 

Владање ученика и изречене васпитно-

дисциплинске мере у току школске 

године 

Одељенске старешине, 

помоћници директора, стручне 

служба 

Релаизација програма свих видова 

образовно-васпитног рада 

Одељенске старешине, 

помоћници директора, стручне 

служба 

Предлагање ученика за похвале и 

награде 

Одељенске старешине, 

помоћници директора, стручне 

служба 

Доношење одуке о упућивању ученика 

на разредне, завршне и поправне испите 

и организација припремне наставе 

Одељенске старешине, 

помоћници директора, стручне 

служба 

Утврђивање успеха ученика и одељења 

после разредних, поправних, завршних и 

матурских испита у августовском 

испитном року 

Август 

Одељенски старешина, чланови 

одељенског већа 

 

НАПОМЕНА:Седнице одељенских већа могу бити одржане по потреби, сваког месеца. 

Одељенска већа за завршне разреде прва недеља јуна а за остале разреде последња наставна 

недеља  
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План рада стручне службе 

Координатор рада Стручне службе: помоћници директора 

 
Чланови стручне службе: 

1. Јела Станојевић – педагог 

2. Сања Станић – психолог 

3. Татјана Мацановић – социјални радник 

 

Име и презиме 
Радно 

време 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Јела Станојевић 
Од 07.00 

13.30 

07.00 

13.30 

13.30 

20.00 

13.30 

20.00 

07.00 

13.30 До 

Сања Станић 
Од 13.30 

20.00 

13.30 

20.00 

07.00 

13.30 

07.00 

13.30 
 

До 

Татјана Мацановић 
Од 07.00 

13.30 
 

07.00 

13.30 

07.00 

13.30 

13.30 

20.00 До 

Марија Баић 
Од 

  
07.00 

13.30 
  

До 

Дефицијентне породице ученика 

Број ученика по разредима према породичним  условима у којима живе: 

Р
аз

р
ед

 

Р
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в
ед

ен
и
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ез
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е 
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о
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) 
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ц

а 
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р
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) 
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б
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р
о
д

и
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љ
а 

С
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р
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ељ
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в
о
 

И
н

те
р
н

ат
 

I 51 2 5 0 2  

II 63 6 17 3 89  

III 85 4 13 3 105  

IV 71 1 18 1 91  

Укупно 238 11 44 4 142  

 

Посебна брига се води о ученицима који потичу из дефицијентних породица, деце из 

несређених породица као и деце са посебним потребама . Стручна служба и одељенске 

старешине стално су упућени у њихове развојне и образовне потребе. Организација рада 

школе, Тим за инклузију, тим за заштиту деце од насиља и стручна служба су укључени као и 

одговарајуће институције ван школе. 

План рада савета родитеља 

Координатор Савета родитеља: Директор школе 

Председник Савета родитеља: Драгица Атанасковић 

 
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их 

родитељи ученика тог одељења на родитељском састанку који поводом тога сазива разредни 

старешина. 
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Кандидата за Председника Савета родитеља и три предложена представника Савета родитеља 

у школском одбору може предложити члан Савета родитеља. 

 

Савет родитеља бира три предложена представника родитеља у Школски одбор на основу 

тајног гласања а изабрана су она три предложена кандидат акоја добију највише гласов 

априсутних чланова Савета родитеља, под условом д ау моменту гласања седници присуствује 

више од половине чланова Савета родитеља. 

 

Председник Савета родитеља бира се на начин и по поступку као и представници родитеља у 

школском одбору. 

 

На седници Савета родитеља води се записник који потписују записничар и председник Савета 

родитеља. 

 

Школски одбор доноси Пословник о раду којим регулише поступак избора, до избора нових 

чланова, трајање и престанак мандата и начин рада. Савета родитеља у складу са законом и 

Статутом школе. 

 

Савет родитеља: 

1. предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор 

2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада 

3. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника 

4. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове 

школе  

5. даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме у природи 

учествује у прикупљању и разматрању понуда и разматра извештај о њиховом 

остваривању 

6. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању 

7. разматра намену коришћења средстава од донација и проширене делатности школе 

8. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених прикупљањем од 

родитеља 

9. Разматра и прати услове за рад школе, услове за учење, безбедност и заштиту ученика 

10. Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона 

11. Разматра и друга питања утврђена статутом. 

 

Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, 

директору, односно стручним органима школе. 

 

План рада савета родитеља 
Активност Динамика Извршилац 

Конституисање Савета родитеља, избор 

председника и заменика председника 

Савета родитеља 

Септембар 

председник Савета 

родитеља 

Разматра Извештај о раду Савета родитеља 

у протеклој школској години  

председник Савета 

родитеља 

Разматра Извештај о раду школе за 

протеклу школску годину као и предлог 

Годишњег плана рада школе за наредну 

школску годину 

директор школе 

Предлаже програм рада Савета родитеља у 

новој школској години 

председник Савета 

родитеља 

Екскурзије ученика ( даје сагласност на 

програм организовања екскурзија) 

директор, 

председник Савета 

родитеља 
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Разматра намену коришћења средстава  

остварених од донације и проширене 

делатности школе и предлаже Школском 

одбору намену коришћења средстава 

прикупљених од стране родитеља 

 

Анализа успеха ученика на 1. тромесечју 

новембар 

директор, педагог 

Предлагање мера за квалитетнију наставу и 

унапређење образовно васпитног рада 

педагог, психолог 

школе 

Разговор о текућим проблемима, помоћ 

ученицима у учењу, могући васпитни 

проблеми 

директор, 

председник Савета 

родитеља 

Разматра извештај о остваривању 

екскурзија 

 

Анализа успеха ученика на 1. полугодишту 

Фебруар 

директор, педагог 

Разматра  и прати услове за рад школе, 

учење, безбедност и заштиту деце и 

ученика 

 

Анализа успеха ученика на тромесечју 

Април 

директор, педагог 

Разматрање услова за рад  Школе и помоћ у 

идејама и донацијама школи 

директор, родитељи 

Анализа успеха ученика на крају 2. 

полугодишта 
Јун 

директор, психолог 

 
Напомена: У току школске године наведени План рада може бити употпуњен додатним 

активностима зависно од потреба школе, родитеља, односно локалне заједнице. 

План рада ученичког парламента 

Координатори рада ученичког парламента: Јела Станојевић 

 

Активност Динамика 

Формирање скупштине Ученичког парламента 

Септембар 
Избор председника и два пунолетна члана за учешће у 

раду Школског одбора 

Израда плана рада Ученичког парламента 

Акција: Чеп за хендикеп 

Децембар 
Успех ученика на крају првог полугодиштаи мере за 

унапређење образовно-васпитног  рада 

Светски дан детета (насилно понашање) 

Посета установе  установе ЈУСА Децембар, април 

Предлагање и давање мишљења стручним органима 

школе о организацији наставе и унапређењу наставног 

процеса и уређења школског простора 
Март 

Контакт са ученичким парламентом друге школе 

Уређење школског простора;  

Разматрање успеха ученика и мере за унапређење 

образовно-васпитног рада 

Март 

Разматрање могућности унапређења сарадње ученика и 

наставника 
Мај 

Праћење реализације школског развојног плана и плана 

тима за самовредновање 

Мај Разматрање рада Ученичког парламента, мере за 

побољшање рада Ученичког парламента у следећој 

школској години 
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Матурско вече 
Мај  

Успех ученика на крају трећег класификационог периода 

 

План рада стручних већа 

У школи су организована и раде следећа стручна већа за област наставних предмета: 

 

Стручно веће за област предмета друштвених наука 
(за предмете: Српски језик, Страни језик, Филозофија, Социологија, Историја, Музичка 

уметност, Ликовна култура, Устав и права грађана, Физичко васпитање, Грађанско васпитање, 

Верска настава) 

Председник стручног већа: Марија Вученовић 

 

Стручно веће за област предмета природних наука 
(за предмете: Математика, Информатика и рачунарство, Хемија, Физика, Биологија, Екологија 

и Географија) 

Председник стручног већа: Маја Мијатовић 

 

Стручно веће за област предмета из подручја рада саобраћај 

Председник стручног већа: Немања Радовић 

 

Стручно веће за област предмета из подручја рада машинства и обраде метала 

Председник стручног већа: Ненад Антић, Владимир Олбина 

 

Стручно веће за област предмета из подручја рада електротехнике 

Председник стручног већа: Ратко Матовић 

 

План рада Стручног већа за област предмета друштвених наука 

Активност 
Динамика 

Носилац Начин Ко прати 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Анализа 

структуре 

уписаних 

ученика 

 х          
Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

х 

         

Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Стручно и 

педагошко 

усавршавање 

наставника 

     

х 

     

Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Анализа успеха 

ученика на 

крају 

тромесечја 

  

 х 

   

 х 

  

Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

    

 х 

     

Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 
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Предлог мера 

за унапређење 

наставног 

програма 

  

х 

    

х 

   

Стручно 

служба 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

     

х 

     

Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма 

     

х 

     

Стручно 

веће 

 Помоћници 

директора, 

педагог 

Предлог поделе 

часова за 

наредну 

школску 

годину 

          

х 
Стручно 

веће 

 

Директор 

 

План рада Стручног већа за област предмета природних наука 

Активност 
Динамика 

Носилац Начин Ко прати 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Анализа 

наставних 

планова и 

програма 

 х          
Стручно 

веће 
 

Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Усаглашавање 

критеријума за 

оцењивање 
 х          

Стручно 

веће 
 

Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Стручно и 

педагошко 

усавршавање 

наставника 

     х      
Стручно 

веће 

Семина

ри 

Директор, 

Помоћници 

директора 

Анализа успеха 

ученика на 

крају 

тромесечја 

  х     х    
Стручно 

веће 
 

Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 
    х       

Стручно 

веће 
 

Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Предлог мера 

за унапређење 

наставног 

програма 

  х     х    
Стручна 

служба 
 

Помоћници 

директора, 

Стручна 

служба 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

     х      
Стручно 

веће 
 

Помоћници 

директора, 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма 

     х      
Стручно 

веће 
 

Помоћници 

директора, 

Педагог 

Предлог поделе 

часова за 
          х 

Стручно 

веће 
 Директор 
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наредну 

школку годину 

 

План рада Стручног већа за област предмета из подручја рада саобраћај 

План активности Стручног већа за област предмета из подручја рада саобраћај 

Активност 
Динамика 

Носилац Начин Ко прати 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Усвајање 

програма и 

плана рада 

Стручног већа 

за школску 

2016/2017. 

