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Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе 
 

 
Годишњи План рада је стручно-педагошки и организацијски акт којим се планира и 
програмира целокупна делатност школе у току школске године, a у склопу са  Статутом, 
Развојним планом школе и Школским програмом даје целовиту слику рада школе. 
Конципирајући структуру и садржај Годишњег плана рада Школе, ослањамо се на следеће 
прописе: 
 

• Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину ( Покрајински 
секретеријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, бр.:128-611-7/2018-01 од 31.05.2018.); 

• Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017); 
• Закон о средњем образовању (“Сл. гласник РС”, бр.55/13 , 101/17); 
• Развојни план школе за период од 2016. -2021. године ( дел.бр: 2094-уп, од 01.11.2016.); 
• Школски програм  за период школске 2018/19. – 2021/22. године ( дел. бр: 1192-уп, од 

28.06.2018.); 
• Извештај о самовредновању ( дел. бр. 4809 од 04.06.2018.) 
• Статут Електротехничке школе „Михајло Пупин“ Нови Сад ( бр:422-уп од 16.03.2018.) 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 
Назив школе ЕТШ“Михајло Пупин“ 
Адреса школе Футошка 17,Нови Сад 
Телефон 021/421-566 
Званични e-mail школе uprava.etspupin@gmail.com 
Званични сајт школе http://www.etspupin.edu.rs 
ПИБ 101708719 
Име и презиме директора Милан Вукобрат 
Датум оснивања школе 16. 05. 1963. године 
Датум прославе дана школе 16. мај 
 

1.1  Ранији називи школе  
 

Нaзив школе Од када До када Напомена 
ЕШЦ „Михајло Пупин“ 16.05.1963. 1975.године Школа се налазила на 

адреси Народних хероја  
Центар за образовање 
кадрова електроструке 

1975.године 1983. године Школа се налазила на 
адреси Народних хероја 

СШЕС „Михајло Пупин“ 1983.године  Школа је пресељена на 
садашњу локацију 
Футошка 17 

 
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ обавља делатност  средњег стручног образовања у 
подручју рада електротехника. Школа је основана 1963. године одлуком Народног одбора 
општине Нови Сад, као средња електротехничка школа.  
 
Школа је почела са радом у врло скромним просторним условима, са ниским нивоом 
опремљености и са недостатком наставног кадра. Седамдесетих година поред 
електротехничког одсека почиње са радом и телекомуникациони, а затим и радио и ТВ  одсек. 
Од школске 1978/79. године у школи се организује настава и на мађарском језику за неке 
образовне профиле. 
 
Електротехничка школа „Михајло Пупин“, данас се налази у ширем центру града и што се 
простора тиче, располаже са две зграде: главном зградом, која се налази у Футошкој бр.17. и 
помоћном зградом у Школској бр.4.  
 
У школи се настава организује  у две смене, на српском и на мађарском наставном језику. 
Ученици се образују на 4 трогодишња профила и 12 образовних профила у четворогодишњем 
трајању. У школи се образују и ванредни ученици.  
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1.2.  Образовни профили  
 
У Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у школској 2018/2019. години, редовни и 
ванредни ученици имају наставу у образовним профилима датим у табели 1  и 2.  
 
  Табела 1. 
Образовни профили за редовне ученике 
Подручје рада Образовни профил Трајање 
Електротехника Електричар 3 године 
Електротехника Електромонтер мрежа и постројења 3 године 
Електротехника Монтер телекомуникационих мрежа 3 године 
Електротехника Електромеханичар за термичке и расхладне 

уређаје 
3 године 

Електротехника Електротехничар аутоматике 4 године 
Електротехника Електротехничар за електронику на возилима  4 године 
Електротехника Електротехничар енергетике 4 године 
Електротехника Електротехничар за термичке и расхладне 

уређаје 
4 године 

Електротехника Електротехничар процесног управљања 4 године 
Електротехника Техничар мехатронике  4 године 
Електротехника Електротехничар рачунара 4 године 
Електротехника Електротехничар електронике 4 године 
Електротехника Електротехничар телекомуникација 4 године 
Електротехника Електротехничар мултимедија 4 године 
Електротехника Електротехничар информационих технологија 4 године 
Електротехника Администратор рачунарских мрежа 4 године 
 
