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ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел.бр.  

Датум: 15.9.2020. године 

Ћ  У  П  Р  И  Ј  А 

 

 

 
На основу  члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Закон је 

објављен у «Службеном гласнику РС», бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони и 10/2019), 

Статута Техничке школе у Ћуприји, школског програма, развојног плана, наставних 

планова и програма, Школски одбор на својој седници одржаној  15.септембра 2020. 

године је донео 
 

 
 

 

 

 О  Д  Л  У  К  У  
 

 

 

 

 

Усваја се ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШКОЛЕ за школску 2019/2020. годину без примедби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Председник Школског одбора: 

 

__________________________ 

Драгана Васиљевић, проф. 
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Уводни деo 

 

У школској 2019/2020. години у првом разреду Техничке школе уписано је 

укупно 4 одељењаи то: 

1. Техничар друмског саобраћаја – 30 ученика (4 године); 

2. Техничар унутрашњег транспорта – 27 ученика (4 године); 

3. Возач моторних возила – 30 ученика (3 године); 

4. Бравар-заваривач – 11 ученика (3 године) 

 Три одељења су у области рада САОБРАЋАЈ: Техничар друмског саобраћаја, 

Техничар унутрашњег транспорта и Возач моторних возила а  једно одељење у области 

рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА: Бравар-заваривач по систему дуалног 

образовања. Школа на почетку школске године има 12 одељења са бројем ученика 297. 

Од ове  школске године почиње да важи Закон о дуалном образовању. 

Планом уписа планиран је упис комбинованог одељења Бравар-заваривач (15) и 

Механичар моторних возила (15). Због броја уписаних у првом уписном кругу, 

затражили смо сагласност МПНТР за признавање одељења са бројем ученика мањим од 

15. Сагласност је стигла 4.9.2019. године али само за признавање образовног профила 

Бравар-заваривач. У консултацији са Радованом Живковићем, речено нам је да се група 

Механичара моторних возила премести у друге образовне профиле, али тако да се 

испоштује жеља ученика и премештај изврши у њиховом најбољем интересу. У 

међувремену се петоро ученика образовног профила Возач моторних возила исписао 

што је отворило могућност за упис ових ученика. Тако је петоро ученика уписано у 

образовни профил Возач моторних возила, а преостала двојица у Бравар-заваривач.  

 

У другом разреду заступљени су образовни профили: 

1. Техничар друмског саобраћаја; 

2. Техничар унутрашњег саобраћаја; 

3. Бравар-заваривач и Механичар моторних возила 

 

У трећем разреду заступљени су образовни рофили: 

1. Техничар друмског саобраћаја; 

2. Техничар унутрашњег транспорта; 

3. Бравар-заваривач 

 

У четвртом разреду заступљени су образовни профили: 

1. Техничар друмског саобраћаја 

2. Техничар унутрашњег транспорта. 

 

Уписом четири одељењапрвог разреда, школа има укупно 12 одељења, а то је гранична 

вредност како би се задржала радна места. Нарочито је то битно за одржање радних 

места: секретар школе (са 100% ангажовање би се смањило на 50%), шеф 

рачуноводства (са 100% на 50%), организатор практичне наставе (са 100% на 50%), 

административни радник (са 50% на 0%) и ангажовања у настави. 
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Материјално–техничка основа рада 

 

Сваке школске године се руководство школе труди да у сарадњи са локалном 

самоуправом побољша услове рада. Тако је и у школској 2019/2020. години у школи 

одрађено доста послова како би се побољшао квалитет нставе и услови за живот и рад 

ученика и запослених. 

 

Поред текућих поправки и одржавања у  школској 2019/2020.  је урађено и: 

 

– Урађен је нови пројекат за изградњу крова и ново решење; 

– Купљен нови котао; 

– Сређена је просторија (некадашња учионица број 15) за боравак шефа 

рачуноводства. Постављен ламинат, пребачена клима из канцеларије 

секретара школе у ову канцеларију, постављене тракасте завесе, 

разведена инсталација; 

– Сређена је просторија школског психолога: окречена, офарбани ормани и 

улазна врата; 

– Купљен усисивач за потребе хигијеничара; 

– Купљен ласерски штампач, копир, скенер  у боји; 

– Купљен лаптоп за потребе наставе; 

– Купљена веш машина; 

– Купљене и постављене завесе у учионицама број 1, 2, 10, 11, 12, 13 и 

библиотеци. 

– Завршене верификације за образовне профиле: Техничар друмског 

саобраћаја, Возач моторних возила и Бравар-заваривач. 

 

Кадровски услови 

   

У школској 2019/2020. години у школи је дошло  до следећих промена у 

кадровској структури  запослених и  то:  

Рајић Александар, професор саобраћајне групе предмета, примљен у радни 

однос ради замене  запослене Соње Керкез (трудничко боловање) од .11.2019. године 

до 31.8.2020. године. 

 Мицић Марија, професор математике, примљена у радни однос ради замене 

запосленог Тодоровић Миладина због одласка у пензију од 9.3.2020. године. 

 Ђорђевић Круне, домар, примљен у радни однос ради замене стално запосленог 

Стојановић Бранислава због одласка у пензију 10.5.2020. године. 

 Стевановић  Дејан, професор машинске групе предмета, примљен у радни однос 

ради замене стално запосленог Јелић Милана због одласка у пензију 27.2.2020. године. 
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Ученици 

Структура одељења 

Кретање броја ученика у току првог полугодишта школске 2019/2020. 

године 

 

На почетку школске године уписано је 290 (2 ИОП) ученикa у 12 одељења. Највеће 

осипање је у првом разреду и најчешћи разлог који ученици, тј. родитељи наводе јесте 

да нису распоређени у школу коју су желели ( на занимање које су желели ), да одлазе у 

иностранство и да нису у могућности да плаћају превоз или стан током школовања. 

Један од разлога исписивања ученика је и нередовно похађање наставе, као и 

недисциплина ученика. 

 

 

Одељење 

Уписано 

на 

почетку 

школске 

године 

Накнадно 

уписано, 

прешли из 

других 

одељења 

или других 

школа 

Исписано, 

прешли у 

друга 

одељења, 

променили 

статус 

Искључено 

стање на 

почетку 

Број уч. на 

крају шк. 

год. 

М Ж 

I 1 - ТДС 30 0 2 0 15 15 28 

I 2 - ТУТ 27 2 9 0 13 14 20 

I 3 – ВМВ 28 5 7 0 25 3 26 

I 4 – БЗ / ММВ 15 1ИОП2 0 5 1 15 0 9 

Укупно 100 7 23 1 69 32 84 

II 1 - ТДС 32 0 0 0 20 12 32 

II 2 - ТУТ 26 1 ИОП2  1 1 0 13 13 26 

    II 3 – БЗ / 

ММВ 
22 0 1 0 21 1 21 

Укупно 80 1 2 0 54 26 79 

III 1 - ТДС 22 0 1 0 12 10 21 

III 2 - ТДС 23 0 0 0 15 8 23 

III 3 - БЗ 14 0 1 0 14 0 13 

Укупно 59 0 2 0 41 18 57 

IV 1 - ТДС 30 0 0 0 19 11 30 
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IV2 - ТУТ 21 0 0 0 13 8 21 

Укупно 51 0 0 0 32 19 51 

СВЕГА 
290  

2ИОП2  
8 27 1 196 95 271 

 

 

Ученици који су се уписали одлуком Школске управе у Јагодини ( распоређени ): 

 

1. Трујановић Александрос – 1/4 ( Бравар - Заваривач ) 

 

Ученици који су прешли из других школа: 

 

1. Симић Милијана у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2019. 

2. Велојевић Лидија у 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 06.9.2019. 

3. Ристић Лука у 2/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 13.11.2019. 

 

Ученици који су се исписали у току школске године су: 

 

1. Јовановић Вељко из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2019. 

2. Тошиновић Анђела из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 02.9.2019. 

3. Голубовић Лука из 1/3 ( Возач моторних возила ) 03.9.2019. 

4. Јончић Анастасија из 1/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 09.9.2019. 

5. Јанковић Стефана из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 09.9.2019. 

6. Ристић Момчило из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 11.9.2019. 

7. Аранђеловић Лазар из 1/3 ( Возач моторних возила ) 12.9.2019. 

8. Катанчевић Александра из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 13.9.2019. 

9. Сретеновић Игњат из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 16.9.2019. 

10. Марковић Милица из 1/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 16.9.2019. 

11. Илић Стефан из 1/3 ( Возач моторних возила ) 16.9.2019. 

12. Војиновић Александар из 1/3 ( Возач моторних возила ) 29.10.2019. 

13. Стојковић Немања из 1/4 ( Бравар - Заваривач ) 30.10.2019. 

14. Милорадовић Игор из 3/3 ( Бравар - Заваривач ) 20.11.2019. 

15. Васић Урош из 2/3 ( Механичар моторних возила ) 26.9.2019. 

16. Маринковић Никола из 1/3 ( Возач моторних возила ) 20.9.2019. 

17. Радојевић Катарина из 1/2  ( Техничар унутрашњег транспорта ) 27.9.2019. 

18. Михајловић Димитрије из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 12.9.2019. 

19. Тодоровски Стефан из 1/3 ( Возач моторних возила ) 18.12.2019. 

20. Павловић Александра из 3/1 ( Техничар друмског саобраћаја ) 18.12.2019. 

21. Николић Немања из 1/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 24.02.2020. године 

( 2. полугодиште ) 

 

Ученици који су искључени из школе одлуком Наставничког већа: 

 

1. Трујановић Александрос 1/4  ( Бравар - Заваривач ) 01.11.2019. 

 

Ученици који су подигли документа пре почетка шк. 2019/20. год: 

 

1. Марковић Јован из 2/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 30.8.2019. 
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Ученици који су променили образовни профил - прешли из одељења у одељење: 

 

1. Шевић Душан из 1/3 ( Возач моторних возила ) у 1/4 ( Бравар - Заваривач ) 

18.11.2019. 

 

Ученици који су се уписали у школу као поновци, поновци из других школа, 

условно уписани – треба да положе разлику испита ): 

 

1. Динчић Петар у 3/3 ( Бравар – Заваривач ) - поновац из Гимназије у Ћуприји и 

треба               да положи разлику испита. 

2. Васић Урош  у 2/3 ( Механичар моторних возила ) - поновац ( исписао се па се 

поново уписао и променио образовни профил – био је Техничар унутрашњег 

транспорта, а сада је Механичар моторних возила ) и треба да положи разлику 

испита – исписао се 26.9.2019. 

3. Јовановић  Лазар у 2/3 ( Механичар моторних возила ) - поновац из Гимназије у 

Параћину и треба да положи разлику испита.  

4. Јовић Немања у 2/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) – поновац Техничке 

школе у Деспотовцу  и треба да положи разлику испита 

5. Алитовић Миливоје у 1/4 ( Механичар моторних возила ) као поновац шк. 

2018/2019. год.  

6. Симић Матеја у 1/4 ( Бравар – заваривач ) као поновац Гимназије у Ћуприји  

7. Максимовић Давид у 1/4 ( Механичар моторних возила ) као поновац Техничке 

школе  у Трстенику  

 

НАПОМЕНА: 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја ученици који су 

уписани у први разред за образовни профил: Механичар моторних возила морали су да 

се пребаце у образовни профил: Бравар – заваривач или Возач моторних возила, што је 

и учињено 25.9.2019. године.   

 

У одељење 1/3 ( Возач моторних возила ) распоређени су следећи ученици:  

 

1. Тодоровић Стефан 

2. Тодоровић Александар 

3. Максимовић Давид (поновац) 

4. Алитовић Миливоје (поновац) 

5. Томић Милош 

 

У исто одељење, тј. 1/4, али у други образовни профил (Бравар - Заваривач) 

распоређени су следећи ученици: 

 

1. Субић Михајло 

2. Алексић Стеван (ИОП2) 

 

Ученици који су променили статус ученика – прешли на ванредно школовање су: 

 

1. Јовић Немања из 2/2 ( Техничар унутрашњег транспорта ) 04.02.2020.  



8 

 

Организација рада школе 

Образовно-васпитни рад школе одвијао се у већој мери у  складу са Календаром 

Министарства просвете до 15.3.2020. године. Тада је због инфекције изазване вирусом 

COVID 19  и проглашења епидемије уведено ванредно стање. Тада је школа престала са 

радом и комплетна настава се одвијала путем Интернета (онлајн). То је трајало до краја 

школске године 

 

ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ: 

 

2.9.2019. године 
Првог радног дана школске 2019/2020. године прва три часа су била скраћена и трајала 

су по 30 минута ( због штрајка синдиката просветних радника ), а од четвртог часа 

настава је била нормализована и часови су трајали по 45 минута. 

 

04 и 09.9.2019. године 

У школи је организована продаја половних уџбеника – берза књига, за време великог 

одмора ( 9:35 до 9:55 ), као подршка ученицицма. 

 

14.9.2019. године. 

Планинарско друштво „Зуброва“ из Ћуприје организовало је „Дан пешачења“ и 

позвало ученике и запослене да учествују у шетњи градом и подрже здраве стилове 

живота. Ученици и запослени су учествовали у овој акцији по сопственом избору. 

 

16.9. до 20. 9.2018. године 

Ученици одељења 3/2 ( ТУТ ) имали су практичну наставу у блоку – познавање 

саобраћајних правила и прописа ( ПСП ) у школи ( према плану и прграму ) и у том 

периоду нису имали редовну наставу. 

 

16.9.2019. године 

„Меркатор С“ је покренуо пројекат додељивања 2000 Molten кошаркашких лопти 

нaмењених развоју школског спорта. Ученици су гласањем на интернет сајту 

(www.roda.rs ) давали подршку својим школама и на тај начин су помагали да се освоје 

лопте. Гласање је трајало од 16.9.2019. године до 13.10.2019. године. Акцију је 

подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

 

18.9.2019. године 

На е-mail адресу школе стигло је обавештење да фондација „Центар за младе таленте“ и 

ове године организује курсеве из математике и програмирања за основце и 

средњошколце. Курсеви су били бесплатни и није било посебних услова за пријаву ( 

регистрацију ). То су били online и offline курсеви. Директни курсеви су били 

планирани за другу половину октобра. Све информације је било могуће добити путем е-

maila: info@cmt.edu.rs. И ове школске године настављена је акција „Поклони књигу“ 

тако да су ученици могли и даље да поклањају књиге или уџбенике школској 

библиотеци и тако су помагали једни другима – штедели кућни буџет  ( додатна 

подршка ученицима ). 

 

04.10.2019. године 

http://www.roda.rs/
mailto:е-maila:%20info@cmt.edu.rs
mailto:е-maila:%20info@cmt.edu.rs
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На предлог ученица 1/1 одељења: Живковић Кристине и Живановић Татјане, покренута 

је иницијатива да се у школи формира фолклорна секција коју би чинили ученици који 

већ играју фолклор. Секција ће бити формирана уколико буде било довољно 

заинтересованих ученика. Због појаве нередовне личне хигијене појединих ученика ( 

тела и одеће ) и појаве ваши, ученицима је скренута пажња да ће почети да се 

примењује Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности ученика и 

родитеља, којим су предвиђене казне и за неодржавање хигијене. 

 

 

11.10.2019. године 

Одржане су традиционалне 74. меморијалне уличне трке ( у последњих неколико 

година „Меморијал Александар Петровић“ ) са почетком у 17 часова. Ученици наше 

школе су ( по жељи ) учествовали на тркама. 

 

17.10.2019. године 

У мултимедијалном кабинету у школи одржано је предавање у 12
30

 h на коме су 

учествовали предавачи Завода за јавно здравље у Ћуприји, Центра за социјални рад у 

Ћуприји, Полицијске станице у Ћуприји везано за пројекат ПС у Ћуприји „Избор је 

твој – дрога је промашај“. Предавање је било намењено и ученицима и запосленима и 

родитељима. 

 

22.10.2019. године 

У културном центру „Синђелић“ у Ћуприји са почетком у 17 h организовано је 

предавање под називом „Насиље на интернету“ коме су присуствовали и ученици наше 

школе. 

 

24.10.2019. године 

Организован је одлазак ученика наше школе на Сајам књига у Београду. У 

просторијама школе матурантима су одржани часови војне обуке. Обуку су спровела 

стручна војна лица: мајор Голубовић и Милош Гајић. Обрађене су следеће теме: Место, 

улога и задаци Србије у систему безбедности и одбране Србије; Војна обавеза; Радна и 

материјална обавеза; Конкурс за пријем на Војну академију и Војно - медицинску 

академију; Како постати професионални војник; Предуслов за војни позив – физичка 

спремност. Предавању су присуствовали наставници: Драгана Васиљевић, Дејан 

Ђорђевић и Владан Костић. 

 

30.10.2019. године 

Одлуком СО Ћуприја настава у свим школама у Ћуприји од понедељка, 04.11.2019. 

године је почињала од 7
30 

h, а нови распоред звоњења био је истакнут на огласној табли 

школе, код дежурног ученика и на сајту. 

 

05. и 06.11.2019. године 

Ученици првог и трећег разреда наше школе који живе на територији општине Ћуприја 

и имају картон у Школском диспанзеру Дому здравља у Ћуприји имали су систематски 

преглед код свог изабраног лекара ( пре подне: др Мимица Миленковић и др Мелита 

Глигоријевић; после подне: др Виолета Тодоровић и др Љиљана Антонијевић ). 

 

11.11.2019. године 

Нерадни дан према календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 

државни празник ( Дан примирја у Великом – Првом светском рату ). 
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12. и 13.11.2019. године 

Наставници саобраћајне групе предмета: Дејан Младеновић и наставник саобраћајне 

групе предмета – инструктор вожње: Гвозден Дицић, присуствовали су Извршном 

одбору и Заједници саобраћајних школа Р. Србије који су одржани у Нишу. 

 

21.11.2019. године 

У мултимедијалној учионици одржан је јесењи кзиз енглеског језика „ Automne quiz“ 

који су организовали наставници енглеског језика: Драгана Васиљевић и Борко Милић. 

Учествовала су по два ученика из сваког одељења.  

 

22.11.2019. године 

ЈП „Путеви Крагујевац“ започело је мерења и неопходне радове ради обележавања 

аутобуских стајалишта и проширење и означавање пута код школе. 

 

28.11.2019. године 

„Црвени крст“ Србије организовао је акцију добровољног давања крви у Гимназији и 

Медицинској школи у Ћуприји према одређеној сатници. Ученици наше школе су 

учествовали у овој акцији. 

 

11.12.2019. године 

У школи је почела са радом фолклорна секција коју је водио Милош Антић, наставник 

верске наставе. Одлуком Савета родитеља школа је укључена у акцију „Црвеног крста“. 

Ученици су давали по 50,00 динара својим одељењским старешинама. 

 

27.12.2019. године 

Последњи наставни дан 2019. године. Ученички парламент наше школе учествовао је у 

хуманитарној акцији коју је организовао Ученички парламент медицинске школе и 

прикупљеним новцем је донирао новогодишње пакетиће болесној деци која су се 

налазила на лечењу дечијег одељења ћупријске болнице.  

 

08.01.2020. године 

Први наставни дан 2020. године била је среда, 08.01.2020. године и радило се према 

распореду часова за понедељак ( први час је почео у 8
15

 h ). Овакав распоред звоњења 

са почетком наставе од 8
15 

важио је до 10.01.2020. године. 

 

13.01.2020. године 

Од понедељка, 13.01.2020. године настава је почињала од 8 часова ( по распореду 

звоњења са почетка школске године ). 

 

24.01.2020. године 

У мултимедијалној учионици школе, са почетком у 13
20

 h одржана је свечана приредба 

поводом прославе школске славе, Св. Саве. Ученици су рецитовали, певали, играли и 

прочитан је кратак текст о животу и раду Св. Саве. Организатори приредбе били су: 

Андреа Живић Ерор, наставник српског језика и књижевности; Саша Марковић, 

наставник музичког васпитања; Марко Антић, наставник српског језика и 

књижевности; Снежана Бранковић, наставник електротехнике и библиотекар у школи; 

Марко Јаковљевић, наставник саобраћајне групе предмета и Милош Антић, наставник 

верске наставе. Дејан Симић, наставник физике и рачунарства и информатике помогао 

је око постављања видео – бима. 
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27.01.2020. године 

У школи је уз свечани ручак прослављена школска слава Свети Сава. Колачар је био 

Славиша Милановић, инструктор вожње. Овом приликом је уручен поклон од 

колектива Техничке школе ( новац ) наставницима који су отишли у пензију: Станку 

Томићу и Драгољубу Алексићу. 

 

30.01.2020. године 

Радило се према распореду часова за понедељак. 

 

31.01.2020. године 

Часови су били скраћени на 30 минута. 

 

03.02.2020. године 

Зимски распуст је трајао у периоду од 03.02.2020. године до 21.02.2020. године. 

 

04. и 05.02.2020. године 

Организован је систематски преглед ученика првог и трећег разреда који живе на 

територији општине Јагодина. 

 

12.02.2020. године 

Школама је прослеђен допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 

601-00-00003/2020-15 од 12.02.2020. године којим је донета одлука да се зимски 

распуст продужи до 21.02.2020. године, тј. да први наставни дан буде понедељак, 

24.02.2020. године, због актуелне епидемиолошке ситуације са циљем превенције 

ширења грипа у популацији деце и младих. 

 

20.02.2020. године 

Школи је прослеђен допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 

601-00-00003/1/2020-15 од 20.02.2020. године којим је донета одлука да друго 

полугодиште школске 2019/2020. године почне у понедељак, 24.02.2020. године и да 

школа надокнађује пропуштен рад на начин који сама одреди, по одобрењу министра. 

Планове надокнаде пропуштених часова и активности школе треба да доставе 

надлежној школској управи. 

 

24.02.2020. године 

Први наставни – радни дан у II полугодишту школске 2019/2020. године од 8 h. 

 

26.02.2020. године 

Педагошки факултет из Јагодине презентовао је свој програм рада и смерове овог 

факултета матурантима наше школе, тј. ученицима 4/1 и 4/2 одељењау 10 h. 

 

27.02.2020. године 

У мултимедијалној учионици у 10 h одржан је час војне обуке ученицима завршних 

одељења – матурантима ( 3/3, 4/1 и 4/2 ). Обуку је спровело стручно војно лице Гајић 

Милош, а обрађене су следеће теме: Служба осматрања и обавештавања; Облици 

неоружаног отпора; Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита. 

Предавању су присуствовали наставници: Драгана Васиљевић, Дејан Ђорђевић и 

Владан Костић. 
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28.02.2020. године 

Одржан је систематски преглед зуба ученика првог разреда ( 1/1 и 1/3 одељења ) у 

школи од 8 h. 

 

03.3.2020. године 

Одржан је систематски преглед зуба ученика првог разреда ( 1/2 и 1/4 одељења ) у 

школи од 8 h. 

 

 

04.3.2020. године 

Ученички парламент средњих школа у Ћуприји покренуо је хуманитарну акцију 

прикупљања новчаних средстава за помоћ Васиљевић Кости који болује од церебралне 

парализе и који треба да се оперише у приватној болници „Медикус“ у Ћуприји. 

Ученици и запослени су у складу са својим могућностима учествовали у овој акцији. 

 

06.3.2020. године 

Наставник математике, Миладин Тодоровић је отишао у пензију – био му је последњи 

радни дан. Као његова замена дошла је Марија Мицић ( из Јовца ). У пензију је отишао 

и наставник машинске групе предмета, Милан Јелић. 

 

11.3.2020. године 

Школи је прослеђен допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 

610-00-259/2020-01 од 10.3.2020. године који се односи на препоруке везане за 

спречавање ширења инфекција, а посебно због појаве корона вируса ( COVID 19 ) на 

територији Републике Србије. 

 

12. и 13.3.2020. године 

Осми регионални сајам образовања није одржан због тога што је СЗО прогласила 

пандемију крона вируса. Придржавали смо се упутства Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и пратили смо бројно стање присутних ученика на дневном нивоу 

( због проглашења епидемије вируса  COVID 19 и повећања оболелих у нашој земљи ). 

Праћење је вршено за време другог часа ( 8 
50 

– 9 
35 

).  

 

16.3.2020. године 

Обустављена је настава у школама због проглашења ванредног стања због епидемије 

вируса COVID 19. Одржана је седница Наставничког већа на којој је договорено са 

одељењским старешинама како ће да функционише настава на даљину ( on-line ). 

 

05.5.2020. године 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја дозвољена јеобука 

вожње ученицима наше школе, али уз придржавање мера заштите и обавезног ношења 

заштитних маски и рукавица и дезинфиковања возила за обуку. 

 

06.5.2020. године 

У школи је одржан састанак директора школе, Маје Манић са инструкторима вожње: 

Славишом Милановићем, Гвозденом Дицићем, Миланом Ђикићем и организатором 

практичне наставе у подручју рада саобраћај: Јеленом Ћојановић, као и уз телефонску 

сарадњу одељењских старешина 3/1 одељења ( ТДС ) Андрее Живић Ерор и 3/2 

одељења ( ТУТ ) Марка Јаковљевића, при чему је договорено који ће ученици имати 

часове обуке вожње од четвртка, 07.5.2020. године. Ученици који су имали обуку 
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морали су да носе заштитне маске и рукавице, као и инструктори вожње, а претходно је 

са њима обављен телефонски разговор при чему су дали сагласност и потврдили да ће 

да долазе на часове обуке. Због ученика који не живе на територији општине Ћуприја 

договорено је да се њима држе по 2 часа сваког другог дана, тј. у договору са 

инструкторима. 

 

07.5.2020. године 

Укинуто је ванредно стање у земљи које је трајало од 15.3.2020. године до 07.5.2020. 