годину 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

pом.директ

ора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Организација 

извођења 

практичне 

наставе и обуке 

вожње за 

школску  

2016/2017. 

годину на 

наставни кадар 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

План учешћа 

на стручним 

семинарима 
 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора, Шк. 

одбор 

Извештај о 

раду ванредног 

образовања за 

школску  

2015/2016. 

годину 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора 

Упознавање са 

распоредом 

рада и 

испитних 

рокова ван-

редног 

образовања за 

школску 

2016/2017. 

годину 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора 

Израду измена 

Извода са 

предавања за 

ванредно 

образовање 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора 

Усклађивање 

планова истог 

предмета 

 

 х          

Стручно 

веће 

 Стручна 

служба 
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Опрема 

учионица и 

набавка 

стручне 

литературе 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Правилник о 

предавачима 

Правилник о 

испитима 

вожње 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Оснивање 

секције 

„Вршњачка 

едукација о 

безбедности 

младих у 

саобраћају“ 

 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Професионалн

и развој 

запослених 

кроз 

акредитоване 

семинаре 

(програм 

ТЕМПУС) 

 х х   х      

Стручно 

веће 

 

Семина

ри 

Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе  

Предлог 

наставника за 

припрему 

ученика за 

XXV 

такмичење 

ученика 

средњих 

саобраћајних 

школа РС 

 х          

Стручно 

веће 

 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Анализа 

релизације 

наставних 

програма   х   х      

Стручно 

веће 
 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Посета 

часовима 

чланова 

Стручне 

службе 

 

  х         

Стручно 

веће 
 Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Стручна 

служба 
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Утврђивање 

планова и 

програма 

допунске 

наставе и 

начина 

релизације 

  х    х     

Стручно 

веће 
 Пом.дирек

тора, 

Стручна 

служба 

Праћење 

реализације 

обуке вожње 
  х    х     

Стручно 

веће 

Вежба

ње са 

учениц

има 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Припрема за 

обележавање 

недеље сећања 

на жртве 

саобраћајних 

незгода 

  х         

Стручно 

веће 
 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Припрема за 

реализацију 

акције 

Монтирај 

ланце 

  х         

Стручно 

веће 
 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Реализација 

акција Дан 

сећања и 

Монтирај 

ланце 

   х        

Стручно 

веће 
 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Рад Заједнице 

саобраћајних 

школа РС  

  х         

Стручно 

веће 
по 

потреб

и 

Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Анализа успеха 

ученика 
   х  х   х х х 

Стручно 

веће 
 Стручна 

служба 

Анализа 

реализације 

допунске и 

додатне 

наставе 

   х    х    

Стручно 

веће 
 Стручна 

служба 

Организација 

припреме за 

републичко 

такмичење 

саобраћајне 

струке за 

школску  

2016/2017. 

годину 

 

   х  х х х х   

Стручно 

веће 
 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 
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Извештај са 

републичког 

такмичења         х   

Стручно 

веће 
 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Обрада тема за 

завршни испит 

– практичан 

рад и матурски 

испит – 

практичан рад 

 

       х    

Стручно 

веће 
 Директор, 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

План уписа за 

школску 

2016/2017. 

годину 

   х        

Стручно 

веће 
 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Извештај о 

реализацији 

наставног 

плана и 

програма за 

образовни 

профил 

Техничар за 

безбедност 

саобраћаја – 

оглед 

         х  

Стручно 

веће 
 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Припрема за 

извођење 

матурских 

испита за 

четврте разреде 

и завршних 

испита за  

треће разреде 

        х   

Стручно 

веће 

Вежба

ње са 

учениц

има 

Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Подела часова 

и разредних 

старешинставa 

на наставнике 

Стручног већа  

са годишњим и 

недељним 

фондом часова 

за школску 

2016/2017. 

године 

          х 

Стручно 

веће 
 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Реализација 

наставе на 

крају школске 

године 
          х 

Стручно 

веће 
 Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 
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Предлог за 

руководиоцаа 

Стручног већа 

за саобраћајну 

групу предмета 

за школску 

2017/2018. 

годину 

          х 

Стручно 

веће 
 Директор 

Предлог 

наставника за 

израду радних 

задатака и 

испитних 

питања за 

школску 

2017/2018. 

годину за 

ванредно 

образовање 

          х 

Стручно 

веће 
 Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Текућа питања 

 х х х х х х х х х х 

Стручно 

веће 
 Директор, 

Координат

ор 

практичне 

наставе 

Потребно је извршити уједначавање броја питања за изборне предмете за Матруске 

испите, као и равномерније расподелити реализацију испита на наставнике. 

У наредној школској години ће се наставити са реализацијом вршњачке едукације у 

коју ће бити укључени и студенти СФ у Београду, кроз посебан пројекат. 

Потребно је ангажовати расположиве ресурсе и остварити сарадњу са Саветом за 

безбедност општине Врачар, те тако омогућити да се тим за вршњачку едукацију 

ангажује јавно и изван школе. 

Потребно је развијати сарадњу са ПУМЕД-ом у погледу израде стратегије и програма 

за усавршавање професионалних возача. 

Потребно је унапредити позицију Техничке школе ГСП у оквиру Заједнице 

саобраћајних школа Србије, по могућности преузети руковођење. 

Неопходно је интерно стручно усавршавање наставника због честих промена прописа. 

Неопходно је планирати средства у школском финансијском плану за школску 

2016/2017. годину у сврху финансирања учешћа наставника саобраћајне струке на 

стручним скуповима, конференцијама и семинарима које није акредитовало 

Министарство (нпр. БСЛЗ, Саобраћајне незгоде...). 

Формирање базе података о активностима стручног већа... 

Домаћинство такмичења Шта знаш о саобраћају за општину Врачар 
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План рада Стручног већа за област предмета из подручја рада машинство 
и обрада метала 

Активност 
Динамика 

Носилац Начин Ко прати 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Конституисање 

актива 
 х           

 

П
р

ед
се

д
н

и
к
 с

тр
у

ч
н

о
г 

в
ећ

а 
м

аш
и

н
с
к
е 

ст
р

у
к
е,

 Д
и

р
ек

то
р

, 
п

о
м

.д
и

р
ек

то
р

а 
 з

а 
те

о
р

и
јс

к
у

 н
ас

та
в
у

 м
аш

и
н

ск
е 

и
 с

л
е
к
тр

о
те

х
н

и
ч

к
е 

с
тр

у
к
е,

 К
о

о
р

д
и

н
ат

о
р

 

п
р

ак
ти

ч
.н

ас
та

в
е 

м
аш

и
н

ск
е 

и
 е

л
ек

тр
о

те
х

н
и

ч
к
е 

с
тр

у
к
е 

С
тр

у
ч

н
а 

сл
у

ж
б

а
 

Израда 

годишњих 

планова рада 

 х           

 

Израда 

месечних 

планова рада 

 х           

 

Израда 

критеријума за 

оцењивање и 

њихово 

уједначавање 

 х           

 

Израда плана 

огледних и 

угледних 

предавања 

 х           

 

Предлог 

стручног 

усавршавања 

 х           

 

Посета сајму 

књига иучила 
  х          

 

Анализа успеха 

на првом 

контролном 

периоду 

   х         

 

Усвајање 

Одлуке 

Заједнице 

машинских 

школа о 

организацији 

школских, 

републичких 

такмичења у 

школској 2017-

2018. години 

    х        

 

Предлог плана 

уписа за 

школску 

2018/2019. год. 

    х        

 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

стручних 

предмета 

     х       

 

Мере за 

побољшање 

успеха у 

другом 

полугодишту 

     х       

 

Посета 

социјалним 

партнерима 

      х      
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Посета сајму 

аутомобила 
       х     

 

Анализа 

реализације 

наставних 

програма на 

трећем 

класификацион

ом периоду 

        х    

 

Припрема и 

израда тема за 

све врсте 

завршних 

испита 

        х    

 

Посета ученика 

сајму технике  
         х   

 

Посета ученика 

сајму 

аутомобила 

       х     

 

Анализа успеха 

на крају 

школске 

године по 

предметима и 

наставницима 

          х  

 

Анализа 

опремљености 

кабинета и 

радионица 

          х  

 

Израда 

предлога за 

набавку нових 

алата и учила 

          х  

 

Сугестије за 

израду плана 

активности у 

школској 

2017/2018. год. 