Табела 2. 
Образовни профили за ванредне ученике петог степена 
Аутоелектричар – специјалиста 
Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје 
Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже 
Електротехничар специјалиста за аутоматику 
Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје 
Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему 
Електроенергетичар за мреже и постројења 
Електроенергетичар за електричне инсталације - специјалиста 
Електроенергетичар за машине и опрему - специјалиста 
Електроенергетичар за термичке и расхладне уређаје – специјалиста 
Образовни профили зa ванредне ученике четвртог степенa 
Електротехничар аутоматике 
Електротехничар за електронику на возилима   
Електротехничар енергетике 
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 
Електротехничар процесног управљања 
Техничар мехатронике   
Електротехничар рачунара 
Електротехничар електронике 
Електротехничар телекомуникација 
Електротехничар телекомуникација - оглед 
Електротехничар мултимедија 

http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/elektrotehnicar-automatike-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/elektrotehnicar-za-elektroniku-na-vozilima
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili/elektrotehnicar-energetike
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/elektrotehnicar-za-termicke-i-rashladne-uredjaje-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/eleproces-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/tehnicar-mehatronike-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/elektrotehnicar-racunara-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/vanredno-skolovanje-2/20-obrazovni-profili/etvrti-stepen/137-elektromehanicar-elektronike-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/vanredno-skolovanje-2/20-obrazovni-profili/etvrti-stepen/143-elektrotehniar-telekomunikacija-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/vanredno-skolovanje-2/20-obrazovni-profili/etvrti-stepen/138-elektrotehnicar-multimedija-2
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Електротехничар информационих технологија 
Образовни профили зa ванредне ученике трећег степена 
Аутоелектричар 
Електроинсталатер 
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 
Монтер телекомуникационих мрежа 
Електромеханичар за машине и опрему 
Ел. монтер мрежа и постројења 
Електричар 
 
 
 
 

1.3. Општи циљеви за школску 2018/2019. годину 
 
У оквиру планираних активности посебан акценат биће на: 
 

• побољшању квалитета наставе 
Побољшање квалитета наставе оствариваће се кроз три елемента - појачан рад са ученицима 
(увођење нових наставних метода, унапређење квалитета додатне и допунске наставе, рад са 
талентованим ученицима и сл.), додатну обуку професора (обука за увођење нових наставних 
метода, додатно стручно усавршавање, боља сарадња са компанијама и сл.).   

 
• унапређењу материјално-техничких услова рада 

Унапређење материјално-техничких услова рада неопходно је не само ради праћења 
технолошког напретка (који је посебно видљив у IT сектору), него и због структурних 
промена које школа пролази ради обезбеђивања и одржања квалитета током целог наставног 
процеса. Реализацијом активности из развојног плана би се значајно побољшао квалитет 
материјално техничких услова рада школе.   
 

•    унапређењу организације рада школе 
Унапређење организације рада школе обухвата активности које ће допринети ефикаснијем и 
транспарентнијем раду (јасну поделу послова и одговорности, примену нових технологија у 
управљању процесима у школи, увођење елемената електронског пословања и сл.). Појачана 
сарадња управе школе са председницима стручних већа, на којој треба континуирано радити, 
уз делегериње и јасну поделу послова, олакшала би не само рад управе школе, него и 
допринела старању боље радне атмосфере и повећања ефикасности у раду. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/autoelektricar-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili-2/elektroinstalater-2
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili/elektromehanicar-za-termicke-i-rashladne-uredjaje
http://www.etspupin.edu.rs/index.php/src/obrazovni-profili/monter-telekomunikacionih-mreza
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2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

2.1.  Просторни услови рада 
 

Обзиром да школска 2018/2019. година почиње са 68 одељења, тј. једно одељење мање 
у односу на прошлу школску годину,  просторни капацитет школе задовољава потребе.  Попис 
наставних  средстава се ради сваке године у децембру, чиме се добија преглед  стања 
расположиве опреме и наставних средстава.  Просторни услови рада обједињени су у 
тлоцртима и део су трајне документације школе. 

2.2 . План унапређења материјално техничких услова 
 
Табела 3. 

Активност Носиоци Потребна средства и послови Рок 
 
Отварање 
кабинета за 
рачунарску опрему 
(кабинет 10 а) 

 
Управа, 

наставници, 
ученици, 
домари 

− Претворити постојећу учионицу у 
кабинет (инсталатерски, столарски 
и молерски радови)  

− Обезбедити донацију у опреми 
− Обучити наставнике 
− Инсталирати опрему и пустити је у 

рад 
  

 
Септембар/

Октобар 
2018. 

 
Отварање 
кабинета за 
рачунарску опрему 
(кабинет 10 б) 

 
Управа, 

наставници, 
ученици, 
домари 

− Претворити постојећу учионицу у 
кабинет (инсталатерски, столарски 
и молерски радови)  

− Обезбедити донацију у опреми 
− Обучити наставнике 
− Инсталирати опрему и пустити је у 

рад 
  

 
Септембар/

Октобар 
2018. 

Отварање  
мултимедијалног 
кабинета  за 
енглески језик 
(кабинет 52) 
 

Управа, 
наставници, 
домари 

− Инсталатерски и молерски радови 
− Набавка мултимедијалне опреме 
− Инсталирати опрему и пустити је у 

рад 

 
Јануар 
2019. 

Санација  пода у  
фискултурној сали 
С2 

 
Управа школе  

 
− Путем јавне набавке 

Током 
школске 
2018/2019. 
 