године. Остало је на снази да школе не раде и да се задржавају мере социјалног 

дистанцирања и ношења заштитних маски и рукавица. У 17 h одржана је видео – 

седница Наставничког већа преко„Zoom in“– a на којој су усвојене измене питања за 

изборне предмете и тема за матурске и завршне радове, као и начин прикупљања изјава 

ученика о изборном предмету и теми за матурски практичан рад. Додељени су и 

ментори ученицима 3/3 одељења ( Б-З ) за полагање завршног испита, а то су: Србољуб 

Стевановић и Владан Костић.  

 

09.5.2020. године 

Министарсво просвете, науке и технолошког развоја је одредило да субота буде 

наставна, због надокнаде изгубљених часова и радило се према распореду часова за 

среду. 

 

18.5.2020. године 

Ученици 3/3 одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач ) су долазили у школу у 

периоду од 18.5.2020. године до 22.5.2020. године у мањим групама и вежбали, тј. 

имали часове практичне наставе због полагања завршног испита заједно са 

наставницима: Владаном Костићем и Србољубом Стевановићем, који су њихови 

ментори.  

У периоду од 18.5.2020. године до 23.5.2020. године ученици 2/1 ( Техничар друмског 

саобраћаја ) – 30 часова ( 18,19,20,21. и 23.5.2020. године ), 2/2 ( Техничар унутрашњег 

транспорта ) – 20 часова ( 18,19,20. и 21.5.2020. године )и 2/3 ( Механичар моторних 

возила ) – 30 часова ( 18,19,20,21. и 22.5.2020. године ) имали су часове ПСП-а ( 

практична настава: блок – настава ) које су им „on – line“ држали наставници Дејан 

Младеновић ( 2/1 ), Дејан Ђорђевић ( 2/2 ) и Иван Грујић ( 2/3 ). 

 

19.5.2020. године 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школи послало Правилник о 

оцењивању ( с обзиром на то да је било ванредно стање у земљи од 15.3.2020. године до 

07.5.2020. године ). Наставници су одељењским старешинама предлог оцена ( свако за 

свој предмет ), а онда су одељењске старешине прослеђивале предлоге ученицима који 

су потврђивали предложену оцену или се аргументовано изјашњавали да желе да је 

поправе. ( Они ученици који би желели да поправе оцену долазили би у школу да 

пробају да добију већу оцену или би „on-line“ путем слали урађене задатке ). 

Школи је прослеђен допис да је продужен литерарни конкурс под називом „Идућ учи, у 

векове гледа“ за ученике средњих школа који je организoвала Задужбина „Доситеј 

Обрадовић“ из Београда до 20.6.2020. године, због ванредног стања. Ученици су могли 

да пишу на теме по слободном избору или у договору са професорима ( проза, поезија, 

драмски текст, есеј ) тражећи при том инспирацију у Доситејевом делу, речи и поруци. 

Радове су могли да шаљу на адресу: Задужбина „Доситеј Обрадовић“, ул. Краља 

Милана бр. 2, објекат Ц, II спрат, 11000 Београд или на е-mail: info@dositejeva-

zaduzbina.rs . 

mailto:info@dositejeva-zaduzbina.rs
mailto:info@dositejeva-zaduzbina.rs
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21.5.2020. године 

Ученици 2/1 одељења ( ТДС ) имали су часове Прве помоћи: 21.5.2020. године ( 7 

часова ) и 29.5.2020. године ( 3 часа ). Часове је држао др Ивица Јоцић. 

 

22.5.25020. године 

Ученици 2/2 одељења ( ТУТ ) имали су часове Прве помоћи: 22.5.2020. године ( 5 

часова ) и 23.5.2020. године ( 5 часова ).Часове је држао др Ивица Јоцић. 

 

 

23.5.2020. године
 

Министарсво просвете, науке и технолошког развоја је одредило да субота буде 

наставна, због надокнаде изгубљених часова и радило се према распореду часова за 

петак. 

 

26.5.2020. године 

У школи је одржан састанак Педагошког колегијума на коме је утврђен распоред 

активности за јун. Ученици завршних одељења који је требало да полажу разредне 

испите имали су припремну наставу. Стојановић Бранислав, домар у школи је отишао у 

пензију. Као његова замена дошао је Круне Ђорђевић ( из школе у Прешеву ). 

 

29.5.2020. године 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одредило да петак, 29.5.2020. 

године буде крај наставне 2019/2020. године, aли ученици првог разреда наше школе су 

наставу имали до 26.6.2020. године. 

 

01.6.2020. године 

У периоду од 01.6. до 05.6.2020. године ученици завршних одељења су полагали 

разредне испите. 

 

05.6.2020. године 

Ученицима завршних одељења су подељена сведочанства, пријављивали су полагање 

поправних, завршних и матурских испита и предавали матурске радове. 

 

08.6.2020. године 

Након састанка Испитног одбора на коме су одређене теме за полагањеписменог дела 

матурског испита из српског језика и књижевности и на коме су установљена правила 

приликом полагања матурских испита, ученици 4/1 ( ТДС ) и 4/2 ( ТУТ ) одељења су 

полагали испит из српског језика и књижевности, а ученици 3/3 ( Б-З ) одељења су 

полагали завршни испит, а задатак су извлачили пре самог испита ( А – задатак ) ( прва 

група ). 

 

09.6.2020. године 

Ученици 4/1 ( ТДС ) одељења полагали су изборни предмет, а ученици 3/3 ( Б-З ) 

одељења полагали су завршни испит, а задатак су извлачили пре самог испита ( Б – 

задатак ) ( прва група ). 

 

10.6.2020. године 

Ученици 4/2 ( ТУТ ) одељења полагали су изборни предмет, а ученици 3/3 ( Б-З ) 

полагали су завршни испит ( А – задатак ) ( друга група ). 
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11.6.2020. године 

Ученици 4/1 (ТДС) одељења полагали су усмену одбрану матурског практичног рада, а 

ученици 3/3 (Б-З) полагали су завршни испит (Б – задатак) (друга група). 

 

12.6.2020. године 

Ученици 4/2 ( ТУТ ) одељења полагали су усмену одбрану матурског практичног рада. 

Након испита је одржан састанак Испитног одбора. 

 

15.6.2020. године 

На седници Наставничког већа одржаној преко „Zoom in“ – а за Ученика генерације 

једногласно је изабрана Петровић Светлана, ученица 4/1 одељења. Директор школе, 

Маја Манић нагласила је да је школа успела да врати одељење четвртог степена – 

образовни профил: Техничар унутрашњег танспорта у подручју рада: Саобраћај, које 

нам је одузето тако да планом уписа у први разред школске 2020/2021. године имамо 4 

одељења првог разреда. То су ( у подручју рада: Саобраћај ): 1 одељење – 30 ученика: 

Техничар друмског саобраћаја ( 4. степен стручне спреме ); 1 одељење – 30 ученика: 

Техничар унутрашњег транспорта ( 4. степен стручне спреме ); 1 одељење – 30 ученика: 

Возач моторних возила ( 3. степен стручне спреме ) и ( у подручју рада: Машинство и 

обрада метала ): 1 одељење – 30 ученика, од тога 15 ученика: Бравар – заваривач и 15 

ученика: Индустријски механичар ( 3. степен стручне спреме – дуално образовање ). 

У периоду од 15. до 22.6.2020. године организована је припремна настава, као и 

полагање разредних испита за ученике незавршних одељења ( чак и до 29.6.2020. 

године ). За неке ученике припремна настава орагнизована је почетком јуна ( велики 

број испита ). 

 

22.6.2020. године 

Ученицима завршних одељења су подељене дипломе, књиге и поклон за Ученика 

генерације ( таблет ). Ученицима који нису могли да прате наставу преко интернета 

дата су три таблета на реверс која је школа добила од орагнизације „Престалоци“ за ту 

сврху и уплаћен им је интернет. То су: Халиловић Кристина, ученица 2/2 одељења ( 

ТУТ – о.с. Борко Милић ), Костић Драган, ученик 2/3 одељења ( ММВ – о.с. Владан 

Станисављевић ) и Милошевић Лазар, ученик 2/3 одељења ( ММВ – о.с. Владан 

Станисављевић ). Ово је био део пројекта под називом „Заједно ка средњој школи“. 

 

30.6.2020. године 

Ученицима незавршних одељења вршена је подела сведочанстава ( родитељски 

састанак ). Тада су ученици попуњавали пријаве за упис у наредни разред. Колеги 

Симић Дејану, наставнику физике, био је последњи радни дан у нашој школи. 

 

9.и 10.7.2020. године 

Први уписни круг – упис ученика у први разред школске 2020/2021. године на основу 

спискова Министарства просвете. Комисија за упис била је следећа: Андреа Живић 

Ерор, Марко Јаковљевић, Борко Милић, Јелена Ћојановић и Бојан Стојковић ( 

администратор ). Ученици су имали права да се упишу у први разред и „on – line“ ( 

први пут до сада ). 

 

12.7.2020. године 

Организован је упис ученика у први разред школске 2020/2021. године – други уписни 

круг. 
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3. до 10.8.2020. године 

Ученици су пријављивали полагање разредних и завршних испита. 

 

17. до 26.8.2020. године 

Ученици су полагали разредни и завршни испит. 

 

28.8.2020. године 

Верификован је успех ученика после полагања поправних и завршних испита. 

 

31.8.2020. године 

Одржан је родитељски састанак свих разреда због упутства везаних за организацију 

рада школе, а нарочито везаних за спречавање ширења инфекције вируса COVID 19. 

 

 

 

Реализација наставе 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

Одељење 
Обавезна настава Изборна настава 

Час одељенског 

старешине 

Реализовано Није Реализован Није Реализованo Није 

I1 1429 18 74 2 35 2 

I2 1199 22 74 2 37 0 

I3 1352 13 70 3 35 0 

Укупно I 3980 53 218 7 107 2 

II1 1102 17 68 2 35 0 

II2 1358 0 68 2 35 0 

II3 1379 11 68 2 35 0 

Укупно II 3839 28 204 14 102 0 

III1 1070 15 70 2 34 1 

III2 1265 8 69 1 35 0 

III3 1107 14 70 4 32 0 

Укупно III 3442 37 209 7 101 1 

IV1 989 2 64 0 32 0 

IV2 958 7 62 2 28 4 

IV3 956 6 64 0 32 0 

Укупно IV 2903 15 190 2 92 4 

Свега 14164 133 821 91 402 7 
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АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ 

 

1. Бројно стање 

 

 На почетку школске године уписано је 291, сада их  270 , разлика је 21 ученик.  

 

2. Успех ученика 

 
Позитиван успех постигло је 266  ученикa, што у процентима износи 98,9%. 

Разред нису завршила 3 ученика: Алитовић Миливоје (поновио разреди изгубио право 

на школовање), Рамић Јована (поновила разред) и Томић Игор.Ученик генерације је 

Петровић Светлана 4/1. 

 

 

Успех I разред II разред III разред IV разред Укупно 

Одличан 6 11 13 7   37 

Вр.добар 37 23 26 26 112 

Добар 36 40 16 17 109 

Довољан 0 5 2 1 8 

 79 79 128 51 266 

 

3. Изостајање 

 
Укупанбројизостанака у школи је  35 136 , просечано130,1 поученику. 

Оправданих24722(91,6 поученику),  анеоправданих1913 (7,1поученику). 

 

 

Ранглистаизостајањапоразредима 

(премаукупномбројуизостанака) 

 

Ранг Разред Изостанакапоученику 

1. III 124 

2. IV 102 

3. I 89 

4. II 88 
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Ранг листа изостајања по одељењима 

(према укупном броју изостанака) 

 

Ранг Одељење Изостанака по ученику 

1. 3/3 167 

2. 3/2 123 

3. 4/2 121 

4. 1/3 118 

 

Ранглистаодељењакојанајмањеизостају 

(премаукупномброју) 

 

Ранг Одељење Изостанака по ученику 

1. 1/1 70 

2. 1/2 71 

3. 2/3 81 

4. 2/1 84 

 

Најмање неоправданих  изостанака има: 

3/1 (1,6 поученику);1/2 (2,2) и  1/3 (2,7) 

 

4. Владање 

 

Владање I    II III IV Ук.   

Примерно 76 52 48 43 219 

Врлодобро 3 11 6 2 22 

Добро 0 5 3 2 10 

Довољно 1 9 0 4 14 

Незадовољавајуће 0 2 0 0 2 

 

5. Васпитно-дисциплинскемере 

 

Владање I    II III IV Ук.   

Опомена ОС 3 12 0 8 23 

Укор ОС 0 8 0 2 10 

Укор ОВ 0 9 0 4 13 

Укордиректора 0 2 0 0 2 

УкорНаст. већа 1 0 0 0 1 

 4 31 0 14 49 
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Предлог  мера за унапређивање  успеха ученика 

и смањење изостајања са наставе 

 
 Редовно праћење и проверавање постигнућа ученика на најразличитије начине 

уз поштовање Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника 

о оцењивању ученика у средњој школи (формирање досијеа ученика и 

портфолија) 

 Евидентирање ученика којима је потребна индивидуализована настава и 

дефинисање метода ,облика рада са њима,уједначавање критеријума 

 Благовремено евидентирање ученика за допунску наставу и редовно одржавање 

по посебном програму 

 Благовремено правдање изостанака, поштовање процедуре извештавања и 

деловања у случају да ученик изостаје са наставе  

 Организовати такмичење одељења у успеху и најбоље наградити једнодневним 

излетом на крају наставне године 

 Похвалити ученике који редовно похађају наставу 

 Појачати индивидуализацију наставе са ученицима који имају тешкоће у учењу 

 Интензивирати допунску наставу 

 Доследно поштовање упутства  правдањe изостанака  

 Повећати број ваннаставних активности 

 

 

1 - ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 (НЕМАЧКИ) ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ РЕДОВНОГ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ   

(МАЛИ БРОЈ УЧЕНИКА И НЕМОГУЋНОСТ ФОРМИРАЊА ГРУПА) ЗА 

УЧЕНИКА ЗАВРШНОГ ОДЕЉЕЊА 

 

 

На разредни испит из немачког језика упућен је само један ученик 4/2 – 

одељења, Муратовић Милија. Пре полагања је одржана припремна настава 24,25. и 

26.5.2020. године  ( по 2 часа дневно, тј. укупно 6 часова ). Часове је држала наставник 

немачког језика Даца Костић која је запослена у основној школи „Вук Караџић“ у 

Ћуприји. Ученик је полагао писмени део испита 28.5.2020. године, а усмени 29.5.2020. 

године пред комисијом у саставу: Даца Костић – испитивач, Драгана Васиљевић – члан 

комисије и Дејан Ђорђевић – председник испитне комисије. Ученик је положио 

разредни испит из немачког језика оценом одличан ( 5 ). 

 

 

2 - ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА 

 ЗБОГ НЕПОХАЂАЊА НАСТАВЕ  (ВИШЕ ОД 1/3 ОД УКУПНОГ ГОДИШЊЕГ 

ФОНДА ЧАСОВА ОДРЕЂЕНОГ ПРЕДМЕТА) ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ 

ОДЕЉЕЊА 

 

На разредни испит из математике упућена су два ученика 3/3 – одељења 

(образовни профил: Баравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 
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Јонић Иван и Јовановић Ж. Богдан. Пре полагања је одржана припремна настава 

28.5.2020. године (3 часа). Часове је држала наставник математике: Марија Мицић. 

Ученици су полагали писмени и усмени део испита 01.6.2020. године пред комисијом у 

саставу: Марија Мицић – испитивач, Владан Станисављевић – члан комисије и Владан 

Костић – председник испитне комисије. Ученици су положили разредни испит из 

математике: Јонић Иван оценом довољан ( 2 ); Јовановић Ж. Богдан оценом довољан 

(2). 

На разредни испит из српског језика и књижевности упућена су два ученика 3/3 

– одељења (образовни профил: Баравар – заваривач у подручју рада Машинство и 

обрада метала): Јонић Иван и Јовановић Ж. Богдан. Пре полагања је одржана 

припремна настава 28. и 29.5.2020. године (по 3 часа дневно, тј. укупно 6 часова). 

Часове је држала наставник српског језика и књижевности: Андреа Живић Ерор. 

Ученици су полагали писмени и усмени део испита 02.6.2020. године пред комисијом у 

саставу: Андреа Живић Ерор – испитивач, Марко Антић – члан комисије и Владан 

Костић – председник испитне комисије. Ученици су положили разредни испит из 

српског језика и књижевности: Јонић Иван оценом довољан (2); Јовановић Ж. Богдан 

оценом довољан (2). 

На разредни испит из заварених конструкција упућен је само један ученик 3/3 – 

одељења ( образовни профил: Баравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Јонић Иван. Пре полагања је одржана припремна настава. Часове је држао 

наставник заварених конструкција: Србољуб Стевановић . Ученик је полагао писмени и 

усмени део испита 03.6.2020. године пред комисијом у саставу: Србољуб Стевановић – 

испитивач, Дејан Стевановић – члан комисије и Владан Костић – председник испитне 

комисије. Ученик је положио разредни испит из заварених конструкција оценом 

довољан  

(2). 

Ученици 3/3 – одељња (образовни профил: Баравар – заваривач у подручју рада 

Машинство и обрада метала): Јонић Иван и Јовановић Ж. Богдан полагали су писмени 

и усмени део испита истог дана зато што су из околних села и немају редован превоз. 

Живе у тешким материјалним условима, па им је овако организовано полагање 

разредних испита уз њихов пристанак, а и да би се спречило ширење вируса COVID 19 

који још увек постоји у нашој популацији. 

 

 

3 - ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ И МАТУРСКОГ ИСПИТА У 

ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 

* На полагање завршног испита у јунском року школске 2019/2020. године 

упућено је 12 ученика 3/3 – одељења: Бравар – заваривач од укупно 13 ученика у 

одељењу. Ученик Динчић Петар није стекао право на полагање завршног испита у овом 

року, јер није положио разлику испита за други разред у статусу ванредног 

ученика.Испит је пријавило 12 ученика, а на испит је изашло 11 ученика. Ученик Перић 

Милош није приступио полагању и упућује се на полагање завршног испита у августу. 

На завршном испиту постигли су следећи резултат: 

- одличним ( 5 ) успехом положила су 3 ученика; 

- врло добрим ( 4 ) успехом положила су 4 ученика; 

- добрим ( 3 ) успехом положила су 2 ученика; 

- довољним ( 2 ) успехом положила су 2 ученика. 
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈЕ ВРЛО ДОБАР (3,73), ТЈ. (4). 

 

* На полагање матурског испита у јунском року школске 2019/2020. године 

упућен је 51 ученик и то по одељењима: 

4/1 – Техничар друмског саобраћаја: 30 ученика; 

4/2 – Техничар унутрашњег транспорта: 21 ученика. 

 Сви ученици су благовремено пријавили полагање целог матурског испита и сви 

су  предали матурске радове. 

 

4/1 – одељење ( ТДС ): о.с. Драгана Васиљевић 

 

I – На полагање српског језика и књижевности упућено је 30 ученика. Сви су 

изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом: 

одличан (5): 4 ученика 

врло добар (4): 5 ученика 

добар (3): 15 ученика 

довољан (2): 6 ученика 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ЈЕ ДОБАР (3,23). 

 

II – На полагање изборног предмета упућено је 30 ученика. Сви су изашли на 

полагање и сви су положили испит и то: 

1. Интегрални транспорт полагало је 7 ученика и положило је испит оценом:   

одличан (5): 1 ученик 

врло добар (4): 5 ученика 

добар (3): 1 ученик 

Просечна оцена је врло добар (4,00). 

 

     2.  Шпедицију је полагало 18 ученика. Сви су положили испит и то оценом: 

    одличан (5): 18 ученика 

Просечна оцена је одличан (5,00) 

 

3.  Гараже, сервисе и паркиралишта полагала су 4 ученика. Сви су изашли на 

полагање    и   сви су положили испит и то оценом: одличан (5): 4 ученика. 

Просечна оцена је одличан (5,00). 

 

1. Основи путева и улица полагао је само 1 ученик који је положио испит оценом: 

врло добар (4). 

Просечна оцена испита је врло добар (4,00). 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА УЧЕНИКА 4/1 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ОДЛИЧАН (4,73). 

 

III – На одбрану матурског практичног рада упућено је 30 ученика. Сви су 

изашли на полагање и сви су положили испит  и то: 

1. Безбедност саобраћаја полагало је 7 ученика. Сви су положили испит и то 

оценом: 

одличан (5): 6 ученика 

добар (3): 1 ученик 

Просечна оцена је одличан (4,71). 
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2.   Моторе и моторна возила полагало је 7 ученика. Сви су изашли на полагање 

и сви су положили испит и то оценом: 

одличан (5): 2 ученика 

врло добрим (4): 2 ученика 

добар (3): 2 ученик 

довољан (2): 1 ученик 

Просечна оцена је врло добар (3,71). 

 

3.   Регулисање саобраћаја полагало је 7 ученика. Сви су положили испит и то 

оценом: 

одличан (5): 5 ученика 

врло добар (4): 2 ученика  

Просечна оцена је одличан (4,71) . 

 

4.   Организацију превоза полагала су 2 ученика. Сви су положили испит и то 

оценом: 

одличан (5): 2 ученика 

Просечна оцена је одличан (5,00). 

 

2. Гараже, сервисе и паркиралишта полагало је 7 ученика. Сви су положили испит 

и то оценом: 

      одличан (5): 3 ученика 

      врло добар (4): 1 ученик 

      добар (3): 3 ученика 

      Просечна оцена је врло добар (4,00). 

 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА УЧЕНИКА 4/1 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР ( 4,33 ). 

 

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће: 

одличан (5,00) – 3 ученика 

одличан (4,66) – 4 ученика 

врло добар (4,33) – 6 ученика 

врло добар (4,00) – 7 ученика 

врло добар (3,66) – 7 ученика 

добар (3,33) – 2 ученика 

добар (3,00) – 1 ученик 

Просечна оцена матурског испита 4/1 – одељења ( закључна оцена ) је врло 

добар ( 4,10 ). 

 

4/2 – одељење ( ТУТ ): о.с. Дејан Ђорђевић: 

I – На полагање српског језика и књижевности упућен је 21 ученик. Сви су 

изашли на полагање и сви су положили испит и то оценом: 

врло добар (4): 6 ученика 

добар (3): 7 ученика  

довољан (2): 8 ученика 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

УЧЕНИКА 4/2 ОДЕЉЕЊА ЈЕ ДОБАР (2,90). 
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II – На полагање изборног предмета упућен је 21 ученик. Сви су изашли на 

полагање и сви су положили испит и то: 

1. Складишта оценом: 

одличан (5): 7 ученика  

врло добар (4): 5 ученика  

добар (3): 6 ученика 

довољан (2): 3 ученика 

Просечна оцена је врло добар (3,76) . 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА УЧЕНИКА 4/2 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР (3,76). 

 

III – На одбрану матурског рада упућен је 21 ученик. Сви су изашли на полагање и 

сви су положили испит и то оценом: 

одличан (5): 8 ученика 

врло добар (4): 9 ученика  

добар (3): 4 ученика 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ЈЕ ВРЛО ДОБАР (4,19). 

 

IV – Закључне оцене матурског испита су следеће: 

одличан (4,67): 4 ученика 

врло добар (4,33): 2 ученик 

врло добар (4,00): 4 ученика  

врло добар (3,67): 2 ученика 

добар (3,33): 2 ученика 

добар (3,00): 2 ученик 

добар (2,67): 3 ученика 

довољан (2,33): 2 ученика 

 

Просечна оцена матурског испита 4/2 - одељења ( закључна оцена ) је врло 

добар  

(3,62).  

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

OБА ОДЕЉЕЊА ЈЕ ДОБАР (3,07). 

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ОБА ОДЕЉЕЊА 

ЈЕ ВРЛО ДОБАР (4,25) . 

 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ОДБРАНЕ МАТУРСКОГ РАДА ОБА 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР (4,26) 

*ПРОСЕЧНА ОЦЕНА – ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА МАТУРСКОГ ИСПИТА ОБА 

ОДЕЉЕЊА ЈЕ ВРЛО ДОБАР (3,86). 

 

 

4 – ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА 

 ЗБОГ ОПРАВДАНОГ НЕПОХАЂАЊА НАСТАВЕ  ( ВИШЕ ОД 1/3 ОД 

УКУПНОГ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ОДРЕЂЕНОГ ПРЕДМЕТА ) ЗА 

УЧЕНИКЕ НЕЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА 
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На разредни испит из историје упућен је један ученик 1/4 – одељења (образовни 

профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): Симић 

Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 08.6.2020. године (4 часа) и 

12.6.2020. године (3 часа). Часове је држао наставник историје: Предраг Јањић. Ученик 

је полагао разредни испит 22.6.2020. године пред комисијом у саставу: Предраг Јањић – 

испитивач, Светлана Трифуновић – члан комисије и Србољуб Стевановић – председник 

испитне комисије. Ученик је положо разредни испит из историје оценом довољан ( 2 ). 

На разредни испит из енглеског језика упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 10.6.2020. године (7 

часова). Часове је држала наставник енглеског језика: Драгана Васиљевић. Ученик је 

полагао писмени и усмени део испита 23.6.2020. године и добио оцену: врло добар (4) 

пред комисијом у саставу: Драгана Васиљевић – испитивач, Борко Милић – члан 

комисије и Србољуб Стевановић – председник испитне комисије. Ученик је положо 

разредни испит из енглеског језика оценом врло добар (4). 

На разредни испит из српског језика и књижевности упућен је један ученик 1/4 – 

одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 11.6.2020. године 

(7 часова). Часове је држао наставник српског језика и књижевности: Марко Антић. 

Ученик је полагао писмени и усмени део испита 24.6.2020. године пред комисијом у 

саставу: Марко Антић – испитивач, Андреа Живић Ерор – члан комисије и Србољуб 

Стевановић – председник испитне комисије. Ученик је положо разредни испит из 

српског језика и књижевности оценом довољан (2). 