          х  

 

Извештај о 

раду стручног 

већа 

          х  

 

Предлог поделе 

предмета на 

наставнике у 

школској 

2017/2018. год 

х            

 

Анализа 

наставних 

програма 

х            

 

Израда плана 

потребне 

литературе, 

прибора и 

материјала 

потребне 

ученицима 

х            
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 План рада Стручног већа за област предмета из подручја рада 
електротехника 

Активност 
Динамика 

Носилац Начин Ко прати 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Анализа 

наставних 

планова и 

програма  х   х    х   

Стручно 

веће 

 Директор, 

пом.директ

ора, 

Координат

ор 

практич.на

ставе 

Усаглашавање 

критеријума за 

оцењивање 

 х   х    х   

Стручно 

веће 

 Стручна 

служба 

Стручно и 

педагошко 

усавршавање 

наставника 

     х х х    

Стручно 

веће 

Семина

ри 

Директор, 

Помоћници 

директора 

Анализа успеха 

ученика на 

крају 

тромесечја 

  х     х    

Стручно 

веће 

 Стручна 

служба 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

    х       

Стручно 

веће 

 Пом.дирек

тора, 

Стручна 

служба 

Координат

ор 

практич.на

ставе 

Аналииза 

успеха ученика 

на крају 

школске 

године 
          х 

Стручно 

веће 

 Пом.дирек

тора, 

Стручна 

служба 

Координат

ор 

практич.на

ставе 

Предлог мера 

за унапређење 

наставе 
   х        

Стручна 

служба 

 Пом.дирек

тора, 

Стручна 

служба 

Анализа 

реализације 

додатне и 

допунске 

наставе 

     х      

Стручно 

веће 

  

Анализа 

реализације 

наставних 

програма 
     х      

Стручно 

веће 

 Пом.дирек

тора, 

Координат

ор 

практич.на

ставе 

Припреме за 

такмичење  

     х х х х х  

Стручно 

веће 

Вежба

ње са 

учениц

има 

Директор, 

Координат

ор 

практич.на

ставе 
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Организација 

школских 

такмичења          х   

Стручно 

веће 

 Директор, 

Координат

ор 

практич.на

ставе 

План рада одељенских старешина и одељенских заједница 

План рада одељенских старешина и одељенских заједница према разреду и месецу реализације 

АКТИВНОСТ РАЗРЕД 
Динамика реализације 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Пријем ученика и помоћ у адаптацији 

на школску средину; упознавање 

ученика са правилима кућног реда и 

правилима понашања у школи, 

њиховим правима и обавезама, као и са 

васпитно-дисциплинским мерама 

I,II,III,IV 

 

х 

         

Информисање ученика у вези са 

почетком школске године: школски 

календар, распоред часова, распоред 

звоњења 

I,II,III,IV 

 

х 

         

Креирање и реализација плана рада 

одељенске заједнице 
I,II,III,IV 

 
х 

         

Избор два ученика за представнике 

одељења у Ученичком парламенту 
I,II,III,IV 

 
х 

         

Упознавање ученика у вези са 

организацијом завршног и матурског 

испита 

IV 

 

х 

    

х 

  

х 

 

Договор о организацији и извођењу 

екскурзије 
III,IV 

 
х х 

   
х 

    

Укључивање одељења у ваннаставне 

активности школе 
I,II,III,IV 

 
х 

       
  

Саветодавни рад у решавању школских 

проблема (примена мотивационих 

васпитних средстава у подстицању 

позитивног и осујећење негативног 

понашања) 

I,II,III,IV 

 

х х х х х х х х х х 

Учешће у идентификацији ученика за 

додатни рад, допунску наставу, 

такмичења 

I,II,III,IV 

 

х 

    

х 

  

х х 

Планирање, вођење и извештавање о 

раду одељенског већа 
II,III,IV х х х х х х х х х х х 

Рад на професионалној оријентацији 

ученика 
III,IV 

        
х х 

 

Учешће одељенске заједнице у 

прослави Дана школе, Школске славе... 
I,II,III,IV 

 
х 

       
х х 

Анализа успеха и понашања ученика; 

предлози и спровођење мера за 

превазилажење неуспеха 

I,II,III,IV х х х х х х х х х х х 

Организовање родитељских састанака 

(тематских, редовних, ванредних) 
I,II,III,IV 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х х 

Организовање заједничких разговора са 

наставницима и родитељима 
I,II,III,IV 

 
х 

    
х 

  
х х 

Учешће у хуманитарним активностима 

које организује Ученички парламент 
I,II,III,IV 

 
х 

       
х х 
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Учешће у спровођењу акције 

добровољног давања крви 
III,IV 

    
х 

    
х 

 

Организација и извештај са полагања 

разредних, поправних, завршних, 

матурских испита 

I,II,III,IV х 

        

х 

 

Сарадња са директором и стручном 

службом школе 
I,II,III,IV х х х х х х х х х х х 

Савесно и редовно вођење педагошке 

документације по прописима 
I,II,III,IV х х х х х х х х х х х 

Друге активности у циљу постизања 

бољег успеха рада 
I,II,III,IV х х х х х х х х х х х 

 

Теме које треба обрадити на часовима одељенске заједнице 

 Организација рада школе, школски календар, радно време стручне службе и 

библиотеке 

 Избор представника одељенске заједнице и 2 представника за  рад Ученичког 

парламента 

 Сређивање документације 

 Анализа социјалног статуса ученика 

 Правила понашања ученика у и ван школе 

 Права, обавезе и одговорности ученика 

 Методе и технике успешности учења 

 Моја школа-моја очекивања 

 Дечја права- Конвенција о правима детета 

 Критеријуми оцењивања 

 Изостанци ученика и васпитно-дисциплинске мере 

 Анализа успеха на крају класификационих периода 

 Слободно време ученика и његово коришћење 

 Укључивање ученика у допунску и додатну наставу 

 Спречавање болести зависности 

 Улога младих у спровођењу заштите животне околине 

 Прослава школске славе Свети Сава 

 Активности за време зимског распуста (радионице, трибине и остала организована 

дешавања) 

 Односи у породици и друштву 

 Анализа рада допунске наставе 

 Млади и спорт 

 Актуелни културни и друштвени догађаји 

 Хоби ученика 

 Пунолетство и зрелост 

 Сајам аутомобила 

 Мере за  побољшање школског успеха  

 Емотивне кризе и како их превазићи 

 Конфликти и начини решавања 

 Насиље и облици насиља ( физичко, психичко, сексуално, електронско насиље) 

 Шта носим као вредност после завршене средње школе 

 Када бих ја био одељенски старешина – анонимна анкета 

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

 Филмови које ученици гледају 

 Анализа васпитно дисциплинских мера и оцене из владања  
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Допунска и додатна настава 

Школа ће организовати допунски и додатни рад према потребама ученика. 

Допунски рад ће бити реализован током школске године и таквом врстом рада биће 

обухваћени ученици: 

- који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво 

- који у току школске године више пута добију негативну оцену из него предмета 

- који због болести, породичних или других оправданих разлога дуже одсуствују са 

наставе 

Додатна настава ће бити реализована током школске године и организоваће се за обдарене и 

талентоване ученике који су посебно заинтересовани за поједине наставне предмете или 

области. 

Припремни рад 

Припремна настава ће се организовати за све ученике који полажу разредне и/или поправне 

испите. Она ће се организовати почетком маја за ученике завршних разреда, а крајем маја и 

крајем јуна за ученике осталих разреда. 

Разредни, поправни и други испити обавиће се у јуну и августу месецу. 

Припремни рад за ове испите планиран је  структуром радног времена наставника, а 

реализоваће се према потреби, а након одржаних Одељенских већа. 

Ваннаставне активности 

Друштвено користан рад ученика 

 Друштвено користан рад ученика има за циљ да васпитава ученика да својим радом у слобоно 

време доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада људи. 

Друштвено користан рад биће реализован у школи (уређење школске зграде, школског 

дворишта клупе, жардињере, учионице, размена уџбеника) и школским радионицама  (израда 

предмета за потребе школе са наставницима практичне наставе) и у предузећима где се 

планира извођење практичне наставе. 

Производни рад  

- уређење школске зграде, школског дворишта (клупе, жардињере, учионице) 

- уређење школских радионица и просторија у којима ученици обављају праксу 

- радови у школској радионици (израда предмета за потребе школе са наставницима 

практичне наставе) 

- активности у школском дворишту (прање возила за обуку, мењање уља, филтера, 

размена уџбеника). 

 Слободне активности 

Организатор: Наставници српског језика и књижевности, историје и географије 

 
У току школске 2017/2018. године организоваће се посете позориштима. 

Са неким позориштима већ постоји вишегодишња сарадња. Планирамо да ту сарадњу 

проширимо како би што већи број ученика упознао позориште као културну институцију. 

Гледањем позоришних представа ученици добијају могућност да уоче разлику између 

позитивних представа и књижевног дела, а самим тим професор има основу да час учини 

занимљивијим и квалитетнијим. 

Било би идеално када би се остварила стална сарадња са једним позориштем (нпр. Народно) 

које би подразумевало и годишњу претплату на репертоар. 
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 Посета биоскопима: искуство говори да је ученицима ближи биоскоп, па 

препоручујемо да се погледају екранизације књижевних дела „Руски културни центар“ 

 Посете свим значајним културним и друштеним институцијама у граду: с обзиром на 

структуру ученика ове школе неопходно је упознати их са музејима, библиотекама, 

Домовима културе и осталим културним институцијама у граду. 