Модернизација 
опреме за рад на 
вежбама и 
практичној 
настави( израда 
наставних макета) 
 

Предметни 
наставници, 
управа школе  

− План израде наставних средстава 
− Набавка материјала 
− Обука наставника 
− Писање приручника  
 

 
Током 
школске 
2018/2019. 
 

Пројекат школске 
алармне централе 
за потребе 

Ардуино 
секција, 
предметни 

− Дефинисање пројектног задатка 
− Набавка материјала 
− Израда макета и  тестирање 

 
До краја 
2018. год 
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практичне наставе  наставници система 
Климатизација 
зборнице и  
свечане сале 

Управа школе − Донације или захтев према 
локалној  управи 

Крај 
школске 
2018/2019. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

3.1. Општа организација 
 
На челу школе од 2008. год. је Милан Вукобрат, дипломирани инжењер електротехнике. У 
састав управе улазе  1,5 помоћник директора и два организатора практичне наставе: 
помоћници директора су Тања Калинић ( мастер педагог) и Коња Жолт ( инжењер 
електротехнике), док су организатори практичне наставе Вера Еркић (инжењер 
електротехнике) и Тамара Тривановић ( мастер економиста). 
Школа је организована према следећој шеми: 
 

 
 
 

• директор
• помоћник директора за стручну наставу
• помоћник директора за општеобр. наставу
• организатор практичне наставе

колегијум управе

• председници стручних већа
• помоћници директора
• организатор практичне наставе
• директор

педагошки 
колегијум

• педагог
• психолог
• библиотекар

стручни сарадници
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• секретар школе
• референт за ученичка питањаадминистрација

• шеф рачуноводства
• обрачунски радникрачуноводство

• домар
• одржавање чистоће
• ноћни чувар

одржавање

• стручно веће општеобразовних предмета
• стручно веће стручних предмета
• стручно веће практичне наставе

наставничко веће

• стручни актив за развојно планирање
• стручни актив за развој школског програмастручни активи

• тим за самовредновање
• тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и превенцију 
других облика ризичног понашања

• тим за професионални развој
• тим за инклузивно образовање
• тим за стручно усавршавање наставника
• тим за развој међупредметних компетенција 

и предузетништво

тимови
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• стручно веће општеобразовних предмета
• стручно веће стручних предмета
• стручно веће практичне наставе

школски одбор

• стручни актив за развојно планирање
• стручни актив за развој школског програмасавет родитеља

• тим за самовредновање
• тим за заштиту ученика од насиља
• стручми актив за развојно планирање

ученички парламент

• стручно веће српског језика и уметности
• стручно веће друштвених наука
• стручно веће природних наука
• стручно веће математике
• стручно веће страних језика
• стручно веће физичког васпитања

стручно веће 
општеобразовни

х предмета

• стручно веће рачунарства и аутоматике
• стручно веће електронике и 

телекомуникација
• стручно веће енергетике
• стручно веће машинства
• стручно веће практичне наставе

стручно веће 
стручних предмета
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Табела 4. 
Назив актива  Чланови актива 

Стручни актив за развој 
школског програма 

1. Ана Лојаничић 
2. Даниела Нећак 
3. Јелена Хорстман 
4. Тијана Вукмировић 
5. Мартина Јањанин 
6. Јасна Скомрак 
7. Исак Радомир 
8. Драган Ђорђевић 
9. Сања Бјелић 
10. Саша Скоко 
11. Александар Ђурђевић 

 
Стручни актив за развојно 

планирање 
1. Даниела Нећак-психолог школе,  
2. Вера Еркић-помоћник директора,  
3. Милан Вукобрат-директор школе,  
4. Мартина Јањанин- наставник,  
5. Богићевић Небојша-наставник,  
6. Дуђак Алекссандра-наставник,  
7. Галоња Миливојка- наставник,  
8. представник ученичког парламента,  
9. Александра Вукадиновић-представник родитеља 

Назив тима Чланови тима 
Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој школе 
1. Даниела Нећак-психолог школе,  
2. Вера Еркић-помоћник директора,  
3. Милан Вукобрат-директор школе,  
4. Мартина Јањанин- наставник,  
5. Дуђак Александра-наставник,  
6. Галоња Миливојка- наставник,  

 
Тим за самовредновање 1. Недељковић Јелена- наставник, 

2. Радишић Олгица- наставник, 
3. Лучић Божидарка- наставник, 
4. Сакач Ерна- наставник, 

Тим за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и 

занемаривања и превенцију 
других облика ризичног 

понашања 

1. Милан Вукобрат, директор школе, 
2. Калинић Тања- помоћник директора, 
3. Ана Лојаничић Фехер- педагог, 
4. Даниела Нећак- психолог, 
5. школски полицајац, 
6. Владан Микић, наставник 
7. председник ученичког парламента 
8. Представник Савета родитеља 