На разредни испит из техничког цртања упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач  у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Симић Матеја. Пре полагања одржана је припремна настава 19.6.2020. године (7 

часова) и 22.6.2020. године (4 часа). Часове је држао наставник техничког цртања: 

Владан Костић. Ученик је полагао разредни испит 25.6.2020. године пред комисијом у 

саставу: Владан Костић – испитивач, Дејан Стевановић – члан комисије и Србољуб 

Стевановић – председник испитне комисије.Ученик је положио разредни испит из 

техничког цртања оценом довољан (2). 

На разредни испит из технологије браварских радова упућен је један ученик 1/4 

– одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и 

обрада метала ): Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 16.6.2020. 

године (3 часа), 17.6.2020. године (7 часова) и 22.6.2020. године (1 час). Часове је држао 

наставник технологије браварских радова: Дејан Стевановић. Ученик је полагао 

разредни испит 26.6.2020. године пред комисијом у саставу: Дејан Стевановић  – 

испитивач, Србољуб Стевановић – члан комисије и Бојан Стојковић – председник 

испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из технологије браварских 

радова оценом довољан (2). 

На разредни испит из рачунарства и информатике упућен је један ученик 1/4 – 

одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 23.6.2020. године 

(7часова). Часове је држао наставник рачунарства и информатике: Дејан Симић. 

Ученик је полагао разредни испит 29.6.2020. године пред комисијом у саставу: Дејан 

Симић – испитивач, Владан Станисављевић – члан комисије и Србољуб Стевановић – 

председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из рачунарства и 

информатике оценом довољан (2). 

На полагање разредног испита упућена су 3 ученика 1/3 – одељења (образовни 

профил: Возач моторних возила): Алитовић Миливоје, Рамић Јована и Томић Милош. 
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Ови ученици нису присуствовали часовима припремне наставе, нису пријавили 

полагање и нису ни полагали разредни испит. Упућују се на полагање разредног испита 

у августу. 

 

 

 

5 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ 

ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

1/3 одељење: Возач моторних возила ( о.с: Иван Грујић ) 

 

1. Алитовић Миливоје  

2. Рамић Јована  

3. Томић Милош  

 

1/4 одељење: Бравар - заваривач ( о.с: Србољуб Стевановић ) 

 

1. Симић Матеја  

 

 

 

 

6 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ НА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ 

ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

3/3 одељење: Бравар - заваривач ( о.с: Владан Костић ) 

 

1. Перић Милош 

 

 

 

7 – ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У 

АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

На полагање разредног испита упућена су 4 ученика и то 3 ученика 1/3 одељења 

( Возач моторних возила ): Алитовић Миливоје, Рамић Јована, Томић Милош и 1 

ученик 1/4 одељења ( Бравар – заваривач ): Симић Матеја. 

Разредни испит је пријавио само 1 ученик 1/4 – одељења: Симић Матеја који је 

изашао на полагање, положио разредни испит и завршио први разред.  

Ученици 1/3 одељења нису пријавили полагање разредног испита и самим тим 

нису завршили први разред. Алитовић Миливоје губи право на редовно школовање јер 

је два пута понављао. Рамић Јована и Томић Милош се упућују да понове разред.  

 

На разредни испит из основа браварских радова упућен је један ученик 1/4 – 

одељења ( образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала ): Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 12.6.2020 . године 

(1 час), 15.6.2020. године (6 часова), 16.6.2020. године (4 часа), 24.6.2020. године (2 

часа), 26.6.2020. године (4 часа), 29.6.2020. године (2 часа) и 30.6.2020. године (2 часа). 
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Часове је држао наставник основа браварских радова: Србољуб Стевановић. Ученик је 

полагао разредни испит 17.8.2020. године пред комисијом у саставу: Србољуб 

Стевановић  – испитивач, Владан Костић – члан комисије и Бојан Стојковић  – 

председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из основа браварских 

радова оценом довољан (2). 

На разредни испит из техничке механике упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 18.6.2020. године (7 

часова). Часове је држао наставник техничке механике: Владан Костић. Ученик је 

полагао разредни испит 18.8.2020. године пред комисијом у саставу: Владан Костић – 

испитивач, Србољуб Стевановић – члан комисије и Бојан Стојковић – председник 

испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из техничке механике оценом 

довољан (2). 

На разредни испит из машинских материјала упућен је један ученик 1/4 – 

одељења (образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада 

метала): Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 25.6.2020. године 

(7 часова). Часове је држао наставник машинских материјала: Дејан Стевановић. 

Ученик је полагао разредни испит 19.8.2020. године пред комисијом у саставу: Дејан 

Стевановић – испитивач, Владан Костић – члан комисије и Србољуб Стевановић  – 

председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из машинских 

материјала оценом довољан (2). 

На разредни испит из физичког васпитања упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 26.6.2020 . године (3 часа) 

и 30.6.2020. године (4 часа). Часове је држао наставник физичког васпитања: Милосав 

Манојловић. Ученик је полагао разредни испит 20.8.2020. године пред комисијом у 

саставу: Милосав Манојловић – испитивач, Ненад Мицкић  – члан комисије и Србољуб 

Стевановић  – председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из 

физичког васпитања оценом одличан (5). 

На разредни испит из математике упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 22.6.2020. године (2 часа) и 

29.6.2020. године (5 часова). Часове је држала наставник математике: Марија Мицић. 

Ученик је полагао писмени део испита 21.8.2020. године, а усмени 25.8.2020. године 

пред комисијом у саставу: Марија Мицић – испитивач, Владан Станисављевић – члан 

комисије и Србољуб Стевановић  – председник испитне комисије. Ученик је положио 

разредни испит из математике оценом довољан (2). 

На разредни испит из географије упућен је један ученик 1/4 – одељења 

(образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и обрада метала): 

Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 12.6.2020. године (3 часа) и 

15.6.2020. године (1 час). Часове је држала наставник географије: Даниела Пантић. 

Ученик је полагао разредни испит 24.8.2020. године пред комисијом у саставу: Даниела 

Пантић – испитивач, Тамара Марјановић – члан комисије и Србољуб Стевановић  – 

председник испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из географије оценом 

одличан (5). 

На разредни испит из изборног предмета – верске наставе упућен је један ученик 

1/4 – одељења (образовни профил: Бравар – заваривач у подручју рада Машинство и 

обрада метала): Симић Матеја. Пре полагања је одржана припремна настава 24.6.2020. 

године (4 часа). Часове је држао наставник верске наставе: Милош Антић. Ученик је 

полагао разредни испит 26.8.2020. године пред комисијом у саставу: Милош Антић – 
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испитивач, Предраг Јањић – члан комисије и Србољуб Стевановић  – председник 

испитне комисије. Ученик је положио разредни испит из изборног предмета – верске 

наставе оценом истиче се. 

Ученик 1/4 одељења, Симић Матеја завршио је први разред добрим (2,85) 

успехом. 

 

 

8 – ИЗВЕШТАЈ ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У 

АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 

На полагање завршног испита у августовском испитном року школске 

2019/2020. године упућен је 1 ученик 3/3 одељења – Бравар – заваривач: Перић Милош. 

Он је пријавио испит, изашао на полагање и напустио испит, тј. није положио завршни 

испит. Ученик Перић Милош се упућује на завршетак започетог школовања (полагање 

завршног испита) у статусу ванредног ученика. 

 

 

 

9 – СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ  РАЗРЕД (ЈУН + АВГУСТ) 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

Нема ученика који су понављали разред (нису завршили) у јуну. 

 

Списак ученика који нису завршили разред у августу: 

1. Алитовић Миливоје – 1/3 одељење (Возач моторних возила)  

2. Рамић Јована – 1/3 одељење (Возач моторних возила)  

3. Томић Милош – 1/3 одељење (Возач моторних возила) 

 

 

 

Ученик 3/3 одељења (Бравар – заваривач)Перић Милош се упућује на завршетак 

започетог школовања – полагање завршног испита у статусу ванредног ученика јер није 

положио завршни испит у августу. 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

У ШКОЛСКОЈ  2019./2020. ГОДИНИ 

Школски  одбор  Техничке  школе у Ћуприји  именован је решењем СО Ћуприја бр.06-

259-22-4/2017-02 од 28.12.2017.године и у школској 2019/2020.години одржаоје укупно 

12 седница и то : 

-У  септембру  (1) 

Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за 2018/2019.школску 

годину; усвојен је Извештај о раду директора школе за претходну 2018/2019. школску 

годину као и Годишњи план рада школе за 2019/2020.школску годину. Усвојен је 

Извештај о успеху и владању ученика за претходну 2018/2019.школску годину који је 

поднела Школском одбору стручни сарадник-психолог Слободанка Илић као и 

Извештај о упису ученика у школској 2019./2020.години и Извештај о самовредновању 

школе за школску 2018/2019.годину.Разматран је и приговор запосленог Марка 

Јаковљевића, поднет  Школском одбору, на поступак бодовања који је спровела 

Комисија за бодовање запослених.  

-У  октобру  (2) 

Конституисање Школског одбора Техничке школе и избор председника и заменика 

председника Школског одбора. На основу Решења Скупштине општине Ћуприја о 

разрешавању старих чланова ШО из реда родитеља- Зорица Богосављевић,Јовица 

Јовановић и Дејан Марковић и о именовању нових чланова ШО из реда родитеља-

Радмила Боројевић, Александра Аџемовић-Речевић и Весна Вулић (бр.02-132/2019-02 

од 27.09.2019.године), конституисан је ШО у следећем саставу: Представници 

запослених (Драгана Васиљевић,Предраг Јањић и Слободан Јовановић); Представници 

родитеља (Радмила Боројевић,Александра Аџемовић-Речевић и Весна Вулић); 

Представници локалне самоуправе (Саша Сибиновић,Марко Милутиновић и Марко 

Павловић). За председника ШО је изабрана Драгана Васиљевић а за заменика 

председника ШО је изабран Предраг Јањић. 

Разматран је и усвојен  Захтев директора школе о коришћењу другог дела годишњег 

одмора за 2019.годину. 

Разматрање и усвајање Измене Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји  за 

2019.годину  (дел.бр. 01-3396 од 09.10.2019.године). 

Раматрање и усвајање Предлога Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји за 

2020.годину  са пројекцијом за 2021/2022.годину (дел.бр.01-3459 од 15.10.2019.године) 

а на основу дописа општине Ћуприја (бр.400-643/2019-01-2 од 27.09.2019.године) у 

чијем прилогу је Упутство о припреми нацрта одлуке о буџету општине Ћуприја за 

2020.годину са пројекцијом за 2021/2022.годину. 
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-У  децембру (2) 

Доношење Правилника о организацији рада и систематизацији радних места у 

Техничкој школи у Ћуприји. На основу дописа МПНТР (бр.611-00-1590/2019-03 од 

27.08.2019.године) у коме се одобрава за 3.разред-1 одељење Бравар-заваривач и 

дописа МПНТР (бр.611-00-1591/2019-03 од 27.08.2019.године) у коме се одобрава за 

1.разред-1 одељење Бравар-заваривач за школску 2019/2020.годину а у складу са 

Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за школску 2019./2020.годину (бр.610-00-625/2019-15 од 

28.06.2019.годину).Због укидања комбинованог одељења у Техничкој школи 

БЗ/ММВ,промене броја одељења и систематизоване норме запослених донет је нови 

Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у Техничкој школи у 

Ћуприји. 

Разматрање и усвајање  Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји (дел.бр.01-4346 

од 25.12.2019.године) за 2020.годину као и Плана јавних набавки мале вредности 

Техничке школе у Ћуприји  за 2020.годину а на основу одлуке о измени Финансијског 

плана. 

-У  јануару  (1) 

Разматрани су и усвојени  Записник  Комисије о извршеном попису основних средстава 

Техничке школе у Ћуприји ( дел.бр.01-215 од 30.01.2020.године) и Записник  Комисије 

о извршеном попису  главне благајне,благајне родитељског динара,благајне ђачке 

стипендије и жиро-рачуна (дел.бр.01-4394 од 03.01.2020.године). 

-У  фебруару  (1) 

Разматран и усвојен Извештај о  финансијском пословању  Техничке школе у Ћуприји 

за 2019.годину –Завршни рачун ( дел.бр. 01-419  од 13.02.2020.године) који је поднела 

шеф рачуноводства Снежана Зоњић  и утврђен вишак средстава из 2019.године који ће 

бити пренет у наредну годину и служити за покриће расхода и издатака у текућој 

години. 

Усвојен је Полугодишњи извештај о радудиректорашколе за школску 2019/2020.годину 

. 

-У  априлу  (1) 

Усвојен је Правилник о организацији рада Техничке школе у Ћуприји током трајања 

ванредног стања због заразне болести COVID-19 („Корона вирус“) и поступању 

запослених и радно ангажованих лица. 

Усвојена је Одлука о организовању радног времена Техничке школе у Ћуприји током 

трајања ванредног стања. 
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-У  мају (1) 

Усвојен је Захтев директора школе за коришћење преосталог дела годишњег одмора за 

2019.годину.  

Усвојен  је Захтев за ребаланс буџета Техничке школе у Ћуприји за 2020.годину 

(дел.бр.01-853 од 11.05.2020.године).  

-У  јулу (2) 

Усвојен је  Предлог  репрезентативног  синдиката  „Независност“ Техничке школе у 

Ћуприји  за именовање чланова Комисије за израду ранг-листе запослених, која је 

спровела поступак утврђивања лица за чијим радом  је делимично или у потпуности 

престала потреба-бодовање. 

Донет је Статут Техничке школе у Ћуприји  који је усклађен са Законом о изменама и 

допунама  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 

88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020). 

Усвојена је молба бивше запослене Милијане Пошарац упућена Школском одбору 

(дел.бр.01-1374 од 08.06.2020.године) и одобрено је право на ослобађање  плаћања 

материјалних трошкова за ванредно школовање односно за преквалификацију  за 

образовни профил – Техничар друмског саобраћају  у подручју рада -  Саобраћај. 

Усвојен је Захтев директора школе за коришћење првог дела годишњег одмора за 

2020.годину.  

Усвојена је Измена Финансијског плана Техничке школе у Ћуприји за 2020.годину 

(дел.бр.01-1847  од 14.07.2020.године) на основу  Обавештења  Центра  за образовне 

политике  којим су Техничкој школи у Ћуприји одобрена средства  за реализацију 

пројекта „ Заједно ка средњој школи –подршка деци из осетљивих група у преласку у 

средњу школу-друга фаза“ као  и Измена Плана јавних набавки  Техничке школе у 

Ћуприји за 2020.годину. 

 

-У  августу ( 1) 

Донет је Правилник о ближем уређивању поступка набавки за Техничку школу у 

Ћуприји 2020.године  усклађен са  новим Законом о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“,бр.91/2019) који је ступио на снагу 01.07.2020.године. 

 

                                                                                       Извештај урадио секретар школе 

                                                                                          Катарина Михајловић-Ђикић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

У току школске 2019/2020. године одржани су следећи састанци: 

Први састанак ПК држан је 12.9.2019. године. На овом састанку извршено је 

конститусање састава који су чинили: Маја Манић, Слободанка Илић, Предраг Јањић, 

Соња Керкез, Миладин Павловић, Бојан Стојковић, Владан Костић и Андреа Живић 

Ерор. Такође је усвојен план рада ПК за претходну школску годину. Разматрани су и 

следећи извештаји: Извештај о реализацији ГПРШ-а, Извештај о раду директора школе, 

Извештај о самовредновању, а разматран је и нови ГПРШ. 

Други састанак ПК је одржан 4.10.2019. године. На овом састанку су чланови 

колегијума упознати са решењем у вези образовног  профила Механичар моторних 

возила. Почео је да важи Закон о дуалном образовању и предузетници који су 

претходно потписали изјаве, нису желели да склопе уговоре под овим условима. Тако је 

група од 7 ученика распоређена у друге образовне профиле и то: петорица ученика у 

ОП Возач моторних возила а двојица у ОП Бравар-заваривач. Такође МУП планира 

одржавање пројекта у нашој школи под слоганом „Избор је твој – дрога је промашај“. 

Као допуна дневног реда, усвојени су наставни планови и програми за ученике који се 

школују по ИОП-у2. 

Трећи састанак је одржан 28.11.2020. године. Извршена је анализа успеха на првом 

класификационом периоду, као и вредновање ИОП-а за ученика Алексић Стевана. 

Четврти састанак је одржан 10.1.2020. године. Сачињен је план уписа у наредну 

школску годину, 2020/2021. Овакав план уписа се прослеђује Локалној самоуправи а 

даље се очекује састанак са предузетницима у вези дуалних смерова. Осим уговора, 

фирме треба да поднесу Привредној комори и захтев за акредитацију. 

Пети састанак је одржан 7.2.2020. године. На овом састанку извршена је анализа 

успеха ученика на крају првог полугодишта, затим полугодишње вредновање ИОП-а, 

разматрање полугодишњег извештаја рада директора али и усвајање тема за матурске и 

завршне испите, али и усвајање испитних комисија и испитног одбора. Промењен је 

члан Тима за развојно планирање. Уместо колегенице Соње Керкез (одлазак на 

трудничко боловање), именован је Грујић Иван. Колегијум је упознат са предстојећим 

расписивањем конкурса. Одобрено је расписивање конкурса најпре за два радна места: 

1. Професор машинске групе предмета – 100% 

2. Чистачица -100%. 

Након тога одобрена су још два конкурса: 

1. Професор саобраћајне групе предмета – 100% (2 извршилаца). 

Колегијум је упознат са пројектом “Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из 

осетљивих група при преласку у средњу школу“. 
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Шести састанак је одржан 19.3.2020. године. Од 16.3.2020. године уведено је ванредно 

стање због пандемије корона вируса. Школе су престале са радом и целокупан школски 

систем је прешао на онлајн одржавање. Из МПНТР је стигао допис да све школе 

орагизују наставу на некој од бесплатних платформи. Предложено је неколико начина 

рада али смо се ипак договорили да због неједнаких информатичких компетенција 

свако изабере начин на који ће да ради. Овај састанак је одржан конференцијском везом 

преко Вибера. 

Седми састанак је одржан 12.5.2020. године. Састанак је такође одржан преко Зум 

платформе. Предмет овог састанка било је оцењивање ученика а посебно матураната, 

да се постигне договор са колегама да ученике оцене по правилнику о оцењивању а и 

према сопственом нахођењу, без притисака од старне директора школе. Повод је био 

непримерени коментар колеге на друштвеним мрежама, тако да сам се осетила 

прозваном и инсистирала на овом састанку. Осим овога, на овом састанку је разматрана 

динамика полагања матурских испита у јунском испитном року. 

Осми састанак је одржан 26.5.2020. године. На њему је разматрана измена Правилника 

образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020.годину. Али је 

разматран и предлог комисија за полагање метурског испита (за ванредне ђаке) по 

стандардима квалификација. 

Девети састанак је одржан 17.7.2020. године. На овом састанку је разматрана анализа 

успеха ученика након завршетка школске године. Такође је извршено вредновање 

ИОП-а, али и прокоментарисан упис у наредну школску годину. Техничкој школи је 

првобитно било укинуто једно одељење ТУТу четворогодишњем трајању. Уз помоћ 

Локалне самоуправе је допуном конкурса одобрено. У овој школској години, због 

актуелне епидемиолошке ситуације маркетинг школе није био могућ, а то се одразило 

на поједине образовне прфиле. ОП ТУТ у првом уписном кругу уписало је 19 ученика, 

у другом још 2. Из телефонских позива родитеља се уочава да нису били обавештени да 

је  профил ипак активан аки је школа примала захтеве за пребацивање када буде почела 

нова школса година. Нови ОП Индустријски механичар је такође прошао лоше. Наиме, 

пријавила су се само два ученика од чијих родитеља је тражена сагласност да упишу 

ОП Бравар-заваривач. 

Десети састанак одржан је 19.8.2020.године. На овом састанку је извршена припрема и 

увод у наредну школску годину. Тако је разматран предлог организације рада, подела 

задужења и часова, договарен начин рада према упутству МПНТР. Колегијум је дао 

предлог да се настава у новој школској години одбија у потпуности ( са обе групе истог 

дана). На тај начин је покривена комплетна настава. Направљен је распоред рада 

хигијеничара и дежурства, како би се смањила фреквенција ученика на малим и 

великим одморима. То би допринело бољем одржавању дистанце.  

    Извештај сачинила: 

Маја Манић, руководилац 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. ГОДИНУ 

  У току шк. 2019/2020. год. одржанa су  четири  састанка Савета родитеља. 

 На првом састанку Савета родитеља, одржаном 11.09.2019., обављена је 

верификација нових чланова Савета родитеља . Нови чланови су: Петковић Слађана 1/1 

и њена замена  Димитријевић Милан, Вулић Весна ½ и њена замена Јефтић 

Светлана,Нешић Маријета 1/3, Стојковић Јован ¼ и његова замена Трујановић Зоран, 

Милановић Драган 3/1, Симоновић Далибор 3/3, Аџемовић-Речевић Александра 4/1 и 

њена замена Стојменовић Данијела, Петковић Саша 4/2 и његова замена Перић 

Снежана. За председника Савета родитеља изабрана је Ђорђевић Радмила. Присутнима 

је прочитан извод из Пословника о раду. Једногласно су изабрани чланови стручних 

актива / тимова, као и представник за Општински савет родитеља (Рајић Гордана, 

замена Димитријевић Милан). За представнике родитеља у Школском одбору 

једногласно су изабране Боројевић Радмила, Аџемовић-Речевић Александра и Вулић 

Весна.   Директор школе Маја Манић је изнела извештај о раду  школе за шк. 

2018/2019.годину, као и извештај о раду директора школе за шк. 2018/2019. Јавно су 

отворене понуде осигуравајућих друштава и то: Generali Осигурање Србија  a.d.o. , 

Миленијум осигурање, DDOR осигурање, Триглав осигурање, Дунав осигурање. 

Родитељи су једногласно изабрали Дунав осигурање. Годишња премија по ученику ће 

бити 280,00 динара. Једногласно је одлучено да дневница наставника у земљи буде 

500,00 динара, а у иностранству 15 евра. Дневнице за одлазак на сајам ће бити 100 дин. 

Једногласно је усвојен предлог уџбеника за шк. 2018/2019. Годину. 

 Друга седница Савета родитеља је одржана 25.11.2019. Усвојен је записник са 

претходног састанка. Прочитан је извештај о успеху и понашању ученика на крају 

првог периода оцењивања шк. 2019/2020. Године. Једна од тачака седнице била је 

извођење екскурзије. Савет родитеља је једногласно прихватио предлог да се 

ученицима од првог до трећег разреда организује екскурзија у Војводини, а завршни 

разреди да обиђу релацију Праг-Беч. Савет родитеља је једногласно прихватио апел 

Црвеног крста да се прикупи чланарина за ову организацију и уплати на њихов жиро 

рачун. Висина чланарине за ову годину је 50 динара. 

 Трећи састанак Савета родитеља је одржан 26.02.2020. Усвојен је записник са 

претходног састанка. Прочитан је извештај о успеху и владању ученика на крају првог 

полугодишта шк. 2019/2020. Године.  Размотрен је полугодишњи извештај о раду 

директора школе за шк. 2019/2020. Годину. Савет родитеља је упознат са тим да је 

завршено опремање саобраћајног кабинета, купљен је и инсталиран програм за 

полагање тестова, уведен је оптички интернет и разведен кроз све просторије установе, 

купљен је нови котао, а у возилима за обуку уведен је GPS. Чланови Савета родитеља 

су упознати са планом уписа за шк. 2020/2021. Годину ( Саобраћај – техничар друмског 

саобраћаја, техничар унутрашњег транспорта, возач моторних возила; Машинство – ( 

комбиновано одељење) бравар- заваривач и индустријски механичар).  
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 Четврти састанак Савета родитеља одржан је 9.06.2020. уз све мере превенције 

због вируса корона. Усвојен је записник са претходне седнице Савета родитеља. 

Александра Аџемовић-Речевић, мајка ученице 4/1 Петре Аџемовић-Речевић, је дала 

предлог да се организује матурско вече. Предлог је усвојен и одлучено је да родитељи 

буду организатори. Контактиран је власник ресторана „Зар“ и утврђено је да постоји 

слободан термин у другој половини јула.  

 

Извештај урадила: 

Васиљевић Драгана 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

У првом полугодишту школске 2019/2020. Наставничко веће заседало је шест пута. 

Прва седница Наставничког већа одржана је 9. септембра 2019. и том приликом 

усвојени су Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину и Извештај о 

самовредновању за школску 2018/2019. Такође, усвојен је и Годишњи план рада школе 

за школску 2019/2020. годину, а одређена је и област самовредновања за школску 

2019/2020. годину – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ.  

Друга седница Наставничког већа одржана је 10. септембра и на њој се говорило о 

обезбеђивању заштите података од злоупотреба. Указано је на обавезу чувања података 

садржаних у есДневнику и на важност заштите приступа есДневнику. 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 31. октобра. Наставничко веће је 

обавештено о промени радног времена до које је дошло услед склапања концесије 

Општине Ћуприја и предузећа Евролин. Најављено је да ће од 4. новембра настава 

почињати од 7.30 часова. Због расформирања одељења14, до којег је дошло преласком 

ученика из смера механичар моторних возила у смер возач моторних возила, дошло је 

до промена у распореду часова. Нови распоред часова једногласно је усвојен. У 

одељењу ¼ дошло је до промене разредног старешине – уместо Милана Јелића, 

старешинство је додељено Србољубу Стевановићу. Ученику Александросу 

Трујановићу изречена је васпитно-дисциплинска мера искључење из школе. 