 Предлажемо одржавање једног јавног школског часа (месечно) у неком од београдских 

музеја 

 Обавезна организација и посета Сајму књига 

 Посете Старом двору 

 Посете Парламенту Републике Србије 

 

Да би се ове активности реализовале неопходна је сарадња са Министарством просвете, свим 

друштвеним и културним институцијама чије су активности везане за рад са средњом школом. 

План рада секција 

План рада новинарске и секције електронског часописа школе  

Организатор: Радмила Рокнић Јовановић, Весна Костић,...... 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

формирање секције на почетку школске 

године 
Септембар Р.Рокнић, Стручна служба 

прегледавање различитих форми 

часописа 
Током године Наставници, ученици 

припремање рубрика школског листа Јануар Ученици, наставник 

издавање два броја школског листа у 

току школске године 
Јануар 

Ученици, наставници,стручна 

служба 

заједнички наступи са литерарном 

секцијом 
Јануар Наставници, ученици 

План рада драмске секције 

Организатор: Вишња Трифуновић Шиљак, Сања Вукобрат 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање драмске секције, 

аудиција, селекција, проучавање 

текста, изражајно казивање 

септембар, октобар 
Организатори, ученици 

Основни појмови из позоришне 

уметности; вежбе дикције, 

интонације и сценског покрета на 

одабраним текстовима 

септембар, 

новембар, децембар Организатори, ученици 

Рецитаторске вежбе, имитаторске 

вежбе, стваралачки рад 
април,мај, јун 

Организатори, ученици 

Припрема приредбе, подела улога, 

читачка проба, распоредна проба, 

вежбе покрета и гестова, вежбе 

акцента 

септембар, 

новембар, децембар, 

јануар 

Организатори, ученици 

Посете позоришним представама 

различитог жанра; сусрет са 

истакнутим глумцем/глумицом; 

разговор о утисцима 

Октобар, новембар, 

април, мај 
Организатори, ученици 
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Увежбавање наступа и приредбе 

(светосавске приредбе и наступа 

поводом Дана школе) и њихово 

извођење 

септембар,октобар, 

новембар, децембар, 

јануар 

Организатори, ученици 

Квиз такмичења, анализа рада 

секције 
Фебруар, јун Организатори, ученици 

Припрема за општинска такмичења, 

рецитали 
Фебруар, март Организатори, ученици 

Заједничко дружење на једнодневном 

излету 
јун Организатори, ученици 

План рада рецитаторске секције 

Организатор: Биљана Перић 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

План рада рецитаторске секције у 

школској 2017-2018. години 
Током године Организатор 

Одабир ученика, време и место 

одржавања секције 
Септембар Организатор, наставници 

Припрем  ученика  рецитаторске секције 

за обележавања Дана школе 
Септембар Организатор 

Праћење конкурса на градском и 

општинском нивоу и припремање 

ученика за такмичења 

Током године Организатор 

Једном седмично вежбати дикцију, 

технику дисања и изражајно читање 
Током године Организатор 

Рад на поетским текстовима према 

афинитету ученика који су чланови 

сеције 

Током године Организатор 

Рад са ученицима на њиховим 

литералним радовима и песмама 
Током године Организатор 

План рада литерарне секције 

Организатор: Сања Вукобрат 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање секције и доношење плана и 

програма рада. Избор ученика 
Септембар Организатор секције  

Посета сајму књига у Београду и 

разговор о утисцимаученика 
Октобар Организатор секције и ученици 

Посета библиотеци (упознавање са радом 

библиотеке, фондом књига,...) 
Октобар Организатор секције и ученици 

Увођење ученика у свет књижевног дела. 

Стваралачки књижевни покушаји 

ученика на тему по индивидуалном 

избору 

Новембар Организатор секције и ученици 

Представљање дела по избору ученика Децембар Организатор секције и ученици 

Сарадња са новинарском секцијом и 

избор текстова за школски електронски 

часопис 

Јануар Организатор секције и ученици 

Посета културним дешавањима у 

Београду 
Током године Организатор секције и ученици 
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Стваралачки покушаји ученика на задату 

тему 
Током године Организатор секције и ученици 

Разговор о добитнику НИН-ове награде у 

текућој години 
Март/Април Организатор секције и ученици 

План рада секције за стране језике 

Организатор: Марија Вученовић, (Мирјана Антанасијевић) 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање секције и одређивање 

динамике рада у 2017/2018.години 

 

Септембар Организатори и ученици 

Превођење и обрада пригодних 

текстова 

 

Током године Организатори и ученици 

Увежбавање изговора и дикције, рад 

на изабраним текстовима 
Током године Организатори и ученици 

Прављење паноа и зидних новина 
Током године 

 Организатори и ученици 

 

Посета пригодних изложби, скупова, 

музеја 
Током године Организатори и ученици 

 

План рада историјско секције 

Организатор: Данијела Савић Стаматовић 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

Припрема паноа са ученицима (Дан 

школе, култур.богатства Србије) 
Током године Организатори 

Посете музеја (Народни, Војни, 

Педагошки, музеј Српске православне 

цркве 

Током године Организатори 

Обилазак културно историјских 

споменика 
Током године Организатори 

Посете конака (Кнеза Милоша 

Обреновића Кнегиње Љубице) 
Током године Организатори 

Посета манастирима и храма Св. Саве Током године Организатори 

Организовање излета (Сремски 

Карловци, Фрушка Гора,.....) 
Током године Организатори 

План рада географско секције 

Организатор: Смиљка Окука 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање планинарске секције средина 

септембра 

Смиљка Окука, представник 

ПСД Копаоник  

Учлањивање ученика у Планинарски 

Савет Србије (ПСД „Копаоник) 

током целе 

године 

Смиљка Окука, представник 

ПСД Копаоник  

Планирање секција за текућу школску 

годину у склопу секција ПСД Копаоник 

средина 

септембра 

уценици, Смиљка Окука 



83 

 

Реализација планираних планинарских 

секција 

у складу са 

акцијама ПСД 

Копаоник 

Смиљка Окука, представник 

ПСД Копаоник 

Припремање паноа након реализоване 

акције 

након 

реализоване 

акције 

ученици 

Утисци са акција о посећеним 

знаменитостима ће бити објављена 

ушколском часопису 

након 

реализоване 

акције 

ученици 

План рада ауто – мото секције за школску 2017/2018. годину 

Организатор: Немања Радовић 

 

Формирање ауто-мото секције је резултат идеје да се посебно стимулише анимација ученика за 

стваралачки рад у домену аутомобилизма, развијање спортског духа, осећај за колективни рад. 

Jедан од основних циљева је и образовање деце о саобраћају у домену безбедности. Рад секције 

директно утиче на афирмацију школе, унапређење резултата рада као и развијање колективног 

духа наставног кадра. 

 

Обзиром на позитивне ефекте реализације досадашњих активности рада ауто-мото секције и за 

следећу 2017/2018школску годину планиран је рад како следи: 

 

План рада Ауто – мото секције 

Активност Динамика Носиоци активности 

Припрема рада секције Септембар Координатор 

Истраживачки рад из домена историје 

аутомобилизма 
Током године Секција 

Реализација пројекта „Музеји на 

точковима“ 
Током године Секција 

Интезивирање активности у домену 

тјунинга, стајлинга и спортског 

такмичења на картинг возилима  

Током године 

Секција уз ангажовање што 

више ученика из различитих 

смерова 

Сарадња са предшколским и 

основношколским  установама по 

питањима безбедности саобраћаја и 

повезивање са активностима „ученичке 

едукације“ 

Током године Чланови секција 

Реализација пројеката „Сајам 

аутомобила“ и „Удружење историчара 

аутомобилизма“ 

Март Координатор, Секција 

Учешће у градским манифестацијама 

садржаја сродних секцији 
Април/Мај Координатор, Секција 

Истраживања у домену технолошких 

иновација ауто-мото индустрије са 

посебним освртом на учешће 

информационих технологија 

Током године Координатор, Секција 
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План рада секције за безбедност младих у саобраћају 

Координатор: Немања Радовић, Урош Јовановић 

 
Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање секције 

Брзина од 04.09.  Н. Радовић, У. 

Јовановић, Д. Весић, М. Чолић-Панић, Ј. 

Василић 

Уводно предавање- од 11.09. Н. Радовић, 

У. Јовановић 

Национално такмичење добрих пракси - 

пријаве до 17.09. 

Мотоциклисти - од 18.09. - Aсоцијација 

за безбедност мотоциклиста В. Јевтић 

Дан без аутомобила 22.09. Весић Д., 

Општина Врачар (Канцеларија за младе) 

Септембар 
Координатор 

Чланови секције 

Трибина “Брзина” ( гостовање основним 

и средњим школама са Врачара) 

Трибина/радионица Безбедност младих 

мотоциклиста 

Пешаци у саобраћају - разрада теме 

Снимање за школску телевизију 

(интервјуи, едукације, предавања) 

Октобар 
Координатор 

Чланови секције 

Трибина “Брзина” ( гостовање основним 

и средњим школама са Врачара) 

Пешаци у саобраћају - разрада теме 

Недеља сећања на жртве саобраћајних 

незгода ( 3. недеља новембра)- учешће 

школе, Саобраћајни факултет, 

Министарства саобраћаја и МУП-а, АБС 

Новембар 
Координатор 

Чланови секције 

Трибина “Алкохол као ризик за учешће 

младих у саобраћају” 
Децембар 

Координатор 

Чланови секције 

Трибина “Алкохол као ризик за учешће 

младих у саобраћају” 
Јануар 

Координатор 

Чланови секције 

Београдска саобраћајна омладина (на 

предлог Ј. Фердић) 

Трибина “Алкохол као ризик за учешће 

младих у саобраћају” 

Пажња у саобраћају ( умор, мобиолни 

телефон,...) 