Тим за инклузивно 
образовање 

1. Милан Вукобрат- директор школе, 
2. Славица Стојановић-наставник, 
3. Бурлица Слађана, наставник, 
4. Ана Лојаничић Фехер- педагог, 
5. Даниела Нећак- психолог 

Тим за професионални 
развој 

1. Вукмировић Јелена-наставник, 
2. Бандин Соња-наставник, 
3. Тривановић Тамара-наставник, 
4. Кузминац Данијела-наставник, 
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Тим за стручно 
усавршавање наставника 

1. Карић Александра 
2. Салаћанин Јован 
3. Крмар Марић Данијела 
4. Грујић Јелена 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

1. Савић Давид 
2. Степановић Тамара 
3. Пекез Марија 
4. Чавић Акександра 

 
 
 

3.2. Кадровска слика школе 
 
Школска 2018/2019.год. почиње са  219 запослених. Од тог броја у настави је запослено 185 
радника, док је ван наставе запослено 34 радника. Структура запослених по радним местима и 
степену стручне спреме дата је у следећим табелама: 
 

3.2.1. Наставно особље 
Табела 5. 
 

Р.б. Презиме и име Ст.сс Р.Стар. Радно место Проценат Статус 

1 Алиђукић Елизабета VII   Наставник 100,00% Неодређено 

2 Амиџић Небојша VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

3 Андрић Светислав VII   Наставник 100,00% Неодређено 

4 Бабић Зорица VII   Наставник 100,00% Неодређено 

5 Бабић Маријана VII   Наставник 60,00% Неодређено 

6 Бадрљица Драгиша VII   Наставник 100,00% Одређено 

7 Баљ Амала VII   Наставник 100% Неодређено 

8 Бандин Соња VII   Наставник 100,00% Неодређено 

9 Бањац Бранкица VII   Наставник 100,00% Неодређено 

10 Бенце Золтан VII   Наставник 100,00% Неодређено 

11 Бјелић Сања VII 1 Наставник 66,00% Неодређено 

12 Богићевић Небојша VII   Наставник 100,00% Неодређено 

13 Богуновић Милица VII   Наставник 100,00% Неодређено 

14 Бокић Ђуро VII   Наставник 100,00% Неодређено 

15 Бугарски Коста VII   Наставник 100,00% Неодређено 

16 Бујак Јован VII   Наставник 100,00% Неодређено 

17 Бунчић Бранко VII   Наставник 100,00% Неодређено 
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18 Бурлица Слађана VII 1 Наставник 60% Одређено 

19 Варга Моника VII   Наставник 25% Неодређено 

20 Васић Бранка VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

21 Веђелек Катица VI   Наставник веронауке 20,00% Одређено 

22 Видец Ева VII 1 Наставник 90,00% Неодређено 

23 Вујић Љиљана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

24 Вујичић Томка VII   Наставник 100,00% Неодређено 

25 Вукмировић Драган VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

26 Вукмировић Јелена VII   Наставник 100,00% Неодређено 

27 Вукмировић Тијана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

28 Галоња Бошко VII   Наставник 100,00% Неодређено 

29 Галоња Миливојка VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

30 Гашпаровић Звонко VII   Наставник 100,00% Неодређено 

31 Глигорић Владимир VII   Наставник 100,00% Неодређено 

32 Глишић Љиљана VII   Наставник 100,00% Неодређено 

33 Грујић Јелена VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

34 Гутовић Новица VII  1 Наставник 100,00% Одређено 

35 Добановачки Петар VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

36 Докић Ивана VII   Наставник 100,00% Неодређено 

37 Драгичевић Јелена VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

38 Дуђак Александра  VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

39 Ђорђевић Драган VII   Наставник 100,00% Одређено 

40 Ђурђевић Александар VII   Наставник веронауке 100,00% Одређено 

41 Елезовић Ермидин VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

42 Еркић Вера VII   Организатор 
практичне наставе 

100% Одређено 

43 Жембери Филип VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

44 Живчић Зорица VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

45 Зељковић Драгица VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

46 Зиројевић Љиља VII   Наставник 100,00% Одређено 

47 Иванов Игор VII   Наставник 100,00% Одређено 

48 Иванов Мирјана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

49 Ивановић Вања VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

50 Иванчук Саша VI   Наставник 100,00% Неодређено 

51 Исајловић Душица VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 
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52 Исак Радомир VII   Наставник 67% Неодређено 

53 Јакшић Јелена VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

54 Јањанин Мартина VII   Наставник 100,00% Неодређено 

55 Јеленић Димитрије VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

56 Јовановић Зоран VII   Наставник 100,00% Неодређено 

57 Јовановић Наташа VII   Наставник 100,00% Неодређено 

58 Јоксимовић Биљана VII   Психолог 100,00% Неодређено 

59 Кази Алберт VII   Наставник 100% Одређено 

60 Калинић Тања VII   Помоћник 100% Одређено 

61 Караба Милосавић Милица VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