Четврта седница Наставничког већа одржана је 14. новембра на којој је анализиран 

успех и понашање ученика на крају првог класификационог периода оцењивања, као и 

васпитно-дисциплинске мере. Предочени су извештаји о посети семинару – Јачање 

компетенција директора, као и извештај са састанка у Локалној самоуправи са 

представницима министарства, на коме се говорило о проблемима у реализацији 
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дуалног образовања (проблеми у реализацији практичне наставе). Прочитан је и 

извештај са Заједнице саобраћајних школа на којој су предложени датуми за одржавање 

Републичког такмичења у саобраћају. Директор школе и школски психолог 

присуствовале су састанку у Школској управи, који је одржан због приметног повећања 

насиља у школама. Договорене су активности за наставнике и одељенске старешине. 

Пета седница Наставничко већа одржана је 10. јануара 2019. на којој је једногласно 

усвојен план уписа за школску 2020/2021. годину. Планирана су четири смера: 

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА, ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ 

ТРАНСПОРТА, ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, БРАВАР-

ЗАВАРИВАЧ/ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР. Верификовани су ванредни и 

специјалистички испити. Веће је обавештено да ће од 13. јануара настава почињати од 8 

сати.  

Шеста седница Наставничког већа одржана је 4. фебруара 2020. Анализиран је 

успех и понашање ученика на крају првог полугодишта. Није било предвиђених 

васпитно-дисциплинских мера за изгласавање. Формирана је комисија за полагање 

завршних и матурских испита и утврђена су испитна питања и теме за полагање 

завршних и матурских испита. Верификован је полугодишњи Извештај о раду 

директора школе. Презентован је пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка 

ученицима из осетљивих група при преласку у средњу школу“, који спроводи Центар за 

образовне политике – Песталоци, а општи циљ пројекта је смањење стопе напуштања 

средње школе код ученика из осетљивих група. Наставничко веће изјаснило се о 

приступању школе овом пројекту. 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Прва седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 9. марта 2020. 

године. На овој седници верификован је успех ванредних ученика за фебруарски 

испитни рок. Веће је обавештено да је због продужетка распуста дошло до померања 

седница одељенског и наставничког већа за недељу дана у односу на Годишњи план 

рада школе.  

16.03.2020. године одржана је ванредна седница због проглашења ванредног стања у 

земљи. У допису који је стигао из МНПТР школа је обавештена да ће се до даљег 

настава одвијати путем интернета. О новонасталој ситуацији требало је обавестити 

родитеље. Одељенске старешине задужене су за комуникацију са родитељима и 

ученицима, као и за праћење здравственог стања ученика.  

Трећа седница Наставничког већа у другом полугодишту одржана је 24. априла 

преко Зум апликације. Директор школе, Маја Манић, похвалила је ангажовање 

наставника. Обавестила је веће о спроведеној анкети путем Гугл диска коју су 

попуњавали наставници и ученици, а на основу које је извршена анализа досадашњег 

рада школе на даљину. Анализу рада извршила је Данка Илић, школски психолог. 

Представљен је извештај рада Тима за маркетинг и промоцију школе. У вези са 

матурским и завршним испитима, Наставничко веће је обавештено да школа још увек 

нема информацију од стране надлежних о спровођењу истих.  
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Наредна седница у другом полугодишту одржана је 7. маја 2020. године. Поводом 

дописа пристиглог из МПНТР, било је потребно је кориговати испитна питања за 

изборне предмете и теме за матурске испите. Узеће се у обзир градиво које је обрађено 

до увођења ванредног стања. У вези са тим састао се и Актив саобраћајне групе 

предмета и извршио корекцију питања и тема. Именовани су и чланови комисија за 

завршни испит, као и ментори ученицима завршног разреда смера БРАВАР-

ЗАВАРИВАЧ. 

3. јуна 2020. године одржана је седница на којој је верификован успех завршних 

одељења на крају наставне 2019/2020. године.  

После одржаних разредних испита, постигнути су следећи резултати: 

Муратовић Милија 4/2 – полагао је РИ из немачког језика и добио оцену одличан (5) 

Јовановић Ж. Богдан 3/3 –  Српски језик и књижевност – довољан (2) 

                                                     Математика – довољан (2) 

Јонић Иван 3/3 – Српски језик и књижевност – довољан (2) 

                                 Математика – довољан (2) 

                                  Заварене конструкције – довољан (2) 

Сви ученици завршних разреда завршили су школовање, и то са следећим успехом: 7 

одличних, 33 врло добра, 21 добар, 3 довољна.  

Именовани су ментори и комисија за полагање матурских испита за ванредне ученике у 

јунском испитном року школске 2019/2020. године.  

Веће је обавештено да је последњим дописом из Министарства просвете дозвољена 

прослава матурске вечери уз писмену сагласност родитеља. Одлучено је да се 

организује састанак Савета родитеља у вези са договором око прославе матурске 

вечери. 

15. јуна 2020. године одржана је наредна седница путем апликације Зум. Утврђен је 

успех завршних одељења након полагања завршних и матурских испита. Закључено је 

да је успех завршних одељења задовољавајући 

За ученика генерације предложена је Светлана Петровић, ученица 4/1. Наставничко 

веће једногласно је изабрало ученицу Светлану Петровић за ученика генерације.  

26. јуна одржана је наредна седница Наставничког већа. Говорило се о организацији 

уписа ученика првог разреда, који се одржава 9. и 10. јула 2020. године. Комисију за 

упис чине Ћојановић Јелена, Милић Борко, Јаковљевић Марко, Живић Ерор Андреа и 

Стојковић Бојан. 

Школски психолог, Слободанака Илић, упознала је веће са професионалним намерама 

матураната на основу спроведене анкете. 

Усвојен је Акциони план за пројекат „Заједно ка средњој школи“. 
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29. јуна одржана је седница Наставничког већа на којој је верификован успех 

ванредних ученика у јунском испитном року – Петровић Петројка ТДС1, Буљанчевић 

Драган ТДС2, Петровић Зоран ТДС2, Станојевић Никола ТДС3, Милошевић Игор 

ТДС3, Динчић Петар БЗ3, Миленковић Марко ТДС4, Радојковић Ивана ТДС4. 

Матурски испит положио је Памучина Милош ТУТ. 

У четвртак, 20. августа, одржана је седница Наставничког већа. Утврђен је 

распоред активности и динамика рада до краја школске 2019/2020. године. Полагање 

разредних и завршних испита одржаваће се у наредних десет дана. Напоменуто је да 

одељенске старешине треба да среде документацију најкасније до 28. августа 2020. 

године, а тимови и активи треба да предају извештаје до 21. августа 2020. Прочитана су 

задужења у школској 2020/2021. години и истакнута су на огласној табли у 

наставничкој канцеларији. У школској 2020/2021. години имамо 13 одељења, али још 

увек нисмо добили званичну потврду Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, тј. надлежне Школске управе. Часови су подељени тако као да нам је признато 

13 одељења и тако што се водило рачуна да наставници који су предавали одељењима 

претходних година наставе да предају и ове школске године (општеобразовни). Због 

актуелне епидемиолошке ситуације у земљи, на заједничком састанку Педагошког 

колегијума и Тима за унапређивање квалитета рада установе донета је одлука да од 1. 

септембра 2020. школа ради у две смене. Часови ће трајати 30 минута.  

Стручни сарадник, психолог Слободанка Илић, прочитала је неке од кључних измена и 

допуна везаних за Протокол поступања у установи у одговору на насиље, занемаривање 

и злостављање, које су се појавиле и почеле да примењују од 07.7.2020. године. 

28. августа 2020. одржана је последња седница Наставничког већа у другом 

полугодишту. Утврђен је успех ученика након поправних, завршних и матурских 

испита у августовском року школске 2019/2020 године. Алитовић Миливоје, Рамић 

Јована и Томић Милош, сви ученици  1/3 нису пријавили и нису приступли разредном 

испиту и самим тим нису завршили први разред. Алитовић Миливоје изгубио је право 

на редовно школовање, зато што други пут понавља први разред. Матеја Симић 14 је 

разредне испите и завршио први разред са општим успехом добар (2,85). Перић Милош 

33 пријавио је и приступио је полагању завршног испита, ани није положио. 

Једногласно је усвојен распоред часова за школску 2020/2021. годину. Разредне 

старешине добиле су план и упутства за први родитељски састанак, који треба да се 

одржи 31. августа 2020. године, тако што ће родитељи бити подељени у две групе и 

састанак ће се одржати у два термина, од 14 и 15 сати.  

Настава почиње 1. септембра у 8 сати. Први час ће бити разредни час. Распоред 

звоњења истакнут је у просторијама школе.  

Наставне планове и термине за допунску наставу треба доставити до 31. августа. 

 

Извештај сачинила: 

Андреа Живић Ерор 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 СТРУЧНОГ ВЕЋА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ  

 
Стручно Веће општеобразовних предмета  у Техничкој школи, у школској 

2019/2020. години имало је 22 члана. Планиране активности Стручног Већа 

општеобразовних птредмета, а према усвојеном програму рада,су до марта 2020. године 

реализоване без већих одступања.  

Избор уџбеника, подела часова, бодовање запошљених, као и попуњавање норме 

наставника који су потенцијално били технолошки вишак је спроведен без икаквих 

проблема. У неким сегментима где је то било неопходно Веће истиче и правовремену 

подршку директора школе. 

Поред,понављам редовних активности наставника(планирање и реализација 

наставног процеса) реализована је посета сајму књига у Београду 24.11.2019. године. 

Школа је учествовала у спортским такмичењима и организовала спортске догађаје у 

самој школи у континуитету до марта 2020. године тј. до званичног проглашења 

пандемије COVID-19. 

На иницијативу вероучитеља Милоша Антића формирана је фолклорна 

секција.За школску славу Светог Саву одржана је пригодна 

приредба(игра,песма,рецитал). 

У првом полугодишту је одржан и угледни час утврђивања из предмета историја 

као и квиз „Autumn quiz“ са ученицима од првог до четвртог разреда а у реализацији 

наставника енглеског језика Драгане Васиљевић и Борка Милића. 

Током првог полугодишта једино није спроведена спроведена активност посете 

фестивалу науке. Међутим,спроведене су следеће активности у којима су активно 

учествовали чланови Стручног већа општеобразовних предмета,нарочито они који су 

разредне старешине: 

            а)предавање у просторијама школе на тему „Избор је твој – дрога је промашај“ – 

за све ученике 

            б)предавање на тему запошљавања којем су присуствовали ученици завршних 

разреда и 

             в)предавања везана за упис у војну евиденцију и уопште војну 

обуку,образовање и могућности које војска као институција пружа. 

 

Школа је од бившег радника наставника српслог језика и књижевности Синише 

Ивановића добила књиге за школску библиотеку које је наставник Снежана Бранковић 

са тимом ученика пописала и класификовала. 

Када су у питању наставна средства у школу је стигла опрема за практичне 

вежбе из физике,делом електротехнике и електричних и мерних уређаја,чиме је 

настављен позитиван тренд осавремењивања наставних средстава. 

Стручно веће општеобразовних предмета је дало подршку да наша школа 

постане део пројекта „Заједно ка средњој школи“, под покровитељством фондације 

„Pestalozzi“ из Швајцарске.Формиран је тим за сарадњу у којем ће испред Стручног 

актива општеобразовних предмета учешће имати наставник српског језика и 

књижевности Андреа Живић Ерор и наставник психологије Радмила Радић. 

На жалост 15. марта 2020.гГодине је уведено ванредно стање као последица 

пандемије COVID-19 што је у потпуности променило начин рада Стручног већа у 
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смислу реализације планираних активности,као и начину реализације васпитно-

образовног процеса. 

Због пандемије нису реализована такмичења ученика из разних предмета. 

Такође,није организован ни фестивал NouFest у Ћуприји на којем наша школа има 

традиционално учешће. 

Након увођења ванредног стања васпитно-образовни процес се одвијао путем 

„учења на даљину“. 

Наше Стручно Веће је поштујући смернице Министарства просвете РС 

углавниом са лакоћом прилагодило васпитно-образовни процес датим околностима у 

чему је наравно настава организована преко РТС-а и  могућност репризног гледања 

наставних јединица преко платформе РТС - Моја Планета умногоме помогла да 

ученици нормално учествују у самом процесу и тако што мање буду оштећени за право 

које им припада – свеобухватна и потпуна настава предвиђена планом и програмом. 

Креативност чланова нашег Већа је и овога пута била на завидном нивоу,коришћене су 

различите платформе за учење на даљину, од којих је свакако вибер био 

најпопуларнији,али ту је била и Гугл учионица,разне врсте упитника, ПП презентације. 

Било је потешкоћа у почетку,али је временом тај процес учења на даљину заживео на 

обострано задовољство ученика и наставника.  

На крају школске године могли смо да констатујемо да је васпитно-образовни 

процес обзиром на околности и изненадност ситуације ипак успешно приведен крају. 

Том приликом је константовано да уколико се у новој 2020/2021 школској години 

укаже потреба за тзв. он-лајн учењем на нивоу школе користи платформа Гугл 

учионица и Гугл мит као средство које се показало најефикаснијим током учења на 

даљину.а поред тога по потреби и други облици он-лајн наставе. То ће наравно све да 

зависи и од могућности које наши ученици имају(коришћење интернета,компјутера и 

слично). 

 

 

                                                                                                 Руководилац  Стручног већа 

                                                                                                           Предраг  Јањић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. ГОДИНУ 

Стручно веће саобраћајне струке се у току школске 2019./2020.године састало 8 

пута и то: 

 

1. 12.09.2019. године 

2. 08.10.2019. године 

3. 01.11.2019. године 

4. 26.12.2019. године 

5. 09.01.2020. године 

6. 04.02.2020. године 
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7. 29.04.2020. године 

8. 19.06.2020. године 

 

Чланови стручног саобраћајног актива су: Рајић Александар, Грујић Иван, 

Јаковљевић Марко, Младеновић Дејан, Павловић Миладин, Иветић Јелена, Керкез 

Соња, Петровић Ненад, Ђорђевић Дејан, Дицић Гвозден , Милановић Славиша, Ђикић 

Милан и Стојковић Бојан, руководилац стручног већа. 

 

На састанцима је вођен записник по предходно утврђеном дневном реду и 

анализирали су се услови и резултати рада, решавани су актуелни проблеми и питања 

важна за квалитетан рад стручног већа и његов допринос у остваривању васпитно 

образовних задатака школе. 

 

На првом састанку саобраћајног актива одржаног 12.09.2019.године реализоване су 

следеће активности: 

 

 Усвојен је план и програм рада Стручног већа саобраћајне групе предмета 

 Констатован је и усвојен тим који ће припремити ученике за такмичење у 

саобраћају школске 2019./2020. године. Што се тиче теоријског дела и припрему 

такмичарских задатака предложени су најискуснији наставници саобраћајне 

групе предмета: Павловић Миладин, Младеновић Дејан и Ђорђевић Дејан, а за 

практични део-вожња на полигону задужен је инструктор Дицић Гвозден. 

 Донацијом Министарства просвете и образовања опремљен је кабинет за 

саобраћај који ће бити у функцији припреме ученика за наставу из познавања 

саобраћајних прописа 

 За утврђивање разлике предмета за преквалификацију и доквалификацију 

задужени су наставник саобраћајне групе предмета Павловић Миладин у 

сарадњи са колегом Младеновић Дејаном. У зависности од појединачних 

случајева утврђује се разлика испита услед нових планова и програма за 

образовне профиле ТДС и ВМВ 

 Од стране Тима за стручно усавршавање испланиран је и усвојен је план 

стручног усавршавања наставника саобраћајног актива за школску 2019/2020 

годину. У оквиру стручног усавршавања унутар установе планирана су 

предавања у вези са семинарима који су похађани, као и одржавање огледних и 

угледних часова 

 Договорени су планови и динамика одржавања писмених задатака, контролних, 

вежби и тестова, који ће се забележити у књигама евиденције 

 Приложен је план текућег и корективног одржавања возила за обуку кандидата 

за „Б“ категорију и то до завршетка текуће 2019-те године и до краја школске 

2020-те године 



41 

 

 Израђен је и усаглашен наставни план и програм предмета „Моторна возила“ са 

другим плановима од предходне школске године 

 

На другом састанку саобраћајног актива одржаног 08.10.2019.године размењивале 

су се информације у вези извештаја са Заједнице саобраћајних школа: 

 

 Након прочитаног дописа које је послала Заједница саобраћајних школа у вези 

са планом активности Заједнице за наредни период и предлогом реализације 

идеје формирања сталних одбора и писања Приручника за наставу за 

модернизоване профиле, актив стручног већа саобраћајне струке донео је 

следећи предлог: 

- за стручни одбор за возаче (обука вожње, СРС) предложен је наставник 

саобраћајне групе предмета Младеновић Дејан 

- за стручни одбор за такмичење предложен је инструктор вожње Дицић 

Гвозден 

Предлог је послат на е-маил адресу Заједнице саобраћајних школа 

 Саобраћајни актив је размотрио и донео предлог о признавању предмета и 

полагању допунских испита (разлике испита) за доквалификацију ванредних 

ученика са смера ВМВ (по старом програму) на смер ТДС (по новом програму) 

по разредима, дато у прилогу друге седнице 

 Стручно веће саобраћајне струке дало је предлог ученика за такмичење у 

саобраћају наредне 2020-те године. За возаче „Б“ категорије предложени су 

следећи ученици: 

- Милојковић Никола (IV-2) 

- Зорић Милан (IV-2) 

- Илић Данијел (IV-1) 

За техничаре у саобраћају предложени су следећи ученици: 

- Ивановић Војин (IV-1) 

- Петровић Светлана (IV-1) 

- Речевић Аџемовић Петра (IV-1) 

Договорено је да инструктор вожње Дицић Гвозден обави разговор и тестира 

предложене кандидате како би се установило њихово знање, вештине, спремност 

и воља за учествовање на такмичењу. 

 Сви наставници и чланови саобраћајног актива су идентификовали ученике који 

постижу слабије резултате у учењу у оквиру својих наставних предмета и по 

плану ће кренути у реализацију допунске наставе 
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 На предлог наставника Јаковљевић Марка, саобраћајни актив је подржао његов 

предлог у вези инсталације апликација које приказују симулацију расклапања и 

склапања делова моторних возила, као и симулације везане за смер ТУТ 

(механизација претовара, средства унутрашњег транспорта, складишта), а све у 

циљу потребе и побољшања наставе 

 

На трећем састанку саобраћајног актива одржаног 01.11.2019.године реализоване 

су следеће активности: 

 

 Након обавештења Заједница саобраћајних школа у вези одржавања Извршног 

одбора и Скупштине дана 12. и 13.11.2019-те у Нишу, актив стручног већа 

саобраћајне струке, на предлог и образложење руководиоца саобраћајног актива 

Техничке школе Ћуприја, сагласио се да у раду Скупштине Заједнице 

саобраћајних школа Републике Србије учешће узму чланови: Младеновић Дејан 

и Дицић Гвозден који су уједно предложени и као чланови Стручног одбора за 

возаче и Стручног одбора за такмичење 

 Након обављених разговора са предложеним ученицима за такмичење, 

инструктор вожње Дицић Гвозден је дао образложење о изабраним ученицима за 

такмичење у саобраћају априла 2020-те године. 

За возаче „Б“ категорије изабрани ученици су: 

- Милојковић Никола (IV-2) 

- Зорић Милан (IV-2) 

За техничаре у саобраћају изабрани ученици су: 

- Ивановић Војин (IV-1) 

- Речевић Аџемовић Петра (IV-1) 

 

На четвртом састанку саобраћајног актива одржаног 26.12.2019.године 

реализоване су следеће активности: 

 

 Руководилац актива машинске групе предмета, колега Костић Владан изнео је 

своје виђење и запажања са састанка у вези дуалног образовања и начином 

обављања практичне наставе у школској радионици. Обављање практичне 

наставе обављаће се 25% по радним организацијама и ван образовно васпитне 

институције, а 75% у школској радионици, па је изразито наглашено да ће 

опремљеност школске радионице бити од великог значаја за реализацију 

наставног плана и програма. 

У вези наведеног, а у циљу опремања школске радионице, договорено је и 

усвојено да наставници саобраћајне групе предмета који обављају практичну 

наставу, направе предлог потребне опреме, алата, делова и материјала и уређаја 

по наставним јединицама, који су неопходни за реализацију практичне наставе, 



43 

 

како би се у што краћем року установило шта радионица поседује и шта је 

потребно набавити за опремање школске радионице 

 

На петом састанку саобраћајног актива одржаног 09.01.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

 

 Стручно веће саобраћајне групе предмета предложило је да у школској 

2019./2020. години упише следеће образовне профиле и то: Техничар друмског 

саобраћаја – 1 одељење, Техничар унутрашњег транспорта – 1 одељење и Возач 

моторног возила – 1 одељење 

 

На шестом састанку саобраћајног актива одржаног 04.02.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

 

 Састављен је предлог комисија за реализацију матурских испита и изборних 

предмета за школску годину 2019./2020. за образовне профиле ТДС и ТУТ 

 Састављене и предате су теме за матурске испите, као и испитна питања за 

изборне предмете за школску годину 2019./2020. за образовне профиле ТДС и 

ТУТ 

 Предложена је реализација обуке наставника за коришћење програма за 

полагање теоријског дела возачког испита, како би ученици кренули са 

електронским полагањем теоријског дела возачког испита у саобраћајном 

кабинету 

 Реализована је обука и оспособљавање ученика за безбедан и здрав рад у 

радионици при обављању практичне наставе како би се спроводиле потребне 

мере безбедности и здравља на раду. Наставницима који обављају практичну 

наставу у радионици је подељен план реализације обуке ученика 

 Предложено је одобрење допунског испитног рока за образовни профил ВМВ за 

припаднике Војске Србије за школску годину 2019./2020. и то у мају месецу 

2020., како би се испоштовао уговор 

 Актив стручног већа саобраћајне струке сагласио се и усвојио је да у раду 

Скупштине Заједнице саобраћајних школа Републике Србије учешће узму 

Младеновић Дејан и Дицић Гвозден 

 

На седмом он-лине састанку саобраћајног актива одржаног 29.04.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

 

 Предложен је ревидиран списак комисија за матурске испите и изборне 

предмете за школску годину 2019./2020. за образовне профиле ТДС и ТУТ због 

увођења ванредног стања насталог пандемијом вируса ковид-19 
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 Предлог ревидираних тема за матурске испите и предлог питања за изборне 

предмете за школску годину 2019./2020. за образовне профиле ТДС и ТУТ због 

увођења ванредног стања насталог пандемијом вируса ковид-19 

 

На осмом он-лине састанку саобраћајног актива одржаног 19.06.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

 

 Дат је и усвојен предлог о избору уџбеника за следећу школску годину 

2020./2021. 

Извештај сачинио: 

Стојковић Бојан, руководилац Актива 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАШИНСКУ 

ГРУПУ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

Стручно веће машинске групе предмета се у току школске 2019/2020.године састало 9 

пута и то: 

1. 20. 08. 2019. 

2. 30. 08. 2019. 

3. 03. 09. 2019. 

4. 17. 09. 2019. 

5. 24. 10. 2019. 

6. 18. 11. 2019. 

7. 29. 01. 2020. 

8. 03. 02. 2020. 

9. 19. 06. 2020. 

 

Чланови стручног већа су: Милан Јелић, Александар Пешић, Србољуб Стевановић и 

Владан Костић. Због одласка у пензију Милана Јелића је од 24. 2. 2020. заменио Дејан 

Стевановић. 

На састанцима је вођен записник по предходно утврђеном дневном реду и анализирали 

су се услови и резултати рада, решавани су актуелни проблеми и питања важна за 
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квалитетан рад стручног већа и његов допринос у остваривању васпитно образовних 

задатака школе. 

На првом састанку већа машинске групе предмета одржаног 20.08.2019.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

 Конституисање већа и подела задужења 

Усвајање годишњег плана рада већа 

Подела предмета на наставнике 

Закључак 

 Чланови стручног већа су: Милан Јелић, Александар Пешић, Србољуб Стевановић и 

Владан Костић. За председника је изабран Владан Костић 

 На предлог председника једногласно је усвојен годишњи план рада. 

Извршена је следећа подела предмета на наставнике: 

Милан Јелић: Технологија браварских радова, Машински материјали, Технологија 

металних конструкција и процесне опреме, Мотори са унутрашњим сагоревањем, 

металне конструкције и процесна опрема 

Александар Пешић: Основе браварских радова, Основна аутомеханичарска пракса, 

Одржавање мотора СУС 

Србољуб Стевановић: Заварене конструкције 

Владан Костић: Техничко цртање, Техничка механика, Основи технике мерења и 

контроле, Машински елементи, Техничка физика, Алати, прибор и мерење, 

Технологија заварених конструкција, Репаратура машинских делова. 

На другом састанку већа машинске групе предмета одржаног 30.08.2019.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

Усвајање плана стручног усавршавања наставника 

Избор уџбеника за стручне предмете 

Закључак 

 Усвојен је план стручног усавршавања: 
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-928 К1 П3 специјални поступци репаратурног заваривања, наваривање и метализација 

прахом 

- 898 К1 П3 Безбедност и здравље на раду на практичној настави у школи и у праксиу 

систему дуалног образовања 

-932 К2 П3 Ангажовани наставник - савремено учење за развој компетенција у 

стручном образовању. 

- 14 К3 П4 Васпитни проблеми ученика и како их превазићи 

У оквиру стручног усавршавања у установи планирани су: предавања везана за 

семинаре који ће бити похађани и распоред одржавања огледних и угледних часова 

За наредну школску годину изабрани су следећи уџбеници: 

Машински елементи: М Ристивојевић С Драпић Машински елементи 1 и2 ЗЗУ 2014. 

Техничка физика: Раде Раонић, Техничка физика; ЗЗУ; 2015 

Алати, прибор и мерење: Бранко Тадић; Алати и прибори - скрипта Факултет 

инжињерских наука Крагујевац 2008. 

Технологија заварених конструкција : Богољуб Бојић, Технолошке основе МАГ 

заваривања Друштво за унапређење заваривања у србији 1987 

Репаратура машинских делова: Саша Пејкић Инжињерско радионички приручник 

Messer 2017. 