Фебруар 
Координатор 

Чланови секције 

Пажња у саобраћају ( умор, мобиолни 

телефон,...) 

Трибина/радионица Безбедност младих 

мотоциклиста 

 Учешће на 54. Међународном салону 

аутомобила у Београду 

Март 
Координатор 

Чланови секције 
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Трибина/радионица Безбедност младих 

мотоциклиста 

Пешаци у саобраћају - реализација 

Трибине 

Април 
Координатор 

Чланови секције 

Трибина/радионица Безбедност младих 

мотоциклиста 

Пешаци у саобраћају - реализација 

Трибине 

Евалуација рда секције. 

Мај 
Координатор 

Чланови секције 

 

План рада секције за мултимедије  

Организатор: Ратко Матовић 

 

План рада  

Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање секције Септембар Организатор 

Основни рад са камером и миксетом. 

Снимање представе поводом Дана 

школе. 

Октобар 
Чланови 

секције/Организатор 

Основе снимања звука и 

синхронизација. 

Снимање трибина и предавања у 

организацији других школских секција.  

Новембар/Децембар 
Чланови 

секције/Организатор 

Снимање представе поводом школске 

славе Свети Сава. 
Јануар 

Чланови 

секције/Организатор 

Рад са микрофоном  и озвучењем. 

Снимање видео прилога са Сајма 

аутомобила. 

Фебруар/Март 
Чланови 

секције/Организатор 

Основе видео монтаже. 

Снимање трибина и предавања у 

организацији других школских секција. 

Април /Мај 
Чланови 

секције/Организатор 

Извештавање о раду Јун, јул Организатор 

Израда плана за следећу школску 

годину 
Август Организатор 

 

План рада хорске, музичке и оркестарске секције 

Организатор: Тијана Аџић 

 

План рада хорске секције 

Активност Динамика Носиоци активности 

План рада музичке секције у школској 

2017-2018. години 

Током године Организатор 

Одабир ученика, време и место 

одржавања секције 

Септембар Организатор 

Припрема  ученика  музичке секције за 

обележавање Школске славе Светог 

Саве.  

Септембар Организатор 



86 

 

Праћење конкурса на градском и 

општинском нивоу и припремање 

ученика за такмичења 

Током године Организатор 

Једном недељно вежбати песме, технике 

певања, правилно дисање. 

Током године Организатор 

Рад на песмама, хорске, као и соло 

песме, одабране  према афинитету 

ученика чланова секције 

Током године Организатор 

Рад са ученицима на развијању њихових 

талената, певање, свирање  

Током године Организатор 

План рада спортске секције 

Организатор: Наставници физичког васпитања у зависности од спорта 

 
За рад секција неопходно је да се обезбеде услови: 

- време када се одржавају тренинзи 

- простор где треба да се одржавају 

- реквизити са којима се ради 

 

Табела: Секције ће водити:  

Спорт Категорија Наставник 

Кошаркашка М М Александар Селаковић  

Кошаркашка Ж Ж Александар Селаковић  

Одбојка М М Александар Селаковић, Радмила 

Ђурђановић 

Одбојка Ж Ж Радмила Ђурђановић 

Фудбал  Милош Живојиновић 

Атлетика  Јасмина Живановић Поткоњак 

Стони тенис  Јасмина Живановић Поткоњак 

Рукомет Ж Ж Јасмина Живановић Поткоњак 

Рукомет М М Милош Живојиновић, Радмила Ђурђановић 

Пливање  Јасмина Живановић Поткоњак, Радмила 

Ђурђановић 

Спортска такмичења 

У школи ће бити организована такмичења у  

- кошарци 

- стоном тенису 

- одбојци  

- шаху 

 

На нивоу општине наши ученици ће учествовати на општинском кросу, кросу града Београда, 

београдском маратону. 

 

Као и сваке године и ове школске године у оквиру школе одржаће се у свим струкама за 

завршне разреде стручна такмичења,а обавиће се припреме за Градска и Републичка 

такмичења. 
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План рада стручних такмичења 

Стручна такмичења ће се одржати на нивоу школе, општине, града, региона и републике, а у 

складу са календаром извођења школских стручних такмичења 

План екскурзија ученика 

Екскурзија, је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе и има за циљ 

савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и  привредних достигнућа 

која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

 

Задаци екскурзије су проучавање објеката и феномена у природи, упознавање начина и живота 

и рада људи појединих крајева, развијање позитивног односа према:  националним, културним 

и естетским вредностима, позитивним социјалним односима као и схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота... 

 

Садржаји екскурзије подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана и 

програма и тако су саставни део годишњег програма рада школе. 

 

Програм екскурзија садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје 

којима се постављени циљеви остварују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених 

садржаја и активности, трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања. 

 

Носиоци припреме организације и извођења екскурзије су директор школе, стручни вођа 

екскурзије, одељенски старешина. Стручног вођу пута одређује директор школе. 

 

Одељенски старешина обезбеђује организационо техничке услове за извођење екскурзије, 

координира остваривања садржаја и активности и стара се о безбедности и понашању ученика. 

 

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља по правилу за 

најмање 60% ученика истог разреда уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. Изузетно екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% 

родитеља одељења. 

 

Екскурзије се изводе у оквиру државних граница, осим за ученике трећег и четвртог разреда 

(завршних разреда) где може екскурзија да се организује и у иностранству. 

- за ученике првог разреда –  до три дана 

- за ученике другог разреда – до пет дана 

- за ученике трећег и четвртог разреда – до пет наставних дана. 

 

Ако се екскурзија организује у време наставних дана ови дани морају бити надокнађени у 

складу са школским календаром и годишњим програмом рада школе. 

 

Избор агенција ће се спровести у складу са одредбама Правилника о извођењу екскурзија. 

 

О висини накнада за наставнике одлучује Савет родитеља, саму екскурзију финансирају 

ученици односно родитељи. 

 

Програм путовања и општи услови путовања морају да садрже све елементе прописане 

Законом о туризму . 

 

Сва предвиђена вишедневна путовања морају се уговорити најмање на бази полупансиона. 

 



88 

 

Уговор који закључују  директор школе и Агенција осимо сновних елемената треба да садржи 

и све елементе наведене у Правилнику о извођењу екскурзија. 

 

Директор школе је обавезан да најкасније у року од 48 сати пре отпочињања путовања 

обавести надлежни ОУП о превознику, месту и времену поласка ученика, броју ангажованих 

аутобуса и пријављених ученика, наставника и другог особља које путује, који ће извршити 

контролу документације, техничке исправности возила превиђених за превоз, непосредно пре 

отпочињања путовања. 

 

Након изведене екскурзије стручни вођа путовања и представник туристичке агенције 

сачињава забелешку о извођењу путовања после чега стручни вођа у року од три дана 

сачињава извештај који подноси директору школе са оценом о извођењу и квалитету извођених 

услуга.  

 

Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрање а Школском 

одбору на разматрање и усвајање.   

 

Досадашње искуство је показало да је за реализациу вишедневних екскурзија потребно много 

новца, а с обзиром на тешку материјалну ситуацију, као и нешто ригорозније услове за 

правилно извођење екскурзије, очекујемо да ће ове школске године вероватно бити изведена 

само екскурзија за ученике завршних разреда. 

 

За колектив школе, у току ове школске године биће организоване стручне вишедневне 

екскурзије. 

 

На крају школске године школа ће за своје одличне ученика организовати традиционални 

једнодневни излет. 

Планови рада, стручних тимова и актива школе 

Активности које чине отворени део васпитног и здравственог рада 
школе 

Координатор: Татјана Мацановић 

 
Циљ васпитног рада у средњој школи је развијање способности и интресовања ученика за 

изграђивање стваралачког односа према раду, материјалним и духовним добрим и  

оспособљавање за укључивање ученика  у активан друштвени живот. 

Васпитним радом се ученици припремају за примену стечених знања и умења, за правилно 

коришћење слободног времена, развија се свест о потреби заштите природе, негује се дух 

толеранције, уважавање међусобних разлика и хуманих односа према људима без обзира на 

расу, пол, веру, политчка и лична уверења. Утицаће се на развијање потреба за културом и 

лепим понашењем у свим приликама. 