62 Карић Александра VII   Наставник 60,00% Неодређено 

63 Касаловић Свјетлана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

64 Катона Силвија VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

65 Керингер Саболч IV   Наставник 100% Одређено-
замена за 

Коња Жолта 
66 Кецојевић Катарина VII   Наставник 100,00% Неодређено 

67 Кираљ Карољ VII   Наставник 100,00% Неодређено 

68 Ковач Миклош VII   Наставник 100,00% Неодређено 

69 Ковачевић Милан VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

70 Ковачки Душан VI   Наставник 100,00% Одређенo 

71 Коларски Петар VII   Наставник 100,00% Одређено 

72 Коња Жолт VII   Наставник 50% Неодређено 

73 Крмар- Марић Данијела VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

74 Крстић Душан VI   Наставник 100,00% Неодређено 

75 Крунић Смиљана VII   Наставник 100,00% Неодређено 

76 Кузминац Данијела VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

77 Лазарев Стеван VII   Наставник 100,00% Неодређено 

78 Лазаревић Маја VII   Наставник 100,00% Неодређено 

79 Лазукић Ксенија VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

80 Лендак Кабок Каролина VII   Наставник 5% Неодређено- 
породиљско 

81 Летић Владица  VII   Наставник 100,00% Неодређено 

82 Лучић Божидарка VII 1 Наставник 100% Одређено  

83 Лојаничић Фехер Ана VII   Педагог 100% Неодређено 

84 Макевић Стана VII   Наставник 100,00% Неодређено 
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85 Маринков Снежана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

86 Марковић Весна VII   Наставник 52,86% Неодређено 

87 Матејевић Дејан VII   Наставник 50,00% Неодређено 

88 Малешев Наташа VII   Наставник 100% Одређено 

89 Микић Владан VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

90 Микловиц Игор VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

91 Миловац Тамара VII   Наставник 67% Неодређено 

92 Милорадов Јелена VII   Наставник 100,00% Неодређено 

93 Милошев Богдан VII   Наставник 100,00% Неодређено 

94 Миљковић Станојевић  
Тамара 

VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

95 Миодраговић Ирена VII   Наставник 60,00% Неодређено 

96 Митровић Мирјана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

97 Молнар Владимир VII   Наставник 100,00% Одређено 

98 Момчиловић Мирјана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

99 Намлиђи Рифат VII  Наставник 100,00% Одређено 

100 Неговановић Стојанка VII   Наставник 100,00% Неодређено 

101 Недељковић Јелена VII  Наставник 10% Одређено 

102 Нећак Данијела VII 1 Психолог школе 100% Неодређено 

103 Николајевић Светозар VI   Наставник 100,00% Неодређено 

104 Николић Стојанка VII 1 Наставник 50,00% Неодређено 

105 Обрехт Петар VII   Наставник 100,00% Неодређено 

106 Павловић Богдан VI   Наставник 100,00% Неодређено 

107 Павловић Бранка VII   Наставник 100,00% Неодређено 

108 Павловић Јово VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

109 Павловић Радослав VII   Наставник 100,00% Неодређено 

110 Пејин Миленко VII   Наставник 100,00% Неодређено 

111 Пекез Марија VII   Наставник 100,00% Неодређено 

112 Перић Биљана VII   Наставник 10% Одређено 

113 Перишић Бурсаћ Љиљана VII   Наставник веронауке 100,00% Одређено 

114 Петковић Жељко VII   Наставник 100,00% Неодређено 

115 Петровић Драгиша VI   Наставник 100% Неодређено 

116 Половина Стана VII   Наставник 100,00% Неодређено 

117 Попов Никола VI   Наставник 50,72% Одређено 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 17 
 