За остале предмете не постоје уџбеници, користе се интернет, каталози, часописи... 

 

На трећем састанку већа машинске групе предмета одржаног 3.9.2019.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

Прерасподела часова наставника Пешић Александра.                                                                  

Договор у вези обиласка фирми са којима је потребно потписати уговор о дуалном 

образовању 

Закључак 

Због боловања колеге Александра Пешића договорена је следећа прерасподела часова: 

1/4 основе браварских радова преузима Владан Костић 

1/4 Основна аутомеханичарска пракса преузима Милан Јелић 



47 

 

2/3 Одржавање мотора СУС преузима Србољуб Стевановић 

Договорен је обилазак фирми са којима је потребно потписати уговор о дуалном 

образовању. Аутомеханичарске радионице обићи ће Милан Јелић, МИП Тимо и МИП 

Процесну опрему Србољуб Стевановић. Са њима треба доогворити термине за 

потписивање уговора. 

На четвртом састанку већа машинске групе предмета одржаног 17.9.2019.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

Отказивање уговора од стране већине аутомеханичарских радионица 

Закључак 

Већина аутомеханичарских радионица отказало је потискивање уговора о дуалном 

образовању због обавеза послодаваца које уговор носи са собом. Од 7 ученика за кје је 

било потребно обезбедити место извођења практичне наставе обезбеђено је 

потписивање уговора за 3 ученика. У договору са представником министарства 

просвете Радованом Живковићем, родитељима ученика који су уписали занимање 

Механичар моторних возила су обавештени да дођу на разговор 23. и 24. 9. са 

директорком школе. Том приликом их треба упознати са новонасталом ситуацијом и 

понудити им могућност промене занимања у Бравар - заваривач, Возач моторних 

возила или евентуално промену школе. 

На петом састанку већа машинске групе предмета одржаног 24.10.2019.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

Подела часова после отказивања уговора од стране аутомеханичарских радионица.               

Извештај о отказивању семинара. 

Закључак 

После отказивања уговора са аутомеханичарским радионицама и после консултацијама 

са представницима министарства и школске управе из Крагујевца извршена је нова 

подела часова која је у прилогу записника у свесци Записници са седница стручног већа 

машинског актива 

 Понуда за семинар репаратурно заваривање са аспекта одрживог развоја је одбијена 

због малог броја заинтересованих наставника машинске групе предмета из школа у 

окружења. 

 

На шестом састанку већа машинске групе предмета одржаног 18.11.2019.године 

реализоване су следеће активности: 
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Активност 

Избор новог занимања, у систему дуалног образовања 

Закључак 

Владан Костић је поднео извештај са састанка који је одржн у просторијама општине 

Ћуприја коме су присуствовали: представници министарства просвете, представници 

локалних привредника, националне службе за запошљавање и представници локалне 

самоуправе. на састанку је од стране представника министарства просвете пружена 

пуна подршка досадашњем раду школе, а посебно када је у питању занимање бравар 

заваривач. Том приликом је речено да је занимање индустријски механичар такође 

атрактивно и у осталим срединама добро прихваћено. Због тога је на седници стручног 

већа донета одлука да да се размотри могућност верификације тог занимања. 

На седмом састанку већа машинске групе предмета одржаног 29.1.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

Усвајање питања за изборни предмет из механике за образоне профиле Техничар 

друмског саобраћаја и Техничар унутрашњег транспорта 

Закључак 

Предлог питања за изборни предмет Механика на матурском испиту за образовне 

профиле Техничар унутрашњег транспорта и Техничар друмског саобраћаја усвојен 

једногласно и прослеђен на школски e-mail pedagoska.dok@gmail.com 

На осмом састанку већа машинске групе предмета одржаног 3.2.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 

Предлог комисије за полагање завршних и матурских испита 

Закључак 

За чланове комисије за полагање завршних испита предложени су: 

- Србољуб Стевановић- уједно и ментор за ученике из МИП Процесна 

- Владан Костић - ментор за ученике из МИП Тимо и председник испитне комисије 

На деветом састанку већа машинске групе предмета одржаног 19.6.2020.године 

реализоване су следеће активности: 

Активност 
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Избор и промена уџбеника за реализацију наставе школске 2020./2021. године 

Закључак 

Наставници стручних предмета машинске групе предмета донели су и једногласну 

одлуку да уџбеници за школску 2020./2021. годину остану исти као и школске 

2019./2020. године. 

Извештај сачинио: 

Владан Костић, руководилац Актива 

 

ИЗВЕТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

Одељенско веће другог разреда имало је три одељења 2/1 ТДС, 2/2 ТУТ и 2/3 БЗ/ММВ. 

Ово веће се у школској 2019/20. састајало пет пута, у мају месецу преко ZOOM 

платформе. 

На првој седници је усвојен план рада већа, усвојена структура одељења и утврђени су 

распореди писмених задатака. Расправа вођена о опредлогу релације за екскурзију. 

Друга седница је одржана на крају првог периода оцењивања где је утврђен успех 

ученика и одељења, идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка и 

идентификовани ученици за допунску и додатну наставу. 

Трећа седница је оджана на крају полугодишта где је поред успеха ученика и одељења 

утврђено и владање појединих ученика као и реализована настава у предходном 

периоду. 

Четврта седница је одржана преко ZOOM платформе у време ванредног стања због 

епидемије вируса. На овој седници се сагледао начин праћења и учествовања ученика  у 

настави на даљину. Сагледане су потребе у идентификовању ученика за разредни 

испит. 

На последњој сеници на крају другог полугодишта утвђен је успех ученика и одељења 

и изречене васпитно дисциплинске мере. Ученици са одличним успехом су похваљени. 

Сагледано је реализовање наставе ( укључујући и наставу на даљину). 

Руководилац одељенског већ за други разред 2019/20. је био Дејан Младеновић. 

  У Ћуприји, 25.8.2020. године                                        Извештај поднео Руководилац ОВ 

Дејан Младеновић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – 

ПСИХОЛОГА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

Рад  психолога током школске 2019/2020. године одвијао се према унапред 

сачињеном глобалном (годишњем) програму и месечним оперативним програмима, а у 

складу са Правилником о раду стручних сарадника (Просветни гласник бр.5/2012), 

Законом о основама система образовања и васпитања , Законом о средњој школи, 

Годишњим планом рада школе, Школском програму, Акционим плановима развојног 

плана... 

Током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19 (corona virus) 

рад психолога одвијао се од куће (on line) . 

За потребе овог извештаја, рад психолога биће приказан по подручјима рада,  

набрајањем главних послова 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 
 Планирање и програмирање сопственог рада : израдаглобалног (годишњег 

плана) и  оперативних (месечних)планова рада 

 Учешће у израдиделоваГодишњегпланарадашколе за школску 2019/2020. 

годину 

 Организациони послови везани за почетак школске године:формирањеи 

класификацијадокументацијеученикапо одељењима (картони ученика); 

документација за одељенске старешине 

 Сарадња    у  изради  оперативних      и  глобалних   планова  рада  наставника 

(предлог образаца , достављање наставних програм, израда пописа Просветних 

гласника у којима су објављени наставни програми) 

 Учешће у конципирању структуре и изради делова школског програма 

 Учешће у реализацији Развојног плана школе и израда извештаја о томе 

 Учешће у планирању и програмирању седница стручних органа школе у 

сарадњи са директором школе и руководиоцима стручних органа 

 Израда плана посете наставе 

 Промоција и маркетинг школе на подручју општине Параћин 

 

2. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

 
 Пријем, класификација и праћење благовремене израде наставних планова, 

израда извештаја о предатим плановимараданаставника 

 Праћење ефеката образовно–васпитног рада (успеха и понашања ученика), 

израда извештаја и анализа 

 Учешће у изради, праћењу и вредновању ИОП-а за ученике Миливојевић 

Стефана 2/2 и Алексић Стевана 1/4 

 Сугерисање и праћење индивидуализације наставе за поједине ученике који 

имају тешкоће у учењу 
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 Сарадња са одељенским старешина и предметним наставницима, током наставе 

на даљину , на праћењу активности ученика и мотивисању неактивних ученика 

 Израда делова  извештаја о раду школе  

 Праћење дидактичко-методичке заснованости наставе и методологије 

оцењивања посетом часова  (посећено  35 часова) 

 Спровођење истраживања и израда извештаја : 

 социо-економски статус и породичне прилике ученика 

 професионалне намере матураната 

  структура уписаних ученика у први разред 

 Након месец дана  реализације наставе на даљину, због проглашења 

ванредног стања изазваног пандемојом вируса Covid 19 , реализовано је 

истраживање о остваривању наставе на даљину. Циљ истраживања било 

је испитивање мишљења ученика и наставника о настави  на даљину 

 анализа анкетирања родитеља о начину праћења наставе за школску 

2020/2021. Годину 

 идентификација ученика из осетљивих група и израда извештаја за 

потребе пројекта „ заједно ка средњој школи“ за спречавање осипања 

ученика 

 током ванредног стања прикупљање информација и обрада података о 

ученицима који немају техничких могућности за праћење наставе на 

даљину ради пружања техничке помоћи од стране фондације Pestalozzi  и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 

3. Рад са наставницима 

 
 Учешће у увођење у посао приправника и новодошлих наставника (замене) 

 Израда предлога садржаја  часа одељенског старешине и реализација појединих 

садржаја  

 Упознавање одељењских старешина са психолошким карактеристикама ученика 

и породичним условима 

 Сарадња са одељењским старешинама на решавању појединачних проблема 

ученика и одељења кроз појачан васпитни рад 

 Сарадња са наставницима током ванредног стања у планирању наставе на 

даљину (преглед наставних планова), одабиру наставних материјала, 

формативном и сумативном оцењивању ученика 

 Консултативно-инструктивни рад са наставницима после посећених часова и по 

потреби, у циљу унапређивања области самовредновања: Настава и учење 

 Организација и присуство угледним часовима  

 Сарадња и помоћ одељенским старешинама у програмирању родитељских 

састанака и размена информација након одржаних родитељских сасатанака 

 Саветодавна помоћ наставницима у савладавању тешкоћа и проблема у 

васпитном раду 

 Сарадња са одељенским старешинама у појачаном васпитном раду са 

ученицима који неоправдано изостају 

 



52 

 

4. Рад са ученицима 

 
 Посета одељења  првог разреда  ради упознавање са пословима и задацима рада 

психолога , а са циљем разбијања предрасуда о обраћању психологу и 

мотивисања за сарадњу 

 Реализација предавања за одељења првог разреда о методама и техникама 

успешног учења „ Како да учимо успешније“, „Дигитално насиље „ 

 Током трајања ванредног стањаученицима је пружана психо-социјална 

подршка путем писаног материјала и индивидуалних консултације путем 

Facebooka, Vibera,телефоном 

 У циљу пружања подршке учењу у време наставе на даљину, сачињен је и 

дистрибуиран пригодан текст о организацији учења и управљање временом 

 Пружање додатне подршке током ванредног стања ученицима који се образују 

по ИОП-у чешћим контактима са ученицима и родитељима 

 Обављање психолошко саветодавних разговора и појачан васпитни рад са 

ученицима који имају различите потешкоће  у свакодневном функционисању 

Највише је било рада са ученицима који врше повреду правила понашања 

(неоправдано изостајање, агресивно и насилно понашање, дискриминација, 

недисциплиновано понашање и ометање наставе)  

 Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група 

 Рад на превенцији осипања ученика 

 Сарадња са Ученичким парламентом (помоћ у планирању и програмирању 

рада, присуство састанцима, спровођење акција) 

 Рад на унапређивању безбедности ученика и решавању инцидентних ситуација 

у сарадњи са одељенским старешинама,школским полицајцем и директором 

школе 

 Професионално информисање и саветовање у избору даљег правца школовања 

за ученике завршних разреда, индивидуално и у одељењу (организација 

презентација високих школа и факултета) 

 Током реализације наставе на даљину пружена је подршка ученицима 

завршних разреда у изради матурских радова сачињавањем упутства и шаблона 

за практичан део матурског испита 

 У оквиру каријерног вођења и саветовања ученицима завршних разреда је 

пружена подршка у виду писаног материјала током трајања наставе на даљину : 

помоћ у тражењу посла, правила за добру биографију, разговор са послодавцем 

 

 

5. Рад са родитељима 

 
 Индивидуални разговори са родитељима ученика који су обухваћени  

појачаним васпитним радом и против којих је  покренут дисциплински 

поступак, као и родитељима ученика који имају проблеме у учењу или 

понашању 

 На почетку  ванредног стања  израдђен је материјала (пригодан текст) психо-

социјалне подршке родитељима и породици и дистрибуиран мailom 

 Сарадња са родитељима ученика који се образују по ИОП-у ради праћења 

активности током наставе на даљину и мотивисања за учење 

 Учешће у раду   Савета родитеља 
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6. Рад са директором 

 
 Размена информација о новинама у образовно-васпитном сиситему,  

образовној пракси и свакодневним активностима у школи, дописима од 

стране министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 Анализа успеха и понашања ученика на крају сваког оцењивачког периода 

 Планирање и програмирање седница Наставничког већа, Педагошког 

колегијума и осталих стручних органа и тимова 

 Израда распореда посете наставних часова 

 Сарадња на изради Годишњег плана рада школе и  извештаја о раду школе 

 Решавање молби и жалби ученика 

 Предлагање чланова стручних актива, тимова и комисија 

 Сарадња у спровођењу дисциплинског поступка против ученика 

 

7. Рад у стручним,саветодавним органима,активима и тимовима 

 
 Руковођење  Тимом за инклузивно образовање и Тимом за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Сарадња и рад у Тиму за самовредновање 

  Рад у Пројектном Тиму за спровођење пројекта « Заједно ка средњој школи-

помоћ  ученицима из осетљивих група на преласку ка средњој школи» 

(израда Акционог и финансијског плана) 

 Учешће у раду седница Наставничког већа, Одељењских већа, Стручних већа 

, Стручног актива за развојно планирање, Стручног актива за израду и развој 

школског програма, Дисциплинске комисије, Педагошког колегијума,Савета 

родитеља, Ученичког парламента 

 

  

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе 

 
 Сарадња са стручним институцијама (основне школеи средње школе у 

Ћуприји и округу, Дом ученика, Центар за социјални рад, Завод за јавно 

здравље, Дом здравља, Национална служба за запошљавање, Полицијска 

станице Ћуприја...) 

 

 Свакодневна сарадња са школским полицајцем ради размене информација о 

стању безбедности у школи и решавању инцидентних    ( конфликтних) 

ситуација 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 
 Вођење евиденције и документације (глобални и  оперативни планови рада, 

извештај о раду, дневник рада, евиденција и извештаји о појачаном васпитном 

раду са ученицима, евиденција насилног понашања, радне белешке..) 
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 Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима,   

посећеним активностима, односно часовима   

 Припрема за рад (праћењем литературе, стручних сајтова...) 

 Стручно усавршавање (посебан извештај ) 

 

 

У Ћуприји , август, 2020. године                        Стручни сарадник:     

                                                                      Слободанка Илић, психолог         
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ 

 

 

Током школске 2019/2020. године Тим за инклузивно образовање је одржао 5 састанака 

на којима су реализоване следеће активности: 

 

1. Конституисање Тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020.годину 

2. Усвајање плана рада Тима за школску 2019/2020. годину 

3. Утврђивање права на ИОП - евидентирање ученика који ће похађати наставу по 

ИОП-у у школској 2019/2020. години 

4. Предлог чланова Тима за пружање додатне подршке ученицима који се школују 

по ИОПу2 

5. Предлог ИОП-а за ученике Алексић Стевана  и Миливојевић Стефана 

6. Вредновање ИОП-а 2 за ученика Алексић Стевана  за период септембар-

новембар 

7. Вредновање ИОП-а 2 за ученика Алексић Стевана (други период) и 

Миливојевић Стефана (прво полугодиште) 

8. Презентација Пројекта „ Заједно ка средњој школи- подршка ученицима из 

осетљивих група при преласку у средњу школу“ 

9. Вредновање ИОП-а 2 за ученика Алексић Стевана  и Миливојевић Стефана 

(друго полугодиште) 

10. Презентација Акционог и финансијског плана  пројеката „ Заједно ка средњој 

школи- подршка ученицима из осетљивих група при преласку у средњу школу“ 

11. Извештај о раду Тима за  школску 2019/2020. годину 

 

 

 

 

.         Руководилац Тима за инклузивно образовање 

Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ 

Спречавање насиља, злостављања и занемаривања ученика је стални задатак 

свих запослених у школи, а посебно Тима за заштити од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања (у даљем тексту Тим) формираног на седници 

Наставничког већа и именованог од стране директора школе у августу 2019. године. 

Чланови  Тима за шк. 2019/2020. годину били су: 

 Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог 

 Јовановић Слободан, наставник социологије 

 Павловић Миладин, наставник саораћајне групе предмета 

 Милинковић Јован, наставник филозофије 

 Марјановић Тамара, наставница грађанског васпитања 

Тим је радио по сачињеном плану и програму и одржао је 10 састанака,скоро свим 

састанцима је присуствовала Маја Манић, директор школе. На већини састанака 

Тимпосебно се бавио анализом и поступањем у случајевима насиља на другом и трећем 

нивоу. 

На првом састанку обављено је конституисање Тима и за руководиоца изабрана 

Илић Слободанка, стручни сарадник-психолог. Тада је разматран Извештај о 

реализацији Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања за 

школску 2018/2019. годину и Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања за школску 2019/2020.годину. Чланови Тима су 

разматрали нови Правилник о протоколу поступања установе у одговору нанасиље, 

злостављање и занемаривање (Службени гласник 46/ 6.2019) који је члановима Тима 

представила Слободанка Илић, психолог. На овом састанку Тим је констатовао да је 

скоро немогуће да се дефинише сталан термин за састанке коме би присуствовали сви 

чланови Тима због рада троје чланова у више школа. 

На седам наредних  састанка Тим је разматрао је 10 случајева насилног понашања 

ученика према ученику , од којих су 8 на другом нивоу , а два на 3.нивоу. Детаљнији 

опис догађаја налази се у записницима Тима и евиденцији насилног понашања. 

Због повећаног броја случајева насилног понашања ученика са тежим повредама у 

већини школа у поморавском округу, одржан је састанак Школске управе у Јагодину 

коме су присуствовали представници школа, здравствених центара, центара за 

социјални рад и полицијске управе Јагодина. Овом састанку присуствовале су директор 

школе Манић Маја и психолог Илић Слободанка која је известила Тим о садржају 

састанка и предложеном сету мера и активности на превенцији насиља у школама . На 

овом састанку Тим је приступио изради Плана превентивних активности у раду са 

ученицима, родитељима и запосленима који је био обавеза након одржаног састанка у 

Школској управи, а на основу документа који је школама том приликом достављен. 
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На 9. Састанку Слободанка Илић , психолог је презентовала Тиму предавање „ 

Установе образовања и васпитања у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања“ које је одржала Соња Миљковић, саветник ШУ Јагодина,задужена за 

превенцију насиља. 

Током ванредног стања због пандемије вируса Corona, након дописа Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја,  да је у неким школама, током наставе на 

даљину, уочена појава дигиталног насиља, психолог Илић Слободанка је мailom 

проследила ученицима пригодан текст о дигиталном насиљу и указала на његове 

последице. 

На 10. састанку Тим је  анализирао рад током школске године и сачињен је извештај 

о томе. 

                                                                                                  Илић Слободанка 

                                                                                            стручни сарадник-психолог 

 

ИЗВЕШТАЈ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

(подручје рада Машинство и обрада метала ) 

 

Августа и септембра смо заједно са наставницима практичне наставе договарали 

реализацију практичне наставе са привредом,односно постизали договор за социјалним 

партнерима. 

2019-2020 године партнери за реализацију практичне наставе за смер бравар-

заваривач,за одељења  3-3 су били Мип процесна опрема и Мип Тимо,оба партнера су у 

Ћуприји. 

Ученици Буљанчевић Милош,Јовановић Богдан,Колев Урош,Милосављевић 

Вељко,Перић Милош,Симоновић Иван,Васковић Лазар практичну наставу Заварених 

конструкција обављали су у предузећу ,Мип Процесна опрема.(сви ученици су из 

одељења 3-3) 

Ученици Динчић Петар,Јовановић Богдан,Јонић Иван,Марковић Ђорђе,Милорадовић 

Игор,Миленковић Михајло и Нешић Данијел су практичну наставу вршили у предузећу 

,МИП ТИМО, из Ћуприје (ученици одељења 3-3) 

Два пута сам заједно са наставницима практичне наставе ишла у обилазак практичне 

наставе и анализирали проблеме везане за саму наставу.Генерално једини проблем је 

била мотивација код одређених ученика. 

Децембра-јануара се ишло код компанија као подршка компанијама за упис ученика у 

први разред и скупљање изјава о намери. 
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Током школске године пратило се постигнуће ученика на практичној настави 

Такође током школске године пратила се и реализација практичне наставе,која се 

реализовала у потпуности све до тренутка проглашења ванредног стања. 

У току године проналажење и успостављање сарадње са новим потенцијалним 

социјалним партнерима. 

                                                                                               Организатор практичне наставе 

                                                                                                                            Иветић Јелена 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У 

ПОДРУЧЈУ РАДА САОБРАЋАЈ НА КРАЈУ ПРВОГ 

ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 
Практична настава се одвијала према постојећем плану и програму и у складу са 

Законом о безбедности саобраћаја, као и уз договор са директором школе, правником и 

наставницима практичне наставе саобраћајне групе предмета. 

 

Ученици 3/2 одељења - образовни профил: Техничар унутрашњег транспорта 

имали су предавања из Познавања саобраћајних правила и прописа ( 30 часова ) у 

оквиру практичне наставе у блоку у школи у периду од 16 до 20.9.2019. године и у том 

периоду нису имали редовну наставу. Часове су држали: Дејан Младеновић једну 

групу, а Соња Керкез другу групу. 

 

 Ученици одељења 3/1 ( ТДС )  и 4/2 ( ТУТ ) практичну наставу су обављали по 

предузећима са којима је школа склопила уговор о остваривању практичне наставе за 

школску 2019/2020. годину ( ауто-сервисима, ауто-школама, техничком прегледу и 

предузећима која имају унутрашњи транспорт ), а одељења 1/1 ( ТДС ), 1/2 ( ТУТ ),1/3 ( 

ВМВ ), 2/1 ( ТДС ), 2/2 ( ТУТ ), 3/2 ( ТУТ ) и 4/1 ( ТДС ) практичну наставу су имала у 

школи. 

 

Ученици 3/1 одељења ( ТДС ) практичну наставу су обављали ван школе, а 

обилазили су их наставници саобраћајне групе предмета Марко Јаковљевић једну групу 

и Соња Керкез другу групу. То су следећа предузећа: 

1. Технички преглед „Ауто – Милошевић“ ДОО, Ћуприја 

2. Општа болница Ћуприја ( гаража ), Ћуприја 

3. Предузеће за пренос возила „Ravnelle trade auto plus“ ДОО, Ћуприја 

4. Технички преглед „Манце ауто“ ДОО, Ћуприја 

5. Ауто – школа „Локи“, Ћуприја 

6. Ауто – школа „Круг – тренд“, Параћин 

7. Ауто – кућа „Озон“ ДОО, Јагодина 

8. Ауто – кућа „Француз“ ДОО, Јагодина  

9. СТР „Неша – ауто“, Параћин 
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Ученици 4/2 одељења ( ТУТ ) практичну наставу су обављали ван школе, а 

обилазили су их наставници саобраћајне групе предмета Миладин Павловић једну 

групу и Марко Јаковљевић другу групу.  

То су следећа предузећа: 

1. „Зенит“ ДОО, Ћуприја 

2. „МИП процесна опрема“ ДОО, Ћуприја 

3. ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја 

4. ВП „Ћуприја“ ДОО, Ћуприја 

5. „Будућност“ ДОО Ваљево – погон Параћин 

6. ПТП „ДИС“, Јагодина 

7. „Бахус“ ДОО, Параћин 

 

У септембарском испитном року одржаном 18.9.2019. годинекомисија за полагање 

тестова била је: Ненад Петровић и Гвозден Дицић за Б – категорију.  

Право на полагање су имали само ученици 3/1 одељења ( ТДС ). Од 14 пријављених 

ученика за полагање тестова за Б - категорију, 13 је изашло на полагање, 1 није 

приступио полагању, 5 је положило, а 8 је пало.  

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Мијатовић Милош – 3/1 ( ТДС ) 

2. Вучковић Душан – 3/1 ( ТДС ) 

3. Стојановић Никола  – 3/1 ( ТДС ) 

4. Илић Никола  – 3/1 ( ТДС ) 

5. Симоновић Михајло – 3/1 ( ТДС ) 

 

У септембарском испитном року одржаном 26.9.2019. годинекомисија за полагање 

тестова била је: Соња Керкез и Јелена Иветић за Б – категорију.  

Право на полагање су имали само ученици 3/2 одељења ( ТУТ ). Од пријављених 17 

ученика за Б – категорију, сви су изашли на полагање, 4 је  положило тестове, а 13 је 

пало.  

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Боројевић Уна – 3/2 ( ТУТ ) 

2. Станковић Јована – 3/2 ( ТУТ ) 

3. Срећковић Немања – 3/2 ( ТУТ ) 

4. Џељадини Халил – 3/2 ( ТУТ ) 

 

У септембарском испитном року одржаном 27.9.2019. годинекомисија за полагање 

возачког испита за Б - категорију била је: Александар Рајић и Дејан Ђорђевић. 

Од пријављених 6 ученика, сви су изашли на полагање, положила је 1 ученица, а 5 

ученика је пало возачки испит. 