 

Активност Динамика Носиоци активности 

Развијање личног самопоуздања и 

прихвтање сопствених вредности, учење 

начина самопотврђивања уз уважавање 

личности других ученика. 
Септембар, 

током година 

Одељенске старешине, стручна 

служба, школски лекар, 

помоћници директора, директор Развијање и неговање пријатељства и 

сарадничких односа у групи и међу 

генерацијама 



89 

 

 
Решавање конкретних проблема ученика 

Септембар, 

током година 

Одељенске старешине, стручна 

служба, школски лекар, 

помоћници директора, директор 

Развијање и јачање личне контроле и 

истрајности 

Упознавање моралних норми и њихових 

вредности 

Критички однос према примерима из 

свакодневног живота и афирмација 

позитивних примера  моралности 

Брига о здравственом стању и физичком 

развоју ученика 

Упознавање ученика са школом, 

адаптација на живот у школи активно 

учешће у њему 

Укључивање ученика у свечаност 

обележавања  Дана школе 

Упознавање родитеља, породичног 

амбијента и прикупљање података 

неопходних за успешну сарадњу 

Октобар и 

током целе 

године 

Одељенске старешине, 

наставници 

Информисање родитеља о важним 

активностима школе 

Прикупљање релевантних података о 

ученика (од родитеља, педагога, 

социјалних радника, психолога, лекара) 

Активности на стварању здравог језгра 

одељенске заједнице 

Укључивање одељења и повећање 

партиципације ученика у школи преко 

представника Ученичког парламента 

Упућивање ученикана на коришћење 

школске библиотеке 

Извештај о успеху ученика и раду 

одељенских већа 
Децембар 

Одељенске старешине, стручна 

служба, директор 

Укључивање ученика у свечаност 

обележавања Св.Саве 

Децембар, 

Јануар 

Одељенске старешине, стручна 

служба 

Предавање за ученике ради спречавања 

ризичног понашања ученика 
Фебруар 

Одељенске старешине, стручна 

служба 

Извештај о успеху ученика и раду 

одељенских већа 

Март 
Одељенске старешине, стручна 

служба 
Израда паноа о толеранцији на часовима 

грађанског васпитања и одељенске 

заједнице 

Предавање за ученике - спречавања 

ризичног поношања и промовисање 

здравог стила живота 

Април 
Одељенске старешине, стручна 

служба 

Ажурно и прецизно сређивање педа 

гошке документације 
Мај 

Одељенске старешине, стручна 

служба 
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Остваривање циљева и задатака кроз ваннаставне образовно – 
културолошке активности 

Координатор: Татјана Мацановић 

 
Реализација активности здравествене превенције и превенције малолетничке деликвенције 

Активност Динамика Носиоци активности 

Организовање спортских такмичења Током године 
Наставници физичког 

васпитања 

Успостављање непосредних контаката и 

сарадња са културним и друштвеним 

институцијама (Градски центар за 

социјални рад, ВС, Парламент РС, 

Општина Врачар, .....) 

Током године 
Социјални радник, стручна 

служба, одељенске старешине 

Вршњачке едукација и медијација 

Током године 

Стручна служба, ученици, 

Наставници грађанског 

васпитања 

Предавања стручњака – медицинских 

радника из Дома здравља Врачар 
Током године Социјални радник, психијатар 

Укључивање ученика у хуманитарне 

акције 
Фебруар, март 

Социјани радник, стручна 

служба 

Сарадња са Црвеним крстом  
Током године 

Социјани радник, стручна 

служба 

Сарадња са Заводом за трансфузију крви 
Новембар,април 

Социјани радник, стручна 

служба 

Сарадња са школским полицајцем и 

МУП-ом Врачар 
Током године 

Стручна служба и организатори 

наставе 

Посета Дому за незбринуту децу 

„ЈУСА“ 
По потреби Социјални радник 

Предавања стручних сарадника МУП-а 

(IV одељење УКП-а) 
По потреби 

Социјални радник, Дефектолог 

МУП Марија Станковић 

Посете позориштима 
Током године 

Наставник Бранка Вуковић и 

одељењске старешине 

Посете музејима 
Током године 

Наставнице Јагода Савић и 

Данијела Савић Стаматовић 

Посете Скупштини Два пута 

годишње 

Социјани радник, одељењске 

старешине 

Посете Орг јединицама МУП-а Србије 

Током године 

Социјални радник, дефектолог 

МУП-а МаријаСтанковић, 

одељењске старешине 

План рада у области професионалне оријентације (Тим за каријерно 
вођење и саветовање) 

Координатор: Сања Станић, психолог школе 

 
У циљу подстицаја ученика за развој каријере и њиховог оспособљавања да донесу одлуку о 

избору даљег обрзовања или  животног позива, у средњој школи се подстиче  способност  

ученика да доносе одлуке у складу са индивидуалним могућностима и друштвеним потребама. 

Активностима каријерног вођења и саветовања прати се развој, склоност и способности 

ученика у току образовања. Такође, ученику се пружа помоћ да формира реалну слику о својим 

способностима, особинама личности, интересовањима и да што успешније (зависно од услова 

и захтева образовних профила) планира свој професионални развој. 
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Програмски садржаји професионалне оријентације 

Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање тима за професионалну 

оријентацију  

cептембар  Директор, кординатор  

Информисање родитеља и ученика о 

подручјима рада и образовним 

профилима која постоје у нашој школи  

током године  Тим за каријерно вођење и 

саветовање, стручна служба, 

наставници, одељенске 

старешине  

Саветодавни рад и подела писаних 

информација о проходностима за даље 

школовање и областима у којима се 

може запошљавати  

током године  Тим за каријерно вођење и 

световање, стручна служба, 

наставници, одељенске 

старешине  

Презентација начина рада виших школа, 

факултета за које се ученици интересују  

током године  Тим за каријерно вођење и 

саветовање, стручна служба  

Подстицање ученика на испитивачко 

понашање према себи и према другима  

током године  Тим за каријерно вођење и 

саветовање, стручна служба  

Формирање правилних ставова према 

раду  

током године  Стручна служба, одељенске 

старешине  

Професионално преусмерење ученика 

првог разреда који су идентификовани 

као неуспешни за занимање за које се 

школују  

током године  Одељенске старешине, 

наставници практичне наставе, 

тим за каријерно вођење и 

саветовање, стручна служба  

Упознавање, праћење и подстицање 

развоја индивидуалних каратеристика 

личности ученика 

током године  Стручна служба  

Припрема матураната за  за развој 

каријере  

током године  Стручна служба, наставници, 

одељенске старешине 

Анкета „Шта после средње школе?“ мај Стручна служба 

План рада у области заштите деце од насиља 

Координатор тима за заштиту деце од насиља: Татјана Мацановић 

 
Чланови тима 

1. Мацановић Татјана, социјални радник 

2. Сања Станић, психолог 

3. Спомена Милачић, психолог  

4. Јела Станојевић, педагог 

5. Јасна Филиповић, наставник грађанског васпитања 

6. Гордана Затежић, наставник грађанског васпитања 

 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 

ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине и мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемааривање ученика 

 

У плану је да се тим прошири чланом Савета родитеља представником стручног већа као и 

ученичког парламента те да сви чланови тима покрију одговарајуће области превентивног 

рада. 
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Превентивне активности Тима за заштиту деце од насиља 

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Упознавање свих актера школе са Протоколом о 

заштити деце од насиља 

Почетком 

школске године 

Одељенски 

старешина 

Упознавање са правилима понашања и последицама 

кршења правила (кућни ред и Правила моје школе 

су и моја правила) 

Почетак 

школске године 

Одељенске 

старешине и 

стручна служба 

Организовано је дежурство радника обезбеђења, 

дежурних наставника и помоћно техничког особља 

ради осигурања безбедности ученика у школи и 

дворишту, постављање камера 

Током школске 

године 

Директор школе 

Редовно се води Књига дежурства у коју се бележе 

све активности везане за нарушавање реда 

Током школске 

године 

Помоћници 

директора и ППС 

Остварује се сарадња са Тимом за заштиту 

малолетних лица МУП-а Србије  

Током школске 

године 

Социјални радник, 

припадник МУП-а 

са лиценцом 

Сарађује се са Центром за социјални рад у оквиру 

превенције 

Током школске 

године 

Социјални радник и 

стручна служба 

Реализација радионица из области Ненасилне 

комуникације 

Током школске 

године 

Одељенске 

старешине, стручна 

служба, наставници 

грађанског 

васпитања 

Посете појединим јединицама и командно-

оперативним центрима МУП-а Србије 

Током школске 

године по 

посебном 

договору 

Социјални радник, 

припадник МУП-а 

са лиценцом 

Организовање разноврсних ваннаставних 

активности посета Скупштини, музејима, 

позориштима разне манифестације културног и 

ѕдравственог значаја  

Током школске 

године 

Одељенске 

старешине, стручна 

служба 

Богаћење школске библиотеке едукативним 

књигама како ненасилно решити сукобе и 

популаризовање читања књига 

Током школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

библиотекар, 

директор 

Предавања  о девијантним појавама и болестима 

зависности  стручњака  институција (ДЗ Врачар, 

МУП Врачар, 92.полицијска станица 4.одељење) 

Током школске 

године 

Стручне службе 

одговарајућих 

институција 

Обележавање Дана толеранције, дана борбе против 

сиде,против насиља у породици, против пушења....и 

одговарајући панои који се односе на здравље, 

хигијену, превенцију болести зависности 

Током школске 

године 

Одељенске 

старешине, 

наставници 

грађанског 

васпитања, стручна 

служба, ДЗ Врачар 

Учешће у хуманитарним акцијама, са циљем да се 

код ученика развије емпатија и солидарност  

Током школске 

године 

Социјални радник, 

стручна служба, 

одељењске 

старешине 

Израда паноа на тему толеранције и ненасиља Током школске 

године 

Одељенске 

старешине 

Умрежавање свих кључних носилаца превенције 

насиља (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички 

парламент, Наставничко веће, локална самоуправа, 

Градски центар за социјални рад 

Током школске 

године 

Сви поменути 

актери 
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Интервентне активности Тима за заштиту деце од насиља 

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Почетак 

школске године 

Директор школе 

Поступање по корацима – редоследу поступака у 

случају интервенције: 

1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у 

заштити ученика од насиља 

2. Прекидање, заустављање насиља 

3. Смиривање ситуације 

4. Консултације 

5. Предузимање акције 

6. Обавештавање родитеља 

7. Обавештавање одговарајућих институција 

8. Праћење ефеката предузетих мера 

По појави 

проблема 

Тим за затштиту од 

насиља, стручна 

служба и одељенске 

старешине 

План стручног усавршавања 

Координатор: Срђан Станковић 

 
Професионални развој је сложен процес и подразумева константан развој компетенција 

наставника и стручног сарадника у циљу квалитетнијег обављања посла, унапређење развоја 

ученика и њиховог постигнућа. Овај развој, такође, подразумева и стицање нових и 

усавршавање постојећих компетенција образовно-васпитног рада. Стручно усавршавање се 

планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика, личнихи 

планова професионалног развоја, резултата самовредновања,  вредновања квалитета рада 

установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља и 

других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. 