118 Поповић Љубица VII   Наставник 100% Неодређено- 
породиљско 

119 Поповић Ристо  VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

120 Поткоњак Душанка VII   Наставник 80,00% Неодређено 

121 Потребић Славица VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

122 Предојевић Момир VII   Наставник 100,00% Одређено 

123 Пругић Милеуснић Весна VII   Наставник 100,00% Неодређено 

124 Рагеб Ага Мунир VI 1 Наставник 100,00% Одређено 

125 Радаковић Тања VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

126 Радишић Олгица VII 1 Наставник 50% Одређено 

127 Радмиловић Данијела VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

128 Радовић Ксенија VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

129 Радукин Александар VII   Наставник 70,00% Одређено 

130 Радуновић Данило VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

131 Ракић Сава VII   Наставник 77,00% Неодређено 

132 Ранчић Ангелина VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

133 Родић Предраг VII   Наставник 100,00% Неодређено 

134 Роквић Соња VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

135 Савић Давид VII 1 Наставник 20,00% Одређено 

136 Савић Оливера VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

137 Сакач Ерна VII   Наставник 100,00% Неодређено 

138 Салаћанин Јован VII   Наставник веронауке 50,00% Неодређено 

139 Свитлица Александар VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

140 Свитлица Соња VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

141 Секулић Јован VII   Наставник 100,00% Неодређено 

142 Силађи Роберт VII   Наставник 40,00% Одређено 

143 Симурдић Ружица VII   Наставник 100,00% Неодређено 

144 Скала Владимир VII   Наставник 100,00% Одређено 

145 Скоко Саша VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

146 Скомрак Јасна VI   Наставник 100,00% Неодређено 

147 Срданов Живана VII  Наставник 100,00% Одређено 

148 Срећков Митар VI   Наставник 100,00% Неодређено 

149 Станић Светлана VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

150 Станојевић Весна VII   Наставник 100,00% Неодређено 

151 Старчевић Анђела VII   Наставник 100% Одређено 
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152 Стеванов Радослава VII 1 Наставник 15,00% Неодређено 

153 Степановић Жељко VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

154 Степановић Тамара  VII  1 Наставник 100,00% Неодређено 

155 Стојановић Славица VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

156 Танурџић Гордана VII     100% Неодређено 

157 Тадић Владимир VIII   Наставник 100,00% Неодређено 

158 Тешовић Драгана VII 1 Наставник 33% Одређено 

159 Томић Мирослав VII   Наставник 15,00% Неодређено 

160 Тривановић Тамара VII   Наставник 100% Одређено  

161 Ћаловић Батрић VII   Наставник 6,00% Неодређено 

162 Ћулибрк Владислав VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

163 Угљешић Снежана VII   Наставник 100% Неодређено 

164 Ушан Бранислав VII   Наставник 100,00% Одређено 

165 Ушјак Марија VII   Наставник 21% Одређено 

166 Фишер Фабрик Каролина VII   Наставник 20% Неодређено 

167 Филиповић Саша VII   Наставник 40,00% Неодређено 

168 Функ Ђедовић Маријана VII   Наставник 100,00% Неодређено 

169 Хајдер Радмила VII   Наставник 100,00% Неодређено 

170 Херцег Ђорђе VIII   Наставник 26,57% Одређено- 
Уговор 

171 Хорват Фараго  Аранка  VII 1 Наставник+библиотека 100% Неодређено 

172 Хорватовић Данијела  VII   Наставник 10,00% Одређено 

173 Хорстман Јелена VII 1 Наставник 33,00% Одређено 

174 Цвејановић Борислава VII   Наставник 100,00% Неодређено 

175 Цревар Симић Неда VII   Наставник 100,00% Неодређено 

176 Црногорац Коста VII   Наставник 100% Неодређено 

177 Чавић Александра VII 1 Наставник 100,00% Неодређено 

178 Чаленић Илија V 1 Наставник 100,00% Неодређено 

179 Чегар Љиљана VII   Наставник 100,00% Неодређено 

180 Чорба Ева VII   Наставник 10,00% Неодређено 

181 Џуња Иван VII   Наставник 100,00% Неодређено 

182 Шарик Мирослав VI   Наставник 100,00% Неодређено 

183 Шеварика Предраг VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

184 Шишић Јелена VII 1 Наставник 100,00% Одређено 

185 Шмук Љиљана VII   Наставник 100,00% Неодређено 
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3.2.2. Ненаставно особље 
 

Табела 6. 
 

Презиме и име Ст.сс Пол Проценат Радно место Занимање Статус 
Бастајин Ивана ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Бјелош Радица ОШ ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Вукобрат Милан VII м 100% директор директор Неодређено 

Гвозденовић 
Марина 

ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Гњатовић Душанка ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Давидовац Славица ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Дринић Гордана IV Ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Ђајић Слађана ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Јелић Зденка  ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Јешић Славица ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Јоксимовић Биљана VII ж 100% ПП Служба Психолог Неодређено 

Клеменц Јовица IV м 100% Домар Домар Неодређено 

Кљајић Гордана IV ж 50% Референт Референт Неодређено 

Ковачевић Сњежана ОШ ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Коларов Станка ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Корица Јасминка ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Лојаничић Фехер 
Ана 

VII ж 100% ПП Служба Педагог Неодређено 

Максимовић 
Радмила 

ОШ ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Мијатовић Бранка ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено-
неплаћено 

Нећак Данијела VII ж 100% ПП Служба Психолог Неодређено 

Николић Нађа ОШ ж 75% Спремачица Спремачица Неодређено 

Папрић Мара IV ж 100% Фин.админ. Фин.админ. Неодређено 

Калинић Тања VII Ж 100% Помоћник 
директора 

Помоћник 
директора 

Одређено 

Еркић Вера VII Ж 100% Организатор 
практичне 

наставе 

Помоћник 
директора 

Одређено 

Петровић Драгољуб ОШ м 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Плазонић Биљана VII ж 100% Шеф рачунов. економиста Неодређено 