 

Ученица која је положила возачки испит и стекла право на издавање пробне возачке 

дозволе за Б – категорију у овом испитном року  је: 

1. Стојменовић Тамара – 4/1 ( ТДС ) 

 

У октобарском испитном року одржаном 28.10.2019. године 
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комисија за полагање тестова била је: Соња Керкез и Бојан Стојковић за Б – 

категорију 3/2 - одељење; Јелена Иветић и Миладин Павловић за Б – категорију 

3/1 - одељење. 

Од 25 пријављених ученика за полагање тестова за Б – категорију ( 13 ученика 3/2 

одељења и 12 ученика 3/1 одељења ), 8 је положило тестове, 5 није изашло на полагање, 

а 12 је пало.  

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Милојевић Ања – 3/2 ( ТУТ ) 

2. Николић Никола – 3/2 ( ТУТ ) 

3. Алексић Немања – 3/1 ( ТДС ) 

4. Милановић Срећко – 3/1 ( ТДС ) 

5. Мујић Магдалена – 3/1 ( ТДС ) 

6. Марковић Стефан – 3/1 ( ТДС ) 

7. Стојиљковић Кристина – 3/1 ( ТДС ) 

8. Обрадовић Марко – 3/1 ( ТДС ) 

 

У октобарском испитном року одржаном 28.10.2019. годинекомисија за полагање 

возачког испита за Б - категорију била је: Дејан Младеновић и Гвозден Дицић за 

једну групу; Иван Грујић и Славиша Милановић за другу групу. 

Од пријављених 6 ученика, сви су изашли на полагање, положило је 5 ученика, а 1 

ученик је пао возачки испит. 

 

Ученици која су положили возачки испит и стекли право на издавање пробне возачке 

дозволе за Б – категорију у овом испитном року  су: 

1. Антић Лука  – 4/1 ( ТДС ) 

2. Тодоровић Лазар – ванредни ( шк. 2018/2019. године био 4/3 - ТУТ ) 

3. Петровић Невена – 4/2 ( ТУТ ) 

4. Јовановић Урош – 4/2 ( ТУТ ) 

5. Адамовић Стефан – 4/2 ( ТУТ ) 

 

У новембарском испитном року возачки испит за Б категорију је био заказан 

29.11.2019.године, а чланови комисије били су: Александар Рајић и Гвозден 

Дицић; Дејан Ђорђевић и Милан Ђикић. Од 10 ученика који су пријавили полагање 

возачког испита, 5 је положило, а 5 је пало. 

 

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право на 

издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су: 

1. Милосављевић Андрија  – 4/2 ( ТУТ ) 

2. Симић Нина  – 4/1 ( ТДС ) 

3. Џељадини Халил  – 3/2 ( ТУТ ) 

4. Миловановић Милан  – 3/1 ( ТДС ) 

5. Вучковић Душан  – 3/1 ( ТДС ) 

Сви ученици су први пут полагали возачки испит. 

 

У новембарском испитном року одржаном 04.12.2019.годинеполагање тестова за Б 

– категорију  је организовано у две групе. Комисију за полагање тестова за прву 

групу чинили су: Ненад Петровић и Александар Рајић; а за другу групу: Дејан 

Младеновић и Бојан Стојковић. 

Испит је пријавило укупно 18 ученика ( по 9 у свакој групи ).  
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На полагање је изашло 15 ученика, 3 нису приступила полагању, 6 је положило, а 9 је 

пало. 

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Грујић Ана – 3/1 ( ТДС ) 

2. Младеновић Миљана – 3/1 ( ТДС ) 

3. Стојановић Лазар – 3/2 ( ТУТ ) 

4. Елезоски Новица – 3/2 ( ТУТ ) 

5. Стојановић Јован – 3/2 ( ТУТ ) 

6. Павловић Лука – 3/2 ( ТУТ ) 

 

 

У децембарском испитном року возачки испит за Б категорију је био заказан 

26.12.2019. године, а чланови комисије били су: Јелена Иветић и Милан Ђикић ( 

једна група ); Александар Пешић и Славиша Милановић ( друга група ). Од 9 

ученика који су пријавили полагање возачког испита, сви су изашли на полагање, 7 је 

положило, а 2 су пала. 

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право на 

издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су: 

1. Петковић Јована – 4/2 ( ТУТ ) 

2. Илић Адријана – 4/2 ( ТУТ ) 

3. Љубић Марко – 4/1 ( ТДС ) 

4. Радисављевић Миљан – 4/1 ( ТДС ) 

5. Илић Стефан – 4/1 ( ТДС ) 

6. Мијатовић Милош – 3/1 ( ТДС ) 

7. Стојановић Никола – 3/1 ( ТДС ) 

 

У децембарском испитном року одржаном 26.12.2019. године комисија за полагање 

тестова за Б – категорију била је: Иван Грујић и Бојан Стојковић. 

Испит је пријавило укупно 16 ученика.  

На полагање је изашло 9 ученика, 7 није приступило полагању, 2 су положила, а 7 је 

пало. 

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Динић Анђела – 3/1 ( ТДС ) 

2. Станић Катарина – 3/1 ( ТДС ) 

 

У јануарском испитном року одржаном 29.01.2020. године комисија за полагање 

тестова за Б – категорију била је: Ненад Петровић и Александар Рајић. 

Испит је пријавило укупно 12 ученика.  

На полагање је изашло 11 ученика, 1 није приступио полагању, 1 је положио, а 10 је 

пало. 

 

Ученик који је положио тестове је: 

1. Павловић Сава – 3/2 ( ТУТ ) 

 

У јануарском испитном року возачки испит за Б категорију је био заказан 

29.01.2020. године, а чланови комисије били су:  Миладин Павловић и Славиша 

Милановић. Од 3 ученице које су пријавиле полагање возачког испита, све три су 

изашле на полагање и положиле. 
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Ученице које су положиле возачки испит у овом испитном року и стекле право на 

издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су: 

1. Боројевић Уна – 3/2 ( ТУТ ) 

2. Адамовић Анастасија – 4/1 ( ТДС ) 

3. Радовановић Мина – 4/1 ( ТДС ) 

 

 

СТАТИСТИКА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  

( Б – категорија ): 

 

1. Тестове је положило 26 ученика ( 3/1 ( ТДС ): 15 ученика и 3/2 ( ТУТ ): 11 

ученика ). 

 

2. Возачки испит је положио 21 ученик ( 3/1 ( ТДС ): 4 ученика; 3/2 ( ТУТ ): 2 

ученика; 4/1 ( ТДС ): 8 ученика; 4/2 ( ТУТ ): 6 ученика и 1 ученик ванредно ( 

шк. 2018/19. године био је 4/3 ( ТУТ )). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У 

ПОДРУЧЈУ РАДА САОБРАЋАЈ НА КРАЈУ ДРУГОГ 

ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 
Практична настава се одвијала према прилагођеном постојећем плану и 

програму и у складу са Законом о безбедности саобраћаја, као и уз договор са 

директором школе, правником и наставницима практичне наставе саобраћајне групе 

предмета, као и инструкторима вожње. 

 

Због продужетка зимског распуста до 21.02.2020. године ( због епидемије грипа ) 

нису организована полагања теоријског ( тестова ) и практичног ( вожње ) дела 

возачког испита у фебруарском испитном року. 

 

У мартовском испитном року одржаном 05.3.2020. године комисија за полагање 

тестова за Б – категорију била је: Дејан Младеновић и Бојан Стојковић.  

Од 12 пријављених ученика за полагање тестова за Б - категорију 5 је положило 

тестове, 1 није изашао, а 6 је пало.  

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Марковић Анђела – 3/1 ( ТДС ) 

2. Јанковић Анђела – 3/2 ( ТУТ ) 

3. Милосављевић Вељко – 3/2 ( ТУТ ) 

4. Антић Алекса – 3/2 ( ТУТ ) 

5. Ристић Аница – 3/2 ( ТУТ ) 

 

Возачки испит за Б категорију је био заказан 06.3.2020.године ( мартовски рок ), а 

чланови комисије били су: Миладин Павловић и Славиша Милановић ( једна група ); 
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Дејан Ђорђевић и Гвозден Дицић ( друга група ). Испит је пријавило 7 ученика. Сви су 

изашли на полагање, 1 ученица је пала ( Станковић Јована – 3/2 ), а 6 ученика је 

положило возачки испит. 

 

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право на 

издавање пробне возачке дозволе за Б категорију су: 

1. Илић Никола – 3/1 ( ТДС ) 

2. Обрадовић Марко – 3/1 ( ТДС ) 

3. Марковић Стефан – 3/1 ( ТДС ) 

4. Симоновић Михајло – 3/1 ( ТДС ) 

5. Срећковић Немања – 3/2 ( ТУТ ) 

6. Николић Никола – 3/2 ( ТУТ )  

 

Због проглашења ванредног стања у земљи, a због епидемије вируса COVID 

19 које је трајало од 16.3.2020. године до 07.5.2020. године није било редовне 

наставе у школамаи није било дозвољено окупљање ван породице, па није ни било 

могуће организовати полагање тестова и вожње. Ни након проглашења прекида 

ванредног стања 07.5.2020. године ученици нису враћени на наставу одлуком 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Настава је реализована „on 

line“ и није било могуће извођење практичне наставе у предузећима у којима су 

ученици били распоређени почетком школске године. План и програм је морао да 

се прилагоди новонасталој ванредној ситуацији, а и после прекида ванредног 

стања ( 07.5.2020. године ) јер ученици  и наставници нису били враћени у школе ( 

на редовну наставу ) и настава није „нормализована“. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило је школама да 

врше обуку  вожње ученика дописом који је стигао 05.5.2020. године увече на е - mail 

адресу школе. Састанак због организовања почетка обуке вожње ученика одржан је 

06.5.2020. године у 10 часова са директором школе: Мајом Манић, инструкторима 

вожње: Гвозденом Дицићем, Славишом Милановићем и Миланом Ђикићем, као и 

организатором практичне наставе у подручју рада Саобраћај: Јеленом Ћојановић. 

Договорено је да обука вожње ученика наше школе почене од 07.5.2020. 

године.Ученици су преко контакта са одељењским старешинама давали сагласност да 

ће долазити на часове обуке вожње уз обавезне мере заштите ( ношења заштитних 

маски, рукавица и дезинфиковања возла ). Нажалост, нису сви ученици који су 

започели обуку вожње могли да долазе на часове, а неки нису могли ни да започну 

обуку у датом тренутку. Разлози су били од финансијске ситуације, па све до превоза и 

становања. Ученици који су пристали да возе од 07.5.2020. године код инструктора 

Славише Милановића су: Павловић Лука – 3/2, Милосављевић Вељко – 3/2 и Елезоски 

Новица – 3/2; код инструктора Гвоздена Дицића су: Павловић Сава – 3/2, Стојановић 

Јован – 3/2 и Милојевић Ања – 3/2; код инструктора Милана Ђикића су: Стојановић 

Лазар – 3/2, Грујић Ана – 3/1 и Алексић Немања – 3/1. 

 

Возачки испит за Б категорију био је заказан 15.5.2020.године ( мајски рок ), а 

чланови комисије били су: Ненад Петровић и Славиша Милановић. Од 4 пријављена 

ученика сва 4 су изашла на полагање и положила возачки испит. 

 

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право на 

издавање пробне возачке дозволе  за Б – категорију су: 

1. Станковић Јована – 3/2 ( ТУТ ) 
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2. Стојановић Јован – 3/2 ( ТУТ ) 

3. Стојиљковић Кристина – 3/1 ( ТДС ) 

4. Милановић Срећко – 3/1 ( ТДС ) 

 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/1 – одељења (Техничар друмског 

саобраћаја) одслушали су по 10 часова Прве помоћи и то: 21.5.2020. године (7 часова) и 

29.5.2020. године (3 часа). Часове је држао др Ивица Јоцић („on – line“). 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/2 – одељења (Техничар 

унутрашњег транспорта) одслушали су по 10 часова Прве помоћи и то: 22.5.2020. 

године (5 часова) и 23.5.2020. године (5 часова). Часове је држао др Ивица Јоцић („on – 

line“). 

 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/3 – одељења (Механичар 

моторних возила) одслушали су по 30 часова Познавања саобраћајних правила и 

прописа. Часови су држани: 18,19,20,21. и 22.5.2020. године (5 дана по 6 часова). 

Часове је држао наставник саобраћајне групе предмета, Иван Грујић („on-line“). 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/1 – одељења (Техничар друмског 

саобраћаја) одслушали су по 30 часова Познавања саобраћајних правила и прописа. 

Часови су држани: 18,19,20,22. и 23.5.2020. године(5 дана по 6 часова). Часове је држао 

наставник саобраћајне групе предмета, Дејан Младеновић („on-line“). 

У оквиру практичне наставе у блоку ученици 2/2 – одељења (Техничар 

унутрашњег транспорта) одслушали су по 20 часова Познавања саобраћајних правила и 

прописа. Часови су држани: 18,19,20. и 21.5.2020. године(4 дана по 5 часова). Часове је 

држао наставник саобраћајне групе предмета, Дејан Ђорђевић („on-line“). 

 

 

Возачки испит за Б категорију био је заказан 24.6.2020. године (јунски рок), а 

чланови комисије били су: Миладин Павловић и Славиша Милановић (прва група); 

Александар Рајић и Гвозден Дицић (друга група). Од 8 пријављених ученика свих8 је 

изашло на полагање. Возачки испит су положила 4 ученика (прва група), а 4 ученика су 

пала (друга група). 

 

Ученици који су положили возачки испит у овом испитном року и стекли право на 

издавање пробне возачке дозволе  за Б – категорију су: 

1. Павловић Сава – 3/2 (ТУТ) 

2. Павловић Лука  – 3/2 (ТУТ) 

3. Милосављевић Вељко  – 3/2 (ТУТ) 

4. Грујић Ана – 3/1 (ТДС) 

 

 

У јунском испитном року одржаном 29.6.2020. године комисија за полагање тестова 

за Б – категорију била је: Гвозден Дицић и Александар Пешић. 

Испит је пријавило укупно 10 ученика од 11 који су имали право (2 ученика 3/1 – 

одељења (ТДС) и 8 ученика 3/2 – одељења (ТУТ)). Ученица 3/1 – одељења (ТДС) 

Гвоздић Александра није пријавила и није полагала тестове јер није имала новац за 

уплату. 

На полагање је изашло 10 ученика, 8 је положило, а 2 су пала. 

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Судимац Анђела – 3/1 ( ТДС ) 
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2. Јанковић Милош – 3/1 ( ТДС ) 

3. Нешковић Анђелија – 3/2 ( ТУТ ) 

4. Нешковић Никола – 3/2 ( ТУТ ) 

5. Тасић Невена – 3/2 ( ТУТ ) 

6. Јовановић Андрија – 3/2 ( ТУТ ) 

7. Јовић Никола – 3/2 ( ТУТ ) 

8. Станисављевић Новица – 3/2 ( ТУТ )  

 

 

 

У августовском испитном рокуодржаном 21.8.2020. године комисија за полагање 

тестова за Б – категорију била је: Ненад Петровић и Бојан Стојковић. 

Испит је пријавило укупно 3 ученика (1 ученик 3/1 – одељења (ТДС) и 2 ученика 3/2 – 

одељења (ТУТ)).   

На полагање су изашла сва3 ученика, 3су положила. 

 

Ученици који су положили тестове су: 

1. Гвоздић Александра – 3/1 (ТДС) 

2. Милошевић Анастасија – 3/2 (ТУТ) 

3. Антић Александар – 3/2 (ТУТ)  

 

 

 

СТАТИСТИКА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  

( Б – категорија ): 

 

1. Тестове је положило 16 ученика (3/1 (ТДС): 4 ученика и 3/2 (ТУТ): 12 ученика). 

 

2. Возачки испит је положило 14 ученика (3/1 (ТДС): 7 ученика; 3/2 (ТУТ): 7 

ученика. 

 

НАПОМЕНА: 

Сви ученици 3/1 (ТДС) и 3/2 (ТУТ) одељења су положили теоријски део испита 

(тестове) и договорено је да сви хитно изваде лекарско уверење да би започели обуку 

вожње на моторном возилу Б – категорије у току школске 2019/2020. године. 

 

Списак матураната – ученика завршних одељења школске 2019/2020. године који 

нису положили тестове (возачки испит у целини) (10 ученика): 

 

4/1 (ТДС) – одељењски старешина: Драгана Васиљевић (5 ученика): 

1. Пурић Андријана – није положила тестове 3 пута 

2. Николић Б. Никола – није положио тестове 3 пута 

3. Мијовић Милица – није положила тестове 4 пута 

4. Филиповић Ана – није положила тестове 3 пута 

5. Цветковић Марија – није положила тестове 2 пута  

Ученици нису положили тестове када су били други разред школске 

2017/2018. године. 

 

4/2 ( ТУТ ) – одељењски старешина: Дејан Ђорђевић ( 5 ученика ): 

1. Матејић Иван  – није положила тестове 3 пута 
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2. Милосављевић Миљан – није положио тестове 2 пута 

3. Перић Катарина – није положила тестове 4 пута 

4. Ракић Милена – није положила тестове 4 пута 

5. Симоновић Маја – није положила тестове 3 пута  

Ученици нису положили тестове када су били трећи разред школске 2018/2019. 

године. 

 

Због проглашења епидемије вируса COVID 19 и због тешке организације, а уз 

договор и на препоруку наставника саобраћајне групе предмета и директора школе, 

није одржано полагање теоријског дела испита – тестова за ученике 2/1 ( ТДС ) 

одељења и ученике 2/3 ( ММВ ) одељења који су маја месеца одслушали по 30 часова 

Познавања саобраћајних правила и прописа ( „on – line“ настава ). 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

ГОДИНИ 

 

 

 У школској 2019/20. години одржано је укупно 3 седницe овог Стручног актива 

и одмах на почетку, после конституисања, извршено је доношење Програма рада за 

текућу школску годину. У току школске године решавана су разна питања везана за 

школски програм, као што су: 

 

  - остваривање циљева и стандарда постигнућа, 

  - допуне планова и програма засве бразовне профиле, 

  - допуњавање школског програма у поједином образовним профилима, 

  - вредновање и анализа успеха ученика и резултата рада наставника, 

  

 На почетку школске године чланови Стручног актива су били: 

  1 - Миладин Павловић, наставник саобраћајне групе предмета - 

председник 

  2 - Илић Слободанка, стручни сарадник - члан 

  3 - Михајловић Ђикић Катарина, секретар - члан 

  4 - Станисављевић Владан, наставник математике - члан и 

  5 - Тодоровић Миладин, наставник математике - члан. 

 

 Почетком марта 2020. године Тодоровић Миладин одлази у пензију и на његово 

радно место долази Марија Мицић, такође наставник математике, тако да је она 

изабрана као нови члан овог Стручног актива. 

 

 Половином марта месеца 2020. г. проглашено је ванредно стање због Корона 

вируса у Србији и школе су престале са редовном наставом и наставило се са наставом 

на даљину све до завршетка школске године. У том периоду није одржана ни једна 

седница Стручног актива, јер није било могућности нити преке потребе за одржавањем 

истих.  
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        Извештај сачинио: 

Павловић Миладин, руководилац Стручног активаза развој школског програма 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

 У периоду од 10.9.2019 године до Јуна текуће године тим за развојно планирање 

се састајао укупно три пута и то 10.9.2019 затим 10.10.2019 као и 14.02.2020 године. На 

првом састанку тим за развојно планирање усвојио је план рада тима за 2019/2020 

годину  и извршена је анализа остварених резултата, активности датих развојним 

планом школе за 2018/2023 годину. Закључено је да је већи део предвиђених 

активности реализован.На састанку је новим члановима тима плани програм актива 

саопштени и образложен. 

 На другом састанку који је организован присуствовали су и руководиоци 

одељенских већа као и стручних већа. На састанку су присуствовали и представници 

савета родитеља и ученици из ученичког парламента. На састанку су подељене 

активности члановима за развојно планирање како би се организовали са 

руководиоцима одељенских већа и стручних већа у циљу анализе планираних 

активности, поделе задужења и договора око временске динамике реализације. 

Ученицима из ученичког парламента саопштене су активности у наредном периоду. 

 На трећем састанку је дошло до промене руководиоца актива за развојно 

планирање пошто је Соња Керкез отишла на трудничко боловање. За новог 

руководиоца тима за развојно планирање изабран је Грујић Иван, на предлог директора. 

Остали чланови тима су се сложили са предлогом директора.  На састанку је извршена 

нова подела активности пошто је дошло до промена у тиму.Ученицима из ученичког 

парламента је саопштена промена као и члановима савета родитеља. 

Тим се није састајо после петнаестог Марта због новонастале ситуације. 

Извештај сачинио: 

Грујић Иван, руководилац 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

Члановитима за израду пројеката су: 

1. Владан Костић-руководилац 

2. Маја Манић - директорка 

3. Дејан Младеновић – наставник саобраћајне групе предмета 

4. Јаковљевић Марко –наставник саобраћајне групе предмета 
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5. Соња Керкез – наставница саобраћајне групе предмета 

 

На састанцима је вођен записник по претходно утврђеном дневном реду, анализиране 

супотребе школе, актуелни донатори, решавани су проблеми и питања важна за 

реализацију добијених пројеката, планирани следећи кораци у раду тима. 

У току школске 2019./2020. одржана су четирисастанка тима за израду пројеката. На 

састанцима тима чланови су се бавили следећим активностима: 

 Конституисање тима 

 Разматрање донаторских организација 

 Предлози за израду пројеката 

 Усавршавање чланова тима за што квалитетнију израду пројеката 

 Планиране активности у наредном периоду 

 Разматране су реализоване активности у претходном периоду  

Реализоване теме/садржаји/активности: 

1. На првој седници стручног већа одржаној 23.9.2018. реализоване су следеће 

активности: 

 Конституисање тима и подел задужења  

 Разматране су донаторске организације у предстојећем периоду 

 Дати су предлози за израду пројеката 

 Урађен је пројекат за куповину камиона за обуку вожње  

 

2. На другој седници тимаодржаној 22.10.20198. реализоване су следеће 

активности: 

 Тим је упознат са јавним позивом за доделу средстава амбасаде 

Републике Чешке и да  је предат  пројекат за куповину камиона за обуку 

возача. 

 Тим је упознат и са чињеницом да је конкурс министарства правде за 

доделу средстава завршен.  

 

3. На трећој седници тима одржаној 24.12.2019. реализоване су следеће 

активности: 

 договорено је да ученици одељења 3/3 у оквиру практичне наставе 

направе сталаже за бољу организацију архиве школе, а домар и ученици 

реконструишу надстрешницу и клупе на улазу у школско двориште. 

Потребан материјал обзбедиће се из сопствених средстава. 

 а четвртој седници тимаодржаној 30.6. 2020. реализоване су следеће 

активности: 

 Чланови тима су упознати да је пројекат израде полица ученици 

завршили пре, а реконструкцију надстрешнице домар после ванредног 

стања 

 Константовано је да су све активности тима за израду пројекта 

обустављене у време ванредног стања  

 

Тим за израду пројеката договорио је наставак са радом у септембру, након 

почетка школске године и утврђивања начина извођења наставе. 

 

Руководилац тима: 

Владан Костић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 
У току школске 2019/2020. године Тим за културне делатности састајао се 

четири пута. Предвиђени план рада тима реализован је у већој мериу првом 

полугодишту. Акција „Ја сам поклонио књигу, а ти?“ која је почела прошле школске 

године, настављена је и ове године. Организован је одлазак на  Сајам књига 24. октобра 

2019. године. Током децембра ученици су се припремали за извођење приредбе 

поводом школске славе Св. Саве. 

Тим за културне делатности у сарадњи са Установом културе и уз сагласност 

управе школе и школских библиотекара, поклонио је Установи културе двадесетак 

књига за потребе „библиотеке на отвореном“.  

Светосавска приредба одржана је у просторијама школе и реализована је по 

предвиђеном плану уз учешће ученика свих разреда наше школе.  

Због увођења ванредног стања,  било је онемогућено реализовање свих 

планираних активности за друго полугодиште наставне године. Тим се састао преко 

Зум апликације и договорено је да се све даље активности спроводе путем интернета. 

Чланови тима пратили су и обавештавали ученике о свим културно-образовним 

садржајима доступним на интернету, као што су виртуелне посете музејима и 

изложбама. Такође, обавештавани су и о доступности снимака представа са репертоара 

позоришта 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ У 

ШКОЛСКОЈ2019/2020. ГОДИНИ 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се у току школске 2019/2020. године 

састао 5 пута и то: 

1. 16.9.2019. године 

2. 24.9.2019. године 

3. 22.11.2019. године 

4. 07.02.2020. године 

5. 19.8.2020. године 

 

Чланови тима су: Маја Манић – директор школе, Слободанка Илић – стручни 

срадник ( школски психолог ), Јелена Ћојановић – организатор практичне наставе у 

подручју рада саобраћај и администартивни радник – руководилац тима, Данијела 

Стојменовић – представник Савета родитеља, Данијел Илић – ученик 4/1 одељења – 

представник Ученичког парламента, Јадранка Ђорђевић, представник локалне 

самоуправе. 

На састанцима су вођени записнци по претходно утврђеном дневном реду за сваки 

састанак Тим се старао о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно – 
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васпитног рада установе, пратио је остваривање школског програма, остваривање 

циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вредновао је резултате рада 

наставника и стручног сарадника, пратио и утврђивао резултате рада ученика и 

одраслих. 

 

 

 

На првом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

одржаном 16.9.2019. године ( деловодни број 01 – 3039 од 16.9.2019. ) 

реализоване су следеће активности и донети следећи закључци: 

 

 

Активност: 

 

1. Конституисање тима и подела задужења 

2. Израда плана тима – усвајање програма рада тима за школску 2019/2020. 