 

Према Закону о основама система образовања и васпитања, наставник и стручни сарадник 

дужан да у току пет година похађа најмање 100+20 часова стручног  усавршавања. Школа 

подстиче самоиницијативно стручно усавршавање током читаве школске године. 

 

Стручна већа би требало да проуче текући Каталог стручног усавршавања за област  предмета, 

приоритета, компетенција и да направе листу програма стручног усавршавања са којима би 

наставници / школа испунила своје стандарде. Одабир и термини одржавања семинара 

одређивали би се накнадно, у договору са координаторима одабраних програма и директором 

школе.  

 

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Предлог обука стручног усавршавања од стране 

стручних већа 

Август-

септембар 

Координатор, 

стручна већа 

Организовање посета –  Фестивал науке, позориште, 

предавања, библиотеке, музеји, сајмови. 
током године 

Наставници, 

Одељењске 

старешине, 

координатори 

наставе 

Излагање посебно одабраних тема у интересу 

наставног и стручног кадра на наставничком већу 
током године директор 

Извођење угледног / огледних часова током године Наставници 

Учествовање у раду стручних већа током године Стручна већа 

Учествовање на трибинама и стручним скуповима током године Наставници 
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Учешће у такмичењима током године Стручна већа 

Извештај о стручном усавршавању на крају наставне 

године 
Јун-јул Координатор 

 

У договору са реализаторима, неки од наведених семинара биће организовани у просторијама 

наше школе. Као семинари од изузетног значаја за школу су семинари из следећих области: 

 

 Пружање додатне подршке, инклузија, израда индивидуалних образовних планова 

(ИОП)  

 Комуникација 

 Општа питања наставе (учење, електронска настава, припрема часа, провера знања, ...) 

 

Ненаставно особље као што је Секретар школе и шеф рачуноводства ће током школске године 

похађати специјализоване видове стручног усавршавања у својим областима. 

План рада са приправницима 

Координатор: Јела Станојевић 

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је законом уредило 

начин увођења приправника у посао наставника, васпитача и стручних сарадника. Увођење у 

посао остварује се кроз оспособљавање приправника за самосталан образово – васпитни рад и 

полагање испита за лиценцу. Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се 

реализују током целе школске године и односе на: 

 

Програм рада са приправницима 

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Планирање, програмирање, остваривање и 

вредновање образовно-васпитног рада Током године 

Ментор, стручна 

служба, стручна 

већа, директор 

Упознавање приправнкабса документацијомбрада 

школе Током године 

Ментори, педагог, 

помоћници 

директора 

Праћење развоја и постигнућа деце и ученика 

Током године 

Ментор, стручна 

служба, стручна 

већа, директор 

Сарадња са колегама, породицом и локалном 

заједницом 
Током године 

Ментор, стручна 

служба, стручна 

већа, директор, тим 

за инклузију 

Рад са децом/ученицима са сметњама у развоју и 

помоћ наставницима при изради ИОП-а 
Током године 

Ментор, стручна 

служба, стручна 

већа, директор, тим 

за инклузију 

Професионални развој и стручно усавршавање 

наставника 
Током године 

Ментор, стручна 

служба, стручна 

већа, директор, тим 

за инклузију 

Документација наставника, васпитача и стручних 

сарадника 
Током године 

Ментор, стручна 

служба, стручна 

већа, директор, тим 

за инклузију 
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Помоћ наставницима приправницима при 

савлађивању програма  за испит за лиценцу 
Током године 

Ментор, педагог 

Припрема за час, индивидуални образовни план 

Током године 

Ментори, стручна 

служба, тим за 

инклузивно 

образовање 

План унапређивања образовно-васпитног рада школе 

Координатор: Јела Станојевић, педагог школе 

 
Унапређивање образовно-васпитног рада Школе  

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Упознавања професора са новим облицима  наставе- 

применом аудио-визуелних и техничких наставних 

средстава 

Септембар, 

октобар 

педагог, психолог, 

стручно 

усавршавање 

Рад са приправницима 
Током године 

Ментор, педагог, 

психолог 

Помоћ наставницима у планирању часа Током године педагог 

Помоћ наставницима при изради ИОП-а 
Током године 

координатор тима 

за инклузију 

Анализа успеха ученика и предлог мера за 

унапређење образовно-васпитног рада школе 
Током године 

стручна већа, 

стручна служба 

План сарадње са родитељима 

Координатор: Сања Станић, Татјана Мацановић, Марија Баић 

 
Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од 

квалитета сарадње школе и родитеља. 

 

У сарадњи са родитељима ученика биће укључени сви учесници образовно-васпитног процеса. 

Посебно је значајна улога одељенског старешине кроз: 

1. Упознавање родитеља са радом школе, образовним профилима, тимовима који постоје 

у школи и стручним органима школе 

2. Упознавање свих родитеља, упознавање породичног амбијента и прикупљање 

неопходних података о ученику и породици 

3. Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање 

детета и облицима сарадње са школом: избор родитеља са Савет родитеља 

4. Организовање одељенских и групних родитељских састанка (општег типа и тематских 

према специфичним проблемима појединих група ученика недисциплиновани ученици, 

ученици на дужем боловању, ученици који изостају са наставе, најбољи ученици, 

ученици спортисти... 

5. Систематско подстицање родитеља да се укључе у индивидуалне контакте са 

одељенским старешином и предметним наставницима „Дан отворених врата“ 

6. Посебан третман родитеља оних ученика који показују неуспех или проблеме у 

понашању / у сарадњи са стручним сарадницима) 

7. Учешће родитеља у животу школе 

8. Омогућивање контаката родитеља са специјализованим установама у које треба 

упутити дете или родитеља (саветовалишта и сл.). 

9. Службено дописивање са родитељима када је то неопходно или предвиђено 
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Обавеза свих наставника је да приме родитеља сваког ученика којем предају, на њихов захтев и 

д на високо професионални начин одговоре на његова питања, изнесу предлоге и сугестије за 

добробит његовог детета 

План заштите човекове околине 

Координатор: Жељко Петровић, Маријана Годан 

 
План рада Заштите човекове околине 

Активност Динамика Носиоци активности 

Бригу о цвећу и зеленилу у школи Током године Координатор 

Повећање свести ученика о проблемима 

глобалног загревања 

Друго 

полугодиште 
Координатор 

Обрада тема „Здрав начин живота“  и 

„Здрава исхрана“  
Током године Координатор 

Акције из домена екологије на нивоу 

Општине Врачар или града Београда 
Током године Координатор 

План рада школске библиотеке 

Руководилац библиотеке: Марија Баић 

 
Радно време библиотеке је од 07.00 – 20.00 сваког наставног дана 

 

Библиотекар Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Марија 

Баић 

07.00 

13.30 

07.00 - 13.30 

мења смену 
 

07.00 

13.30 
07.00 

13.30 

Смиљка 

Окука 
  

07.00-13.30 

13.30-20.00 
  

Милена 

Зорић 
 

10.00 – 13.30 

13.30 – 16.30 
 13.30 – 20.00  

Миљана 

Бјелановић 
  13.30 – 20.00   

Сања 

Станић 
    13.30 – 20.00 

Татјана 

Мацановић 
 13.30 – 20.00    

 

 

За наредну школску годину планира се обнова рада библиотекарске секције укључивањем 

ученика из првог разреда, уз помоћ професора српског језика. Поред свакодневног рада око 

издавања и враћања књига, сређивања књига, техничке заштите и припрема разних активности 

у школи, библиотека ће ван школе сарађивати са осталим библиотекама у граду и другим 

културним институтцијама. 