Потребић Милош IV м 100% Техничар 
инвестиционог / 

техничког 
одржавања / 

Техничар 
инвестиционог / 

техничког 
одржавања / 

Неодређено 
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одржавања 
уређаја и опреме 

одржавања 
уређаја и 
опреме 

Радоњић Мирјана IV ж 100% Референт Референт Неодређено 

Радоњић Туцић 
Зорица 

ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Радошевић Мира ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Ракић Нада VII ж 100% Правник/секр дипл. 
правник 

Неодређено 

Савић Сања ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Стојсављевић  
Маријан 

III Ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Ступић Биљана ОШ ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Томасовић Радмила ОШ ж 75% Спремачица Спремачица Одређено 

Ћурчић Марија ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

Угљешић Снежана VII ж 90% библиотекар професор 
руског језика 

Неодређено 

Хорват Милитичи 
Атила 

VII м 71% библиотекар библиотека Неодређено 

Шанта Јустина ОШ ж 100% Спремачица Спремачица Неодређено 

 

3.3. Ученици 
 
У школској 2018/2019. години уписано је 494 ученика у први разред. Број редовних ученика у  
овој школској години дат је у  табели 6.   
  

Табела 7. 
Год. Степен Разред Старешина Бр. 

ученика 
Образовни профил 

1 3 Е11 Рагеб - Ага Мунир 30 Електромеханичар за термичке и 
расхладне уређаје/Монтер 
телекомуникационих мрежа 

1 3 Е12  30 Електричар / Електромонтер мрежа и 
постројења 

1 4 А11 Крмар-Марић 
Данијела  

30 Електротехничар аутоматике 

1 4 АЕ1 Јеленић Димитрије 30 Електротехничар за електронику на 
возилима 

1 4 Е15 Жембери Филип 30 Електротехничар енергетике 
1 4 E17 Савић Оливера 30 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 
1 4 ИТ11 Кузминац Данијела 30 Електротехничар информационих 

технологија-оглед 
1 4 ИТ12 Николић Стојанка 30 Електротехничар информационих 

технологија-оглед 
1 4 М11 Митровић Мирјана 30 Техничар мехатронике 
1 4 П11  30 Електротехничар процесног управљања 
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1 4 Р11 Радаковић Тања 30 Електротехничар рачунара ( Српски) 
1 4 Р12 Станић Светлана 30 Електротехничар рачунара ( Српски) 
1 4 Т11 Миљковић-

Станојевић Тамара 
30 Електротехничар електронике 

1 4 Т13 Вујић Љиљана 30 Електротехничар мултимедија 
1 4 Т14 Шишић Јелена 30 Електротехничар телекомуникација 
1 4 Т17 Степановић Тамара 30 Администратор рачунарских мрежа 
1 4 РМ1 Хорват Аранка 16 Електротехничар рачунара- мађарски 

језик 
2 3 Е21 Радишић Олгица 24 Монтер ТТ мрежа/ Електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје 
2 3 Е22 Стеванов Радослава 29 Електричар 
2 4 А21 Ковачевић Милан 25 Електротехничар аутоматике 
2 4 АЕ2 Павловић Јово 31 Електротехничар за електронику на 

возилима 
2 4 Е25 Микић Владан 24 Електротехничар енергетике 
2 4 Е27 Вукмировић Драган 29 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 
2 4 ИТ21 Добановачки Петар 26 Електротехничар информационих 

технологија-оглед 
2 4 ИТ22 Исајловић Душица 24 Електротехничар информационих 

технологија-оглед 
2 4 М21 Караба Милица 34 Техничар мехатронике 
2 4 П21 Радовић Ксенија 28 Електротехничар процесног управљања 
2 4 Р21 Живчић Зорица 31 Електротехничар рачунара 
2 4 Р22 Радуновић Данило 30 Електротехничар рачунара 
2 4 Т21 Нећак Даниела 30 Електротехничар електронике 
2 4 Т23 Иванов Мирјана 31 Електротехничар Мултимедија 
2 4 Т24 Шеварика Предраг 30 Електротехничар телекомуникација 
2 4 Т27 Елези Ермидин 32 Администратор рачунарских мрежа 
2 4 РМ2 Катона Силвиа 19 Администратор рачунарских мрежа 
3 3 Е31 Степановић Жељко 24 Електроинсталатер / Електромеханичар 

за термичке и расхладне ур. 
3 3 Е32 Ћулибрк Владислав 25 Електричар 
3 4 А31 Вукмировић Тијана 27 Електротехничар аутоматике 
3 4 АЕ3 Маринков Снежана 29 Електротехничар за електронику на 

возилима 
3 4 Е35 Бјелић Сања 32 Електротехничар енергетике 
3 4 Е37 Васић Бранка 29 Електротехничар за термичке и 