годину 

3. Разматрање новог Правилника о стандардима квалитета рада установе – 

школе  

( „ Службени гласник Републике Србије“, број 10 од 15.02.2019. године ) 

Закључак: 

1. Чланови тима су: Маја Манић, Слободанка Илић, Јелена Ћојановић, 

Данијела Стојменовић, Данијел Илић и Јадранка Ђорђевић.  За руководиоца 

тима изабрана је Јелена Ћојановић. 

 

2. На предлог руководиоца тима једногласно је усвојен програм рада тима. 

 

3. Тиму је скренута пажња на кључне ставке Правилника о квалитету рада 

установе и једногласно је донета одлука да се предложе области које ће 

побољшати, тј унапредити квалитет рада установе. 

 

 

 

На другом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

одржаном 24.9.2019. године ( деловодни број 01 – 3174 од 24.9.2019. ) 

реализоване су следеће активности и донети следећи закључци: 

 

Активност: 

1. Разматрање Програма стручног усавршавање наставника за школску 

2019/2020. годину 

2. Разматрање предлога Плана безбедности и здравља на раду 

3. Анализа започетих акција везаних за додатну подршку ученицима 

 

Закључак: 

1. Тим за професионални развој је у сарадњи са стручним већима 

општеобразовних предмета, машинске групе предмета и саобраћајне групе 

предмета, а у складу са Каталогом одобрених семинара сачинио Програм 
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стручног усавршавања наставника за школску 2019/2020. годину водећи 

рачуна о томе да годинама уназад наставници сами финансирају одлазак на 

семинаре или похађају оне који су бесплатни зато што локална самоуправа 

избегава планирање финансијских средстава за ову сврху ( Финансијски план 

). 

 

2. На предлог руководиоца тима једногласно је усвојен План безбедности и 

зддравља на раду. 

 

3. Акција продаје половних уџбеника, тј. „ Берза уџбеника“  организује се сваке 

школске године, на предлог стручног срадника – школског психолога, 

Слободанке Илић и има за циљ додатну подршку ученицима ( подстиче 

комуникативност, сналажљивост, штеди кућни буџет ). Настављена је и 

акција школске библиотеке под називом „Поклони – позајми“ ( размена 

уџбеника и књига, поклањаање уџбеника, књига, стручних часописа ) ( 

подстиче свест о томе да оно што нам није потребно потребно је неком 

другом, штеди се и развија свест о хуманости, емпатији, љубав према 

писаној речи ).  Планинарско друштво „Зуброва“ из Ћуприје организовало је 

„Дан пешачења“ на коме су учествовали ученици наше школе  и на тај начин 

им је подигнута свест о важности здравог живота и заштити животне 

средине. 

 

4. Директор школе, Маја Манић је направила распоред обиласка наставе који је 

истакнут на огласној табли школе, а наставници су урадили распоред 

допунске и додатне наставе који се тхђ. налази на огласној табли у 

наставничкој канцеларији, док ће угледни и огледни часови бити накнадно 

истакнути. Распоред дежурства наставника се редовно ажурира и 

благовремено истиче на огласним таблама школе. 

 

На трећем састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

одржаном 22.11.2019. године ( деловодни број 01 – 3920 од 22.11.2019. ) 

реализоване су следеће активности и донети следећи закључци: 

 

 

Активност: 

1. Разматрање успеха, изостајања ученика, проблема који се јављају у појединим 

одељењима, идентификација, тј. планирање допунске и додатне наставе 

2. Разматрање методологије самовредновања – област подршка ученицима ( 

смернице за самовредновање ) 

3. Праћење реализације Развојног плана школе ( извештај ) 

 

Закључак: 

На основу извештаја одељењских старешина поднетих на седницама одељењски већа 

направљени су планови као и распоред часова допунске наставе. На седницама су 

наставници још једном истакли да имају проблема да испоштују законску обавезу да 

имају бар по 4 оцене из предмета у полугодишту. Тај проблем се јавља већ неколико 
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година, али не зависи од нас и морамо да се трудимо да је испоштујемо. Напоменуто је 

да се јавља проблем неоцењених ученика јер не похађају наставу – изостају па их је 

немогуће оценити. Предложени су ученици којима је потребна додатна подршка. 

Договорено је да ће се видети резултат рада до краја првог полугодишта и да ће се тада 

дати нови предлози за побољшање квалитета рада. 

1. На основу поднетог извештаја о самовредновању разматрало се како да се 

побољша резултат самовредновања области: подршка ученицима. Ове школске 

године је стављен акценат на побољшање и повећање подршке ученицима. 

Школа сарађује са другим остановама, као што су: Центар за социјални рад, 

Завод за јавно здравље, Црвени крст, Школски диспанзер, Дечија зубна, 

Полицијска станица, Културни центар, Дом ученика и др. службе.  

У октобру су ученици учествовали на 74. Меморијалним уличним тркама у 

Ћуприји, посетили су Сајам књига у Београду, присуствовали су предавању и 

учествовали у организовању истог предавања везаног за пројекат полицијске станице у 

Ћуприји под називом „Избор је твој – дрога је промашај“ које је организовано у нашој 

школи, присуствовали су предавању под називом „Насиље на интернету“ које је 

одржано у Културном центру у Ћуприји. 

У новембру је организован систематски преглед ученика првог и трећег разреда 

који живе на територији општине Ћуприја или имају здравствени картон у Школском 

диспанзеру у Ћуприји. Наставници енглеског језика Драгана Васиљевић и Борко 

Милић организовали су „ Јесењи квиз“ енглеског језика на коме су учествовала по два 

представника сваког одељења. Након одржаног квиза разговарало се о подизању на 

виши ниво уз музику, одломке из филмова и серија, бољем рекламирању, начину како 

би ученици сами могли да оцене спроведени квиз и дају своје предлоге. Предложено је 

и да се још мало разраде смернице за самовредновање ( да се консултују друге школе ). 

 

1. На основу поднетог Извештаја о реализацији Развојног плана стекао се увид у то 

шта је урађено до сада, а шта још предстоји да се уради. 

2. На два различита састанка представника наше школе: Драгане Васиљевић и 

Владана Костића са помоћником министра просвете, науке и технолошког 

развоја, Радованом Живковићем, дошли смо до сазнања да наша школа добро 

ради, да из министарства и привредне коморе хоће да нам помогну да одржимо и 

даље уписујемо ученике у дуалном образовању ( образовни профил: Бравар – 

заваривач ) јер држава има потребе за овим кадром. У министарству нас узимају 

за пример добре праксе и подржавају наше учешће у разним пројектима и 

другим активностима.  

Наставници саобраћајне групе предмета: Дејан Младеновић и Гвозден Дицић 

присуствовали су састанку Извршног одбора заједнице саобраћајних школа где су 

разговарали са представницима привредне коморе, других школа, Агенције за 

безбедност саобраћаја и министарства науке, просвете и технолошког развоја о начину 

спровођења полагања завршних и матурских испита, организацији такмичења 

саобраћајних школа, извођењу практичне наставе, увођењу дуалног образовања и 

проблемима који се јављају у малим срединама ( финансије ). 
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На четвртом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

одржаном 07.02.2020. године ( деловодни број 01 – 369 од 07.02.2020. ) реализоване 

су следеће активности и донети следећи закључци: 

 

 

Активност: 

1. Праћење измена закона и прописа 

2. Преиспитивање постојећих интерних докумената ( на основу Извештаја о 

изменама закона и прописа и потреба школе ) 

3. Праћење остваривања Школског програма 

4. Праћење реализације Развојног плана школе 

5. Праћење реализације планова рада школских тимова и стручних већа 

6. Обележавање Св. Саве у школи 

7. Обука матураната о основама система одбране Р. Србије 

8. Обука матураната у сарадњи са Заводом за запошљавање у Ћуприји како да се 

пријаве за посао 

9. Разматрање одобрења конкурса од стране Министарства науке, просвете и 

технолошког развоја за запошљавање радника до 100% норме – ангажовање са 

упражњеним радним местима до 31.12.2015. године 

10. Разматрање Извештаја о раду директора школе - полугодишњи извештај  

11. Организовање семинара – наставак обуке за остваривање нових програма 

наставе и учења у општем и стручном образовању ( основна, средња школа и 

гимназија ) у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, а уз 

подршку школских управа 

12. Разматрање успеха ученика и изостајања на крају  првог полугодишта школске 

2019/2020. године 

 

 

Закључак: 

1. Секретар школе, Катарина Михајловић – Ђикић презентовала је измене и допуне 

Закона о основама средњег образовања и васпитања које су већ изнете на 

седници наставничког већа оджаној 04.02.2020. године. 

2. На основу Извештаја о изменама закона који је поднела секретар школе 

преиспитаће се и изменити интерна документа. 

3. Због болести руководиоца тима за Школски програм, Миладина Павловића, није 

разматрана његова оствареност. 

4. Због боловања и одсуствовања са посла Соње Керкез која руководи тимом за 

Развојни план школе није разматрана његова оствареност. За новог руководиоца 

тима изабран је Иван Грујић на седници наставничког већа одржаној 04.02.2020. 

године који ће накнадно доставити извештај. 

5. Стручна већа и тимови су доставили своје полугодишње извештаје о раду 

електронским путем и у свескама и нема већих одступања од плана. 

6. Свечана приредба поводом обележавања школске славе Св. Саве одржана је 

24.01.2020. године у мултимедијалној учионици. Ученици су прочитали 

пригодан текст, рецитовали, певали химну Св. Сави, извели плесну и фолклорну 
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тачку. Приредбу је организовао Тим за културне активности у саставу: Андреа 

Живић Ерор, Марко Антић, Милош Антић, Снежана Бранковић, Саша Марковић 

и Марко Јаковљевић. 

i. У школи је 27.01.2020. године уз пригодан ручак прослављљена 

школска слава. Колачар је био Славиша Милановић, а гости 

запослени у школи, пензионери, чланови Школског одбора и 

Савета родитеља и други гости. 

7. У мултимедијалној учионици одржано је предавање ученицима завршних 

одељења везано за војну обуку које су држали припадници војске. 

8. У сарадњи са Заводом за запошљавање у Ћуприји одржано је предавање 

ученицима завршних одељења на тему како до посла  које је држала Јелена 

Радивојевић из Завода за запошљавање у Ћуприји. 

9. Школска управа у Јагодини је уз сагласност Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја одобрила расписивање конкурса за пријем у радни однос на 

неодређено време за запослене до 100% радног ангажовања на основу дописа о 

упражњеним радним местима. Наша школа је имала потребу за упражњеним 

радним местима наставника машинске групе предмета ( због смрти Миланке 

Дебелногић ) и чистачице ( одласка у пензију Србијанке Сибиновић ) до 

31.12.2015. године, тако да ће се расписати конкурс за пријем у радни однос за 

та два радна места. 

10. Директор школе, Маја Манић поднела је полугодишњи извештај о раду који је 

већ презентован и на седници Наставничког већа 04.02.2020. године. У 

извештају се истичу: сарадња са немачком развојном агенцијом ГИЗ, са 

аустријском агенцијом Култур контакт, опремање саобраћајног кабинета, 

набавка и инсталирање програма за полагање теоријског дела возачког испита – 

тестова, увођење оптичког интернета који је разведен кроз све просторије, 

донације ( 5 рачунара, 2 таблета, 20.000,00 динара за куповину опреме за 

образовање ), набавка лаптопа и ласерског штампача у боји, набавка усисивача 

за потребе чистачица у школи, набавка новог котла за потребе грејања школе, 

набавка и увођење GPS-а у школским возилима за обуку ученика, реализација 

пројекта „Избор је твој – дрога је промашај“, реализације предавања на тему 

запошљавања, реализација предавања везаних за војну обуку, реализација квиза 

енглеског језика, прославе Св. Саве. 

11. Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку школских управа, 

наставља реализацију обуке након пријављивања предвиђених циљних група 

везаних за одговарајућу обуку ( стручно усавршавање наставника ). 

12. Директор школе, Маја Манић и психолог школе, Слободанка Илић 

коментарисале су Извештај који су поднеле одељењске старешине везан за 

постигнут успех ученика на крају првог полугодишта школске 2019/2020. 

године, као и на изостајање ученика у том периоду. Поново се јавио проблем са 

издатим оправдањима др Мимице Миленковић из Школског диспанзера у 

Ћуприји. Договорено је да се Школском диспанзеру пошаље службени допис, а 

да школски психолог контактира Центар за социјални рад у вези ученика који од 
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почетка школске године не похађају наставу, а родитељи не желе да дођу у 

школу. 

13. Директор школе, Маја Манић напоменула је да је школу посетила Ана 

Вушуровић из „Центра за образовну политику“ која је обавила анкетирање, тј. 

реализовала пројекат под називом „Пилотирање инструмената за дуално 

образовање“ у јануару 2020. године. Слободанка Илић, школски психолог и 

Дејан Младеновић, наставник саобраћајне групе предмета присуствовали су 

стручном усавршавању, тј. презентацији пројекта под називом „Заједно ка 

средњој школи“ и презентовали своја искуства и закључке са тог усавршавања 

на седници наставничког већа одржаној 04.02.2020. године. На тој седници је 

усвојено да и наша школа учествује у том пројекту и формиран је тим за овај 

пројекат у саставу: Дејан Младеновић – руководилац, Слободанка Илић, Јелена 

Иветић, Бојан Стојковић, Радмила Радић, Андреа Живић Ерор. 

На петом састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаном 

19.8.2020. године ( деловодни број 01 – 2057 од 19.8.2020. ) реализоване су следеће 

активности и донети су следећи закључци: 

 

Активност: 

1. Предлог начина извођења наставе 

 

 

Закључак: 

1. Директор школе, Маја Манић рекла је да је Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја школама проследило стручно упутство о доношењу одлуке 

о начину рада школа од 01.9.2020. године ( због спречавања ширења вируса 

COVID 19 ) и да школе треба да надлежним школским управама морају да 

пошаљу одговор најкасније до 27.8.2020. године. Након разматрања различитих 

модела извођења наставе, а након спроведене анкете родитеља о томе да ли су 

да им деца редовно похађају наставу  или слушају online наставу, донета је 

одлука да наша школа почне да ради у две смене, тако што би нпр. прва група 

свих одељења ишла у школу преподне, а друга група поподне. Руководили смо 

се тиме да нашу школу похађа велики број ученика који не живе на територији 

наше општине, да путују и мењају два или више превоза, да немају превоз, да 

станују приватно или у дому. Напоменуто је да ученици који су се изјаснили да 

слушају online наставу морају да дођу у школу да добију оцену, а да и 

наставници који се изјасне да желе овакав начин рада морају то да документују ( 

доказ од лекара ) и да и они морају да дођу у школу да оцене ученике и држе 

праве online часове. 

2. Као део пројекта „Заједно ка средњој школи“ ученицима су додељени таблети на 

реверс које је школа добила у време ванредног стања. Таблети су дати 

ученицима да би могли да прате online наставу и уплаћен им је интернет. То су 

ученици: Халиловић Кристина – 2/2, Костић Драган – 2/3 и Милошевић Лазар – 

2/3.  У школи је организована обука вожње ученика од 07.5.2020. године, као и 

полагање тестова и вожње. Организовано је полагање завршних, матурских, 
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ванредних и специјализованих испита. Примењиване су прописане мере заштите 

( ношење заштитних маски, рукавица, дезинфиковање просторија, обуће и руку 

). Директор и психолог школе су похвалиле већину наставника и захвалиле им се 

на сарадњи током ванредног стања и држања online наставе и седница. 

 

 
                                                                                        Руководилац Тима 

Ћојановић Јелена 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ШКОЛСКОЈ 

2019/2020. ГОДИНИ 

 

Чланови тима су :  

Иветић Јелена (руководилац), Пантић Даниела (наставник географије), Јањић Предраг 

(наставник историје), Јелић Милан, Сибиновић Саша (представник школског одбора), 

Алексић Саша  

 

Први састанак тима је одржан 10.09.2019.године  

На овом састанку је конституисан тим и усвојен је програм рада тима за школску 2019-

2020 годину. 

 

Други састанак тима је одржан 10.10.2019.године 

Дискутовало се о одржаном предавању под називом ,Избор је твој,дрога је 

промашај,предавање су одржали представници МУП Јагодина,полицијске станице 

Ћуприја,представници центра за социјални рад,представници хигијенског 

завода,представници опште болнице Ћуприја,волонтери ученичког парламента 

Техничке школе.Циљна група овог предавања су били ученици првог разреда као једна 

од најосетљивијих група која одмах мора да се упозна са опасностима које вребају од 

дроге. 

 

Трећи састанак је одржан 2.11.2019.године 

1.11.2019 је одржан и родитељски састанак за све родитеље ученика првих разреда који 

су исто слушали предавање на тему наркоманије 

 

Четврти састанак је одржан 10.12.2019.године 

На овом састанку се разматрало о Правилнику о ученичким задругама. Школа може да 

оснује ученичку задругу са циљем подстицања развијања позитивног односа ученика 

према раду, развијање свести о одговорности за преузете обавез,као и позитивног 

односа према тимском раду и предузетништву 

 

Пети састанак тима је одржан 16.12.2019.године 

Извештај са стручног усавршавања одржаног 15-17.11.2019. године у Технолошкој 

школи у Параћину. Руководилац тима је присуствовала семинару на тему 

Предузетништва.(каталошки број семинара је 393). Садржај и теме које су обрађене су 
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следеће: Достигнућа младих у Србији, бизнис етика, затим представљање такмичења 

,Пословни изазов за централну Србију. 

Резиме је да је стручно усавршавање било веома корисно и применљиво на сам предмет 

,Предузетнишво,. 

 

Шести састанак тима је одржан 10.01.2020.године 

На овом састанку се дискутовало о одржаном предавању матурантима у вези 

Демократије. Такође, матурантима се причало и о томе да поштују разлике, јер су у 

овом узрасту склони разној врсти дискриминације 

 

 

Напомена: 

Након овог састанка није било наредног због проглашења пандемије Ковид-19.(март је 

био резервисан за развијање еколошке компетенције,април за развијање еколошке 

компетенције, а мај и јун месец за развијање Предузетничке компетенције и ове теме 

нису обрађене) 

                                                                                                                                       

Руководилац тима 

                                                                                                                          Иветић Јелена 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ И 

ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

 

У току другог полугодишта,дана 6.02.2020, Тим за промоцију школе је одржао 

састанак на коме су присуствовали: Марко Јаковљевић, руководилац Тима за маркетинг 

школе, Илић Слободанка, школски психолог и наставници стручне групе 

предмета:Дејан Младеновић, Дејан Ђорђевић, Иван Грујић, Владан Костић, Бојан 

Стојковић, Александар Рајић, Дејан Симић и Ненад Петровић. 

На састанку смо се договорили у вези саподелом задужења за реализацију  екстерног, 

интерног и интернет маркетинга школе на следећи начин: 

1.ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: Посете основним школама и упознавање ученика 

завршних разреда са условима изучавања саобраћајне и машинске струке у нашој 

школи. Презентација би обухватала: 

Образовну функцију школе: Кратак опис школе(регионални значај, положај, 

изглед,опремљеност кабинета, безбедност ученика(школски полицајац), подршка 

ученицима путницима, План уписа за школску 2020/21. годину, упознавање са 

карактеристикама занимања, предметима који се изучавају(посебно нагласити 

практичну наставу и бесплатну обуку вожње), за коју групу послова се оспособљавају, 

могућности запошљавања, могућности даљег школовања, упознавање са начином 

смештаја у домове ученика, упознавање са минималним и максималним бројем бодова 

по занимањима у предходним уписним роковима 
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Васпитну функцију школе: Веома је важно, за ученике,  а посебно за њихове 

родитеље, представити васпитну функцију школе, која се реализује у оквиру пројеката, 

секција, обележавања важних датума организовањем заједничких акција са партнерима 

на локалу у циљу јачања мотивације за изучавање занимања, очувања здравља и 

неговања другарских и сарадничких односа без насиља и других облика асоцијалниг 

понашања. 

На састанку је такоће утврђен  распоред посета основним школама и реализатори 

тих посета: ЈАГОДИНА(Костић Владан, Марко Јаковљевић, Грујић Иван, Бојан 

Стојковић и Дејан Младеновић) ЋУПРИЈА(Костић Владан Ђорђевић Дејан и Борко 

Милић) ПАРАЋИН (Данка Илић и Рајић Александар) ДЕСПОТОВАЦ(Пешић 

Александар) СВИЛАЈНАЦ(Пешић Александар) РАЖАЊ(Симић Дејан и Шоне)-

Маркетинг у време „Дана отворених врата“ РЕКОВАЦ (Симић Дејан и Ненад 

Петровић)-Маркетинг у време „Дана отворених врата“ 

После састанка осмишљена је и ивршена израда плаката у вези са занимањима, 

као и плакат у вези са пројектом МУПа у који смо се укључили ове школске 

године“Избор је твој-дрога је промашај“ у циљу очувања ученика од злоупотребе 

наркотичких средстава, организовању спортских хуманитарних акција и других 

културних активности, као и новинарски лист школских новина“РЕТРОВИЗОР“ 

Такође је планирано да у циљу боље информисаности ученика основних школа о 

новинама у реализацији образовно-васпитних програма у нашој школи буде 

постављен штанд у центру Ћуприје на коме ће све важне информације о нашим 

занимањима и ваннаставним активностима, пројектима и секцијама пружати 

представници Ученичког парламента. Сви панои, рекламни листови, припрема 

представника УП за промоцију школе на штанду, као и давања изјава за медијске куће 

је реализована уочи одржавања  Сајама образовања, који је уочи самог одржавања, 

одложен због ванредног стања. 

2.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ:Приликом посете ученика осмог разреда и њихових 

наставника, чланова Тима за професионалну оријентацију, нашој школи, у време 

„РЕАЛНИХ СУСРЕТА“ у оквиру пројекта „Професионална оријентација у Србији“ 

који тај тим реализује у основним школама као петофазни модел(самоспознаја, 

информације о занимањима, информације о школама у региону, реални сусрети-посете 

школама и предузећима и доношење коначне одлуке о избору занимања), наш психолог 

школе, Слободанка Илић, руководиоци секција и представници Ученичког парламента  

представљају наше формиране кутке за различите намене у циљу промовисања 

васпитне функције наше школе. Такође је планирано и формирањеКутка за 

професионалну оријентацију ОСМАКА(ажуриран са свим важним подацима са 

којима их упознајемо и приликом посете њиховим школама) 

Проглашавањем ванредног стања, Тим за маркетинг школе добио је само једну 

могућност да се остваре набројане промотивне активности, а то је путем 

интернета и других дигиталних опција. 
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3.ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ: У току предходних школских годинау оквиру овог 

маркетинга се већ ажурира ФЕЈЗБУК страница Техничке школе Ћуприја у вези са 

свим активностима које се реализују у оквиру васпитнообразовне функције 

школе.(сарадња са партнерима на локалу у оквиру пројеката, организовање спортских 

и хуманитарних акција, постигнути резултати наших ученика на такмичењима и др.). 

Све што је реализовано у току школске године достављано је члановима новинарске 

секције, руководиоцима Стручних већа, а они школском психологу Слободанки Илић 

или Марку Јаковљевићу, координатору Тима за маркетинг који уређује сајт тј. Фејзбук 

страницу. 

 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА: 

Поред уређења наше фејзбук странице Техничка школа Ћуприја у вези са 

занимањима која се изучавају у нашој школи, као и са ваннаставним активностима 

којима се остварује васпитна функција школе, сваке недеље је ажурирана и подацима о 

једном образовном профилу саобраћајне или машинске струке. На фејзбук страници су 

такође  представљени садржаји свих формираних Кутака за различите намене, 

пројекти и хуманитарне акције, како би смо и ученике и родитеље осмака 

информисали путем интернета,  јер се посете осмака нашој школи неће моћи да 

реализују због ванредног стања.  

Као координатор Тима за маркетинг, у сарадњи са управом школе, стручним 

сарадником  и члановима тима, у циљу што боље информисаности осмака , а 

користећи могућности наставе на даљину,  реализовали смо следеће активности: 

1.Остварени су контакти са стручним сарадницима основних школа у Општини 

Јагодина у свим градским и сеоским школама. Понудили смо стручним сарадницима да 

њихов Тим за професионалну оријентацију и уређење сајта преузме са наше фејзбук 

странице информацује о нашим занимањима, да ажурирају на сајт своје школе и да о 

томе обавесте одељењске старешине ученика осмог разреда, а они своје ученике и 

њихове родитеље. 

2.Постер, флајери и брошура са свим неопходним индформацијамау вези са 

занимањима која с изучавају у нашој школи путем меила су дистрибуирани свим 

основним школама у региону у којима смо остварили добре контакте са стручним 

сарадницима и управом школе у току предходних школских година приликом 

реализовања екстерног маркетинга. Сви чланови тима су били у прилици да добију 

повратну информацију о дистрибуцији ових информација ученицима завршних разреда 

и њиховим родитељима. 

3.Промотивни видео снимак са свим занимањима дистрибуиран је свим школама 

објављивањем на jutjub каналу. Линк и видео снимак је дат свим одељењским 

старешинама путем меила, а они су дали инструкције својим  ученицима  да то 

поделе на својим fejzbuk профилима. 
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4. Ванредно стање нас је подстакло да осмислимо још један врло оригиналан начин 

професионалног информисања осмака, не само о занимањима у нашој школи, већ о 

комплетним условима у којима се одвија васпитнообразовни процес.  

Ученици наше школе су добили задатак од свог одељењског старешине да у циљу 

стварања повољне климе у одељењу, осећаја припадности том одељењу, 

јачањасамопоуздања и њиховогучествовања упофесионалном усмеравању 

пријатеља и рођака осмака учествују у   формирању новог школског ученичког 

колектива, тако што ће урадити писмени састав на тему „Зашто волим своју 

школу“.  