 

План рада школске библиотеке 

Активност Динамика Носиоци активности 

планирање набавке литературе 

и публикација 

Током целе 

године 

Школски библиотекар 

планирање и програмирање рада са 

ученицима 

израда програма библиотечке секције 

учешће у изради годишњег плана рада 

установе 

Август, 

септембар 
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вођење библиотечког пословања Током целе 

године 

 
одабирање и припремање литературе и  

друге грађе за разне васпитно-образовне 

активности 

побољшање информационе, медијске и 

информатичке писмености корисника 

сарадња са наставницима на промоцији 

читања 

сарадња у припремању ученика за 

самостално коришћење различитих 

извора информација 

организовање наставних  часова из 

појединих предмета 

Школски библиотекар 

сарадња са наставницима око 

утврђивања годишњег плана обраде  

лектире 

Септембар 

коришћење ресурса библиотеке у 

процесу наставе 

Током целе 

године 

системетско информисање корисника 

библиотеке о новонабављеним књигама , 

стручним часописима 

припрема ученика за самостално 

коришћење различитих извора сазнања у 

настави и ван ње 

пружање помоћ ученицима код учења 

пружање помоћ ученицима у припреми и 

обради задатих тема 

рад на развијању позитивог односа 

према читању и важности разумвања 

текста 

Током целе 

године 
Школски библиотекар 

стимулисање навика ученика да 

пажљиво користе и чувају библиотечку 

грађу 

подстицање побољшања 

инфорамационе, медијске писмености 

ученика, развијањем критичког односа 

према различитим информацијама 

рад са ученицима у радионицама и на 

реализацији школских пројеката 

сарадња са стручним већем наставника, 

педагогом, психологом  директором 

школе у вези  са набавком и 

коришћењем књижне грађе, као и 

целокупном организацијом рада 

библиотеке 

припрема заинтересованих за 

реализацију мултидисциплинарних 

пројеката, креативних радионица, 

културних догађаја, различитих акција у 

којима се апострофира борба против 

насиља и зависности 
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рад у школским тимовима на изради 

годишњег  и развојног плана школе ии 

школског програма, на реализацији 

наставе засноване на истраживању – 

пројектне наставе 

рад у школским тимовима у складу са 

решењем директора 

рад у стручним тимовима у циљу 

промовисања школеи прикупљања 

средстава за обову књижне грађе 

сарадња са другим школама, Народном, 

Градском и другим библиотекамана 

територији локалне самоуправе 

сарадња са локалном самоуправом по 

питању промоције рада библиотеке и 

школе 

сарадња са просветним , научним, 

културним и другим установама 

учешће у раду Друштва школских 

библиотекара 

-припремање тематских библиографија, 

израда пописа и скупљања података у 

вези са наставним предметима 

праћење и евиденција коришћења 

литературе у школској   

 

План рада школског тима за самовредновање 

Координатор тима за самовредновање: Жељко Петровић 

 
Чланови тима: 

1. Петровић Жељко, координатор 

2. Станковић Срђан 

3. Станојевић Јела 

4. Мацановић Татјана 

5. Радомир Велимировић 

6. Тијана Марић 

7. Представник Ученичког парламента 

8. Представник Школског одбора 

9. Представник Савета родитеља 

 

Успостављање система квалитета неопходно је у свим областима деловања и рада, па тако и у 

образовању које утиче на развој друштва у целини. Самовредновање се налази у центру 

система квалитета образовања. То значи да су школе као установе професионалаца и 

стручњака добиле могућност да планирају сопствени развој и да буду равноправни партнери 

просветним властима у установљавању, унапређивању и обезбеђивању квалитета. 

Самовредновање рада школе јесте право и обавеза, као и средство гарантоване аутономије 

школе.  

 

Самовредновањем се оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово 

остваривање, облици и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и 

професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство 

ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика. У самовредновању учествују стручни 
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органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе, а обавља 

се сваке године по појединим областима, а сваке четврте или пете године – у целини. 

 

Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор васпитно-образовном, 

наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља и органу управљања. 

 

План рада Тима за самовредновање школе у зависности од области вредновања 

 

Област вредновања Временски оквир Носиоци активности 

Област: Постигнућа ученика 

Подручје: Квалитет школских 

постигнућа 

Показатељ: Мотивисаност 

ученика 

1.полугодиште Тим за самовредновање 

Област: Подршка ученицима 

Подручје: Лични и социјални 

развој; Професионална 

оријентација. 

Показатељ: Сви показатељи из 

Приручника за самовредновање. 

2.полугодиште Тим за самовредновање 

Оцене и успех Јун Тим за самовредновање 

 

План рада актива за развојно планирање 

Председник Актива за развојно планирање: Жарко Митровић 

 
Чланови тима: 

1. Жарко Митровић, председник 

2. Срђан Станковић 

3. Бранко Кнез 

4. Гордана Крсмановић 

5. Ивана Перишић 

6. Марина Ђурић 

7. Немања Радовић 

8. Представник школског парламента 

9. Представник школског одбора 

10. Представник Савета родитеља 

 

Школа има развојни план и он представља стратешки план развоја школе. План садржи 

приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме 

и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. 

Доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда 

постигнућа и других индикатора квалитета рада установе. На изради развојног плана ради 

стручни Актив за развојно планирање. У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује 

се и остваривање развојног плана установе. 

 

План рада Актива за развојно планирање 

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Усвајање извештаја о раду Актива за школску 2016-

2017.годину и усвајање плана рада за Школску 

2017-2018.годину и предлог активности за Школску 

2017-2018.годину 

Август - 

септембар 

Актив за развојно 

планирање, 

Директор, Школски 

одбор 
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Анализа рада и предлог активности за друго 

полугодиште Школске 2017-2018.годину 

јануар 

Ревизија постојећих правилника  

Правилник о безбедности ученика  

Правилник о испитима у Техничкој школи ГСП 

Током године 

Анализа рада Актива у школској 2017-2018.год.  јул 

Израда Анекса Плана рада Актива за 2018-2019.год Јун-август 

План рада инклузивног образовања 

Координатор Тима за инклузивно образовање: Сања Станић 

 
Чланови тима: 

1. Координатор тима 

2. Помоћници директора 

3. Кординатори наставе 

4. Председници стручних већа 

5. Стручна служба 

 

Свако дете без обзира на било које своје својство или својство свога родитеља, без обзира на 

националну, расну и етничку припадност има право на једнак третман у образовном процесу. 

Инклузивно образовање први је и неминовни корак ка инклузивном друштву. Законодавац је 

ове принципе из Декларације о правима детета преточио у законску обавезу школовања за сву 

децу уз право на одговарајући облик образовања који је том детету у интересу. 

 

План рада Тима за инклузивно образовање 

Активност Динамика Носиоци активности 

Именовање стручног тима за 

инклузију 

Август, септембар Директор школе, Педагошки 

колегијум 

Формирање тима за додатну 

подршку ученика 

септембар Стручни тим за инклузију 

Информисање Педагошког 

колегијума о циљевима, 

садржајима обуке и 

активностима инклузивног 

образовања 

октобар Директор школе, Педагошки 

колегијум 

Информисање наставничког 

већа о циљевима, садржајима 

обуке и активностима након 

обуке 

октобар Чланови Наставничког већа 

директор, стручна служба 

Информисање Савета родитеља 

о циљевима, садржајима и 

активностима након обуке 

октобар Координатор тима 

Радионица са члановима 

ученичког парламента школе 

новембар Психолог школе и наставник 

грађанског васпитања 

Анализа рада тимова за додатну 

подршку ученицима  

децембар Стручни тим за ИО 

План стручног усавршавања за 

инклузивни рад 

децембар Директор, Стручни тим за ИО 

Сарадња са установама и 

појединцима који могу да 

допринесу развијању ИО 

фебруар Стручни тим за ИО, Стручна 

служба 

Успостављање сарадње са 

другим стручним тимовима ван 

март Стручни тим за ИО, Стручна 

служба 
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школе 

Култура инклузивног друштва – 

предавање ученицима другог 

разреда 

Април – мај Стручна служба, наставници 

грађанског васпитања 

Евалуација рада тимова за 

додатну подршку и сугестије за 

унапређење рада тима за ИО 

Мај-јун Координатор, тим за ио, 

директор 

План рада области школске вршњачке медијације 

 Координатор: Јасминка Филиповић 

 
Чланови тима:  

 Координатор тима 

 Наставници грађанског васпитања 

 

Тим за школску вршњачку медијацијуима за циљ изградњу наставничких и ученичких 

капацитета за превенцију насиља које се јавња у школи. Приоритети тима, дефинисаних од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, јесте 

превенција насиља, злостављања и занемаривања, превенција дискриминације и развијање 

комуникацијских вештина, као и јачање професионалних капацитета запослених. 

 

План рада Тима за школску вршњачку медијацију 

Активност Динамика 
Носиоци 

активности 

Информисање наставника и родитеља Септембар, 

октобар 

Тим наставника 

медијатора 

Информисање ученичког парламента Септембар, 

октобар 

Тим наставника 

медијатора 

Формирање тима вршњачких медијатора 
Октобар 

Тим наставника 

медијатора 

Обука тима вршњачких медијатора 
Октобар 

Тим наставника 

медијатора 

Информисање других ученика школе 
Прво 

полугодиште 

Тим ученика за 

вршњачку 

медијацију 

Презентација или симулација медијације на ЧОС-у 

Октобар 

Тим ученика за 

вршњачку 

медијацију 

Медијаторски кутак 

Током године 

Директор, Тим 

наставника 

медијатора 

Имплементација програма 

Месечно 

Медијаторски 

кутак, подршка 

наставника 

Мониторинг 

Месечно 

Тим наставника 

медијатора, Тим 

ученика за 

вршњачку 

медијацију 
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Школски програм 

У току школске 2017/2018.год. Тим за израду Школског програма ће изменити Школски 

програм у смислу усаглашавања Планова и програма за образовне профиле школе, као и 

евентуалне израде додатака школског програма. 

 

Чланови тима: 

1. Предраг Михаиловић, директор школе 

2. Срђан Станковић, помоћник директора 

3. Немања Максовић, помоћник директора 

4. Љубомир Младеновић, координатор практичне наставе 

5. Жарко Митровић, координатор практичне наставе 

6. Марија Вучинић, координатор образовања ванредних ученика 

7. Стручни сарадници (Стручна служба) 

8. Божица Опачић - секретар школе 
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