расхладне уређаје 
3 4 ИТ31 Јакшић Јелена 26 Електротехничар информационих 

технологија 
3 4 ИТ32 Галоња Миливојка 28 Електротехничар информационих 

технологија 
3 4 М31 Бурлица Слађана 29 Техничар мехатронике 
3 4 П31 Скоко Саша 30 Електротехничар процесног управљања 
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3 4 Р31 Свитлица Александар 29 Електротехничар рачунара 
3 4 Р32 Роквић Соња 28 Електротехничар рачунара 
3 4 Т31 Ивановић Вања 26 Електротехничар електронике 
3 4 Т33 Лазукић Ксенија 31 Електротехничар мултимедија 
3 4 Т34 Тешовић Драгана 27 Електротехничар телекомуникација 
3 4 Т36 Стојановић Славица 33 Електротехничар мултимедија 
3 4 Т37 Касаловић Свјетлана 32 Администратор рачунарских мрежа 
3 4 ТМ3 Савић Давид 14 Електротехничар рачунара 
4 4 А41 Потребић Славица  24 Електротехничар аутоматике 
4 4 АЕ4 Грујић Јелена 33 Електротехничар за електронику на 

возилима 
4 4 Е45 Зељковић Драгица 17 Електротехничар енергетике 
4 4 Е47 Микловиц Игор 25 Елекротехничар термичких и расхладних 

уређаја 
4 4 ИТ41 Радмиловић Данијела 26 Електротехничар информационих 

технологија-оглед 
4 4 ИТ42 Дуђак Александра 32 Електротехничар информационих 

технологија-оглед 
4 4 М41 Ранчић Ангелина 30 Техничар мехатронике 
4 4 П41 Хорстман Јелена 27 Електротехничар процесног управљања 
4 4 Р41 Амиџић Небојша 35 Електротехничар рачунара 
4 4 Р42 Свитлица Соња 36 Електротехничар рачунара 
4 4 Т41 Поповић Ристо 24 Електротехничар електронике 
4 4 Т43 Драгичевић Јелена 30 Електротехничар мултимедија 
4 4 Т44 Лучић Божидарка 25 Електротехничар телекомуникација 
4 4 Т45 Момчиловић Мирјана 23 Електротехничар телекомуникација 
4 4 Т46 Карић Александра 29 Електротехничар мултимедија 
4 4 РМ4 Видец Ева 14 Електротехничар телекомуникација 
Укупно ученика: 1872   

 
 
Укупан број редовно уписаних ученика у школској 2018/2019. години је 1872. Настава се 
одвија у 68 одељења трећег и четвртог степена на српском и мађарском наставном језику.  
Електротехничка школа „Михајло Пупин“ расписала је Конкурс за упис ванредних ученика 
на доквалификацију и преквалификацију у школској 2018/2019.години. У табели 7 дат је 
списак образовних профила трећег и четвртог степена, као и број расположивих места на 
појединим профилима. 
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3.4. План уписа ванредних ученика на доквалификацији и  преквалификацији у школској 
2018/2019.години. 
 
Табела 8. 
 Образовни профил Број ученика 
Трећи степен 
1.  Електромеханичар за машине и опрему 10 
2. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 10 
3. Електроинсталатер 10 
4. Аутоелектричар 10 
5. Електромонтер мрежа и постројења 10 
6. Монтер телекомуникационих мрежа 10 
7. Електричар 10 
Четврти степен 
8. Електротехничар енергетике 30 
9. Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 30 
10. Електротехничар аутоматике 20 
11. Електротехничар електронике 20 
13. Електротехничар рачунара 20 
14. Електротехничар мултимедија 10 
15. Електротехничар за електронику на возилима 20 
16. Електротехничар процесног управљања 10 
17. Електротехничар мехатронике 10 
18. Електротехничар телекомуникација 20 
19. Електротехничар телекомуникација-оглед 10 
 Електротехничар информационих технологија 10 
Пети степен 
20. Специјализација за пети степен стручне спреме 

(образовни профили петог степена дати су у табели 2.) 
40 

 
Редовна настава у школи изводи се у две смене. Одељења се означавају словима која се односе 
на занимање и бројевима. Број поред слова је двоцифрен, први број означава годину, а други 
одељење. Код одељења на мађарском наставном језику користе се две словне и једна бројна 
ознака. Прво слово је занимање, друго – наставни језик, а број означава годину школовања.  
 
 

3.5.   План стручног усавршавања запослених 
 
 
Према развојном плану школе потребно је јачање компетенција наставника кроз планирано 
стручно усавршавање, уз побољшање квалитета система пружања подршке ученицима и 
ефикаснијег управљања процесом учења. 
 
 У школској 2018/19. години Педагошко-психолошка служба планира да организује 
стручно усавршавање наставног особља из области педагошке документације и пружања 
додатне подршке ученицима.  
 
 План стручног усавршавања сачињен је у  складу са Правилником о стручном 
усавршавању, а на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних 
приоритета наставника и