Ученици су добили инструкције како да наведу своја запажања о друговима у 

одељењу и школи уопште, о односу са одељењским старешином и његовом 

сарадњом са родитељима, о усвојеном знању и вештинама у вези са изабраним 

занимањем, о усвојеним практичним знањима које су добили за лакше укључивање у 

свет рада, покретање сопственог бизниса или наставак школовања на факултетима, о 

техничким условима, опремљености кабинета и наставним средстима која користе 

наставници да би се лакше усвојила теоријска и практична знања и о могућностима 

укључивања ученика у школска и међушколска такмичења, разне секције 

(спортска, новинарска, плесна, предузетништво....) ученички парламент, уређење 

школског простора угловима за различите намене у циљу очувања здравља, 

упознавања свог занимања и очувања добрих односа, као и у разне хуманитарне 

акције. 

Своје радове ученици су имали задатак да пошаљу одељењском стрешини и за свој 

труд добију формативну оцену и на своју фејзбук страницу својим пријатељима.  

Васпитнообразовни циљ ове  активноси се огледа у самопроцени 

способностиученика да сагледавају услове и односе у својој школској средини , у 

стицању  маркетиншких способности да своју школу и занимања саобраћајне и 

машинске струке представе својим пријатељима и професионално их орјентишу и на 

тај начин утичу на њихов избор занимања, у стварању прилике себи и својим 

друговима у школи  да сарађују у свим школским активностима са својим већ 

изабраним пријатељима и у томе, да по завршетку средње школе, стварају себи и 

својим друговима почетну мрежу пријатељске подршке и сарадника, како у даљем 

школовању, тако и у укључивању у свет рада у области саобраћаја и машинства, 

без којих је немогуће замислити развој пољопривреде, туризма, грађевинарства, 

енергетике и других привредних и непривредних области. 

Свој текст о томе колико и зашто воле своју школу ученици су ажурирали  поред 

постера на којима су представљене карактеристике занимања који се изучавају у нашој 

школи. 

5.У сарадњи са представницима Ученичког парламента, Тим за промоцију школе је 

уочи одржавања  Сајама образовања, припремио све паное, рекламне листове,  

представнике УП за промоцију школе на штанду, као и за давање изјава за медијске 
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куће. Како Сајам није одржан, представници УП су са својим координатором 

формирали Кутак за професионалну оријентацију осмака и каријерно вођење и 

саветовање средњошколаца и све информације о томе истакли на фејзбук 

страници Техничке школе. 

6.Чланови тима су у време пробног матурског рада за основце обишли све 

основнешколе, доставили плакат и рекламне листове и у сарадњи са стручним 

сарадницима упознали осмаке о свим могућностима информисања о занимањима 

који се изучавају у нашој школи. 

Предузели смо све активности у жељи да посебно представимо дефицитарна 

занимања трећег степена за које се, већ дужи временски период, на нивоу републике 

млади веома мало интересују и бирају као своје жељено занимање. 

Извештај сачинио: 

Марко Јаковљевић, руководилац Тима за маркетинг 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 
 У току  школске 2019/2020. године одржана су три састанка Тима за стручно 

усавршавање. 

На првом састанку тима за стручно усавршавање приступило се именовању чланова 

тима, и то у селедећем саставу: 

 Петровић Ненад- руководилац, професор саобраћајне групе предмета 

 Васиљевић Драгана-професор енглеског језика 

 Стојковић Бојан-професор саобраћајне групе предмета 

 Јелић Милан-професор машинске групе предмета 

 Станисављевић Владан- професор математике 

 Јевремовић Бранислав-професор филозофије 

Такође, усвојен је и план рада тима за стручно усавршавање за 2019/2020. школску 

годину, са расподелом задужења и динамиком следећих активности: 

 Анализа стручног усавршавања запослених у предходном периоду 

 Израда личних планова стручног усавршавања 

 Присуствовање презентацијама уџбеника и сарадња са издавачким кућама 
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 Учешће на одабраним семинарима 

 Ажурирање базе података о похађаним семинарима 

 Подношење извештаја о раду у протеклој години 

На првом састанку тима усвојен је план стручног усавршавања запослених  на основу 

предлога стучних актива, и то: 

 План стручног усавршавања актива машинске групе предмета за 2019/2020. 

школску годину. 

 План стручног усавршавања актива саобраћајне групе предмета за 

2019/2020.школску годину 

 План стручног усавршавања актива општеобразованих предмета за 2019/2020. 

школску годину 

На другом састанку тима за стручно усавршавање извршена је анализа података о 

стучном усавршавању ван установе запослених у току првог полугодишта 2019/2020. 

године, као и ажурирање базе података.  

Констатовано је и да је на седници наставничког већа одржаној 04.02.2020. године 

одлучено да Техничка школа буде учесник пројекта  „Заједнока средњој школи –

подршка ученицима из осетљивих група при преласку у средњу школу“. Пројекат је 

подржан од стране Министарства просвете. У оквиру овог пројекта запослени ће имати 

обуке стручног усавршавања. 

На трећем састанку тима за стручно усавршавање извршена је анализа података о 

стучном усавршавању ван установе запослених у току другог полугодишта 2019/2020. 

године, као и ажурирање базе података. Констовано је да план стручног усавршавања 

запослених није у потпуности реализован услед проглашења ванредног стања због 

епидемије  Ковид-19 вируса. 

 
Извештај урадио: 

Петровић Ненад 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

У току ове школске године Ученички парламент је у циљу остваривања свог 

плана активности одржао седам седница. На седницама су присуствовали сви чланови 

парламента, а већина је активно учествовала  у давању предлога, осмишљавању акција 

и информисању других ученика, сарађујући и негујући свој тимски рад, а све  у жељи 
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да оствари постављене исходе активности УП- да волимо једни друге, да добро 

упознамо своје занимање и да сачувамо своје здравље. 

Оно по чему се ова школска година разликује од предходних је формирање 

Велике Скупштине Ученичких парламената Средњих школа на нивоу Општине 

Ћуприја. Обележавањем важних датума, организовањем заједничких активности,  

припадници свих школа стичу нове вршњаке са позитивним животним стиловима и 

своју будућу мрежу подршке приликом укључивања у свет рада и промоција школе, 

њених занимања и ваннаставних активности у време ванредног стања. Исходи свих 

тих активности представљају јавни интерес сваког друштва у целини, а посебно нашег 

локалног окружења.  

 

 

 

Извештај о раду Ученичког парламента 
 

 

школска 
2019/20 

 
АКТИВНОСТИ 

 
ИСХОДИ 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1.Верификација чланова 
УП 
2.Усвајање Пословника о 
раду УП 
3.Избор председника, 
заменика, представника за 
Школски одбор и Тим за 
самовредновање 

-организовање трибина и 
гостовања представника са 
локала 
-учешће у унапређењу рада 
школских секција 
-организовање разних 
облика културног, 
спортског и научног 
исказивања ученика 
-израда пројеката и 
истраживања у циљу 
унапређивања рада у Школи 
-организовање 
хуманитарних акција 

-Чланови  УП 
-Школски психолог 
-Руководиоци секција 
-Координатор  УП 
-Управа школе 

Упознавање са Планом 
рада школе за 2019/20. и 
његово усвајање. 

Увиђање значаја планирања 
васпитнооразовног процеса 
за стицање знања и вештина 
у вези са изабраним 
занимањима и развој 
личности сваког ученика. 

-Слободанка Илић, 
психолог 
-чланови УП 
-Марко Јаковљевић, 
координатор УП 

Упознавање са извештајем 
о успеху и понашању 
ученика у школској 
2018/19 

-увиђање значаја редовног 
похађања наставе за 
стицање знања и вештина за 
укључивање у свет рада или 
даље усавршавање у оквиру 
изабраног занимања. 

-Марко Јаковљевић,  
координатор УП, 
-представници УП 
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- осмишљавање различитих 
активности који ће време 
проведено у школи учинити 
атрактивнијим и на тај 
начин утицати на редовније 
похађање наставе,  
-јачање мотивације за 
учење, не само у редовној 
настави, већ и у 
ваннаставним 
активностима. 

Упознавање са извештајем 
о самовредновању кључне 
области-подршка 
ученицима 

-Упознавање са начинима 
пружања подршке 
ученицима 
-увиђање улоге 
представника УП у пружању 
те подршке 

-Слободанка Илић, 
психолог 
-Марко Јаковљевић, 
Координатор УП, 
-представници УП 

Ажурирање свих 
формираних кутака у 
оквиру УП 

-стицање вештина бирања и 
писања текстова, 
фотографија и других 
едукативних садржаја 
-стицање знања и вештина у 
вези са темом, појавом или 
процесом коме је кутак 
намењен: избор занимања,  
факултета, позитивних 
стилова живота и активно 
укључивање у акције УП 

-Марко Јаковљевић,  
координатор УП, 
-представници УП 

Избор важних 
међународних и светских 
датума 

-увиђање значаја 
обележавања важних 
датума за стицање 
организаторских и 
промотивних вештина као и 
развијања личности 
организатора и 
представника циљних група 
због којих се датум 
обележава. 

-Марко Јаковљевић,  
координатор УП, 
-представници УП 

Подела задужења у вези са 
пружањем техничке и 
васпитнообразовне 
подршке реализацији 
активности пројекта “Избор 
је твој-дрога је промашај“ 

-припрема просторије за 
одржавање радионица,  
-формирање тимова за 
дочек представника са 
локала и родитеља 
 -формирање и ажурирање 
Кутка за превенцију 
наркоманије и Кутка за 
родитеље.  
-информисаност младих о 
штетности, узроцима и 

-Представници одељења 
I1,  I2, I3   
 -родитељи ученика првог 
разреда 
-Наставници:Марко 
Јаковљевић, Данка Илић, 
Маја Минић, директорка, 
Дејан Симић, Иван Грујић и 
Јелена Иветић.  
-Партнери са локала 
Никола Радичевић испред 
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последицама употребе 
дроге 

Полицијске управе 
Јагодина, Новица 
Младеновић испред 
Полицијске станице у 
Ћуприји, Јоцић Јулијана и  
Стефановић Милена 
испред Завода за јавно 
здравље, Наташа Савић 
испред Опште болнице и 
Ана Стојановић испред 
Центра за социјални рад. 
 

Учествовање у предавању, 
презентацији и 
радионицама за родитеље у 
оквиру пројекта“Избор је 
твој-дрога је промашај“ 

-информисање родитеља на 
основу којих индикатора 
могу да препознају да ли им 
деца користе психоактивне 
супстанце и на који начин 
треба да остваре 
квалитетнију комуникацију 
са својом децом. 

Представници одељења 
I1,  I2, I3   
родитељи ученика првог 
разреда 
Наставници наше школе 
Партнери са локала 
Представници МУПа, 
реализатори пројекта 
 

Формирање „Кутка за 
родитеље“ 

-припремање педагошко 
дидактичког материјала, 
-упознавање са важним 
сајтовима који се могу 
користити у циљу 
остваривања боље 
комуникације са 
родитељима, -осмишљавање 
заједничких активности   
-неговање и увиђање 
значаја неговања здравих 
породичних односа. 

-педагошко методичка 
подршка школског 
психолога Слободанке 
Илић. 
-представници УП 
-Марко Јаковљевић, 
координатор УП 

Формирање кутка“Стоп 
насиљу“ 

-стицање вештина писања 
педагошко инструктивних 
текстова који указују на 
значај налажења 
алтернативних решења за 
решавање сукоба (шта су 
узроци појаве беса и како га 
елиминисати у својим 
реакцијама  према својим 
вршњацима, члановима 
породице или друштвеним 
појавама, које су последице 
насилног понашања).  
- ажурирање кутка током 
целе школске године, а 
посебно приликом 

-педагошко методичка 
подршка школског 
психолога Слободанке 
Илић. 
-представници УП 
-Марко Јаковљевић, 
координатор УП 
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обележавања важних 
датума  
 - промовисање толеранције 
и неговање хуманих односа 
међу људима. 

Ажурирање Кутка“Дрога је 
смрт-изабери живот“ 

-подела задужења у вези са 
набавком текстова и 
фотографија којима се 
промовишу позитивни 
стилови живота: спорт, плес, 
фолклор, планинарење, 
бициклизам, 
предузетништво, 
хуманитарни рад и др. 
- пружање техничке 
подршке поводом 
одржавања предавања и 
радионица за ученике и 
родитеље у оквиру пројекта 
МУПа „ИЗБОР ЈЕ ТВОЈ-ДРОГА 
ЈЕ ПРОМАШАЈ". 

-Марко Јаковљевић  
координатор УП, 
-представници УП 

Формирање Кутка за 
обележавање важних 
датума 

-стицање вештина 
планирања и реализовања 
активности у циљу 
информисања ученика наше 
школе о значају 
обележавања важних  
датума. (организовање 
спортских сусрета, 
предавања, радионица, 
писање и читање 
обавештења, ажурирање 
кутка и сајта школе). 

- Марко Јаковљевић  
координатор УП, 
-представници УП 

Избор важних датума за 
обележавање на нивоу 
средњих школа  и 
учествовање у формирању 
асоцијације УП свих 
средњих школа на локалу. 
(Велика Скупштина 
парламената) 

Увиђање значаја 
обележавања важних 
датима за: 
-Толеранцију за различита 
мишљења 
-Залагање за поштовање 
права детета 
-Слободно изражавање 
мишљења 
-Помоћ друговима који 
имају проблеме 
-Унапређење понашања 
ученика у Школи 
-Развијање личности, 
способности и 
интересовања  

- Марко Јаковљевић  
координатор УП, 
-представници УП 
Техничке школе, 
-представници и 
Координатор УП 
Медицинске школе, 
-представници и 
Координатор УП Гимназије 
у Ћуприји 
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_Развијање тимског рада и 
предузетничког духа 

Сарадња са Агенцијом за 
безбедност „Буди безбедан 
у саобраћају“ 
Формирање кутка 

-схватили и прихватили 
значај добијених 
информација за безбедност 
учесника у саобраћају, као и 
на другим радним местима 
где се очекује 
сконцентрисаност и жеља за 
постизање најбољих 
резултата 

 

Формирање Кутка за 
промоцију школе и 
занимања која се у школи 
изучавају. 

-реализација интерног 
маркетинга 
-упознавање „осмака“ са 
условима школе за 
изучавање занимања 
машинске и саобраћајне 
струке, као и са 
карактеристикама наших 
занимања. 

- Марко Јаковљевић  
координатор УП, 
-представници УП 
-Тим за промоцију школе 

Упознавање са извештајем 
са састанка Велике 
Скупштине парламената 
средњих школа Општине 
Ћуприја 

-конституисање седница 
(упознавање чланова) 
-разговор о односу 
наставник-ученик 
-размена информација о 
превенцији школског 
насиља 
-планирање заједничких 
акција(израда пројеката, 
обележавање важних 
датума 
представама:спортским 
плесним фолклорним, 
глумаким идр.) 

- Марко Јаковљевић  
координатор УП, 
-представници УП 

Упознавање са акционим 
истраживањем „ Начини 
превенције у конзумирању 
наркотика“ које је 
реализовано у нашој школи 
школске 2018/19. 

-Упознавања ученика и 
партнера са локала у 
оквиру пројекта“ МУПа 
„ИЗБОР ЈЕ ТВОЈ-ДРОГА ЈЕ 

ПРОМАШАЈ" о значају 
примене активних метода 
наставе, радионица у 
превенцији наркоманије 
-учешће у радионицама 
утиче на самоспознају 
личних осећања и потреба, 
стицања вештине да се каже 
„не“ наркотичким 

- Марко Јаковљевић  
координатор УП, 
-представници УП 
-представници са локала 
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средствима и да се о томе 
размењују информације са 
родитељима а не само са 
вршњацима и са интернета. 

Учествовање 
уорганизацији хуманитарне 
акције у вези са доделом 
пакетића деци на дечјем 
одељењу у време Нове 
године у сарадњи са 
Медицинском школом. 

-стицање вештина 
промоције хуманитарних 
акција 
-развијање хуманих осећања 
и препознавање потреба и 
осећања деце из различитих 
циљних група којима је 
акција намењена 

-Представници УП 
Медицинске школе 
- Представници УП наше 
школе 
-Медицински центар 
-ТВ Поморавље 

Припрема за Сајам 
образовања и промоцију 
занимања наше школе и 
ваннаставних активности 

-стицање маркетиншких 
вештина  
-израда паноа, рекламних 
листова,   
-припрема за промоцију 
школе на штанду на Сајму 
образовања, као и припрема 
за давање изјава за медијске 
куће 
 
–припрема материјала за 
штанд у центру Ћуприје 
Формиран је сталак са 
паноима са свим важним 
информацијама о нашим 
занимањима и 
ваннаставним 
активностима, пројектима и 
секцијама у циљу боље 
информисаности ученика 
основних школа о 
новинама у реализацији 
образовно васпитних 
програма у нашој школи. 

-Управа школе 
-стручни сарадник 
-Представници УП  
-Тим за маркетинг школе 
- Координатор УП и Тима 
за маркетинг школе 

Учествовање ученика у 
промовисању занимања 
наше школе у време 
ванредног стања писањем 
састава на тему“Зашто 
волим своју школу“ и 
његова дистрибуција на 
њиховим  фејзбук групама  
поред промотивног видео 
материјала(пано, 
рекламни листови, 
брошура, линк на jutub за 
видео спот и др) 

-стицање вештина 
промоције школе путем 
интернета  
-подстицање свих ученика 
школе да се укључе у 
интернет маркетинг 
- самопроцена 
способностиученика да 
сагледавају услове и односе 
у својој школској средини,  
- развијање  
маркетиншких 
способности ученика да 

-Управа школе 
-Стручни сарадник 
-Одељењске старешине 
-Представници УП  
-Тим за маркетинг школе 
-Координатор УП и Тима за 
маркетинг школе 
-ученици свих разреда 
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своју школу и занимања 
саобраћајне и машинске 
струке представе својим 
пријатељима из основних 
школа,  професионално их 
орјентишу и на тај начин 
утичу на њихов избор 
занимања, 
-стварање добре 
психолошке климе у школи 
за рад и дружење 
- стварање прилике себи и 
својим будућим друговима у 
школи  да сарађују у свим 
школским активностима 
са својим већ изабраним 
пријатељима на фејзбуку 
- по завршетку средње 
школе, стварају себи и 
својим друговима почетну 
мрежу пријатељске 
подршке и сарадника, 
како у даљем школовању, 
тако и у укључивању у 
свет рада у области 
саобраћаја и машинства. 

Израда Кутка за 
професионалну 
оријентацију осмака и 
каријерно вођење и 
саветовање 
средњошколаца 

-стицање вештина 
промоције 
-израда паноа, рекламних 
листова,   
-припрема за промоцију 
школе на штанду,  
-формирање Кутка за 
професионалну 
оријентацију осмака и 
каријерно вођење и 
саветовање 
средњошколаца  
-истицање информација о 
Кутку на фејзбук страници 
Техничке школе. 

-Управа школе 
-стручни сарадник 
-Представници УП  
-Тим за маркетинг школе 
-Координатор УП и Тима за 
маркетинг школе 

 

 

Марко Јаковљевић, координатор УП 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

     У току шкoлске 2019/2020. године  одржано је шест састанка  Тима за 

професионални развој ученика. 

   Први састанак Тима за професионални развој ученика је одржан 11.09.2019. За 

чланове овог тима именовани су: Васиљевић Драгана -  професор енглеског језика 

(руководилац), Ерор-Живић Андреа - професор српског језика, Ђорђевић Дејан – 

професор саобраћајне групе предмета, Костић Владан – професор машинске групе 

предмета, Симић Дејан - професор физике, Милутиновић Марко – представник локалне 

самоуправе и Милојевић Јулијана – представник Савета родитеља. Једногласно је 

усвојен план и програм рада Тима. 

 Други састанак Тима за професионални развој ученика је одржан 25.09.2019. На 

састанку је размотрен Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад. 

 Трећи састанак Тима за фрофесионални развој ученика је одржан 9.10.2020.  Драгана 

Васиљевић , професор енглеског језика, присуствовала је 7. Конференцији за 

професионални развој у Р Србији и Европи и упознала је чланове Тима са предавањима 

којима је присуствовала. То су: „ Значај рефлексивне праксе у каријерном вођењу и 

саветовању“ – др Шивон Нири, „ Креативност као алат за каријерно вођење и 

образовање“ – Хелена Кошталова, „ Новине у области каријерног вођења и саветовања 

у Европи “ – Марко Банковић, панел дискусија „ Јачање вештина за запошљавање 

младих“. Проф. Драгана Васиљевић је предложила да се неки примери добре праксе 

примене и у нашој школи. Истакла је да је важно ступити у контакт са службом за 

запошљавање. 

 Четврти састанак Тима за професионални развој ученика је одржан 16.01.2020. Тим је 

размотрио значај предавања које је матурантима одржала Јелена Радивојевић из НСЗ. 

На предавању се говорило о следећим темама: 

- Увођење у евиденцију 

- Потребна документација 

- Индивидуални разговор 

- Индивидуални планови запошљавања 

- Конкурси НСЗ-а 

- Процена радне способности 

- Престанак вођења евиденције 

- Посредовање између послодаваца и незапослених лица. 
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 Пети  састанак Тима за професионални развој ученика је одржан 17.01.2020. 

Директор школе је информисао чланове Тима о детаљима везаним за спровођење 

пилотирања инструмената за праћење и вредновање дуалног образовања које ће 

бити обављено 20.01.2020. године у просторијама школе. 

 Шести састанак Тима за професионални развој ученика је одржан 4.02.2020. На 

састанку су чланови Тима усвојили неколико сугестија за побољшање рада на 

основу пилотирања инструмената за вредновање дуалног образовања. Ради се о 

изради портфолија ученика, изради упитника у вези са мотивацијом ученика и 

послодавац у дуалном образовању и њихово анкетирање, као и праћењу њихових 

каријера. 

                                                                                                    извештај написала: 

                                                                                                    Драгана Васиљевић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 У школској 2019/2020. године на предлог тима за самовредновање изабрана је 

област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање. 

 Због ситуације са пандемијом корона вируса у другом полугодишту и ванредних 

услова одржавања наставе процес самовредновања није завршен до краја. 

 У току школске 2019/2020. године  до тренутка прекида редовних активности 

одржано је укупно 5 седница тима за самовредновање, од којих су 3 биле планиране 

програмом рада тима  и две ванредне седнице. 

На првој седници конституисан је Тим за самовредновање у саставу: 

1. Ђорђевић Дејан – руководилац 

2. Илић-Пантић Ана - наставник 

3. Грујић Иван - наставник 

4. Манић Маја – директор 

5. Нешковић Ђорђе – представник локалне самоуправе 

 Седници је присуствовала и стручни сасрадник Илић Слободанка која је 

упознала чланове тима са свим релавантним документима на основу којих ће се 

извршити самовредновање. Предложен је и усвојен програм рада стручног тима за 

самовредновање. 

 На другој седници, одржаној 14.11.2019. године усвојени су инструменти за 

процену остварености стандарда. 

 На трећој ванредној  седници одржаној 19.11.2019. године изабрани су чланови 

Селфи тима (инструмент за самовредновање школа) који их чине: 

1. Манић Маја – координатор 
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2. Васиљевић Драгана – наставник енглеског језика 

3. Велимировић Слађана – настаник биологије 

 На четвртој ванредној седници, одржаној 4.12.2019. године чланови тима су 

разматрали план спровођења самовредновања (део обуке) који треба чланови тима да 

ураде заједно. 

 На петој седници, одржаној 13.2.2020.  године чланови тима су разматрали и 

усвојили начин, динамику и задужења за прикупљање података на основу усвојених 

инструмената за процену остварености стандарда. 

    

   Извештај сачинио руководилац тима  Дејан Ђорђевић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 

2019/2020. ГОДИНИ 

 

Школске 2019/2020. године ванредно школовање је уписало 26 ученика у четири 

образовна профила: Техничар друмског саобраћаја (ТДС) 11 ученика, Возач моторних 

возила (ВМВ) 11 ученика, Заваривач (ЗАВ)  3 ученик и Машински техничар за 

компјутерско конструисање 1 ученик 

У ТДС 4 ученика је уписано ради преквалификације а 7 ученика је уписало 

доквалификацију 

У ТУТ 1 ученика је уписало као завршетак започетог школовања у нашој школи.  

ВМВ 11 ученика  уписало као преквалификацију. 

МТКК уписао је 1 ученика  као доквалификацију. 

ЗАВ је уисало 3 ученика као преквалификацију. 

Дипломски испит је положило 11 ученика и то ТДС 8 ученика и ТУТ 3 ученика. 

Завршни испит у ВМВ  је положило 10 ученика. 

Укупно је школске 2019/2020. године ванредно школовање је завршило 21 ученик. 

 

Извештај поднео : 

31.08.2020. у Ћуприји                                      Референт за ванредне ученике  

 Дејан Младеновић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

Школске 2019/2020 су уписани следећи кандидати: 

 

1. Србијанка Васић 

2. Стевић Александар 

3. Јовановић Лазар 

4. Стојановић Ђорђе 
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5. Матић Љубодраг 

6. Иван Јовановић 

7. Марко Милуновић 

8. Вељко Здравковић 

9. Живановић Марица 

10. Стефан Милошевић 

11. Бојан Станојловић 

12. Марко Пешић 

13. Небојша Костић 

14. Милан Костић 

15. Јована Илић 

16. Струњаш Немања 

17. Ненад Недић 

18. Јовановић Драгомир 

 

 

Кандидати који нису завршили специјалистичко школовање ове школске године су: 

1. Србијанка Васић( положила 4 испита на које је и  излазила) 

2. Стојановић Ђорђе( положио 6 испита на које је и излазио) 

3. Иван Јовановић( положио 4  испита на које је и излазио) 

4. Јована Илић( није излазила на испите) 

 

Остали кандидати су завршили школовање 

 

Кандидат Марко Јаковљевић је положио специјалистички испит док је 6 испита 

положио у предходној школској години 2018/2019. 

Извештај сачинио:Грујић Иван 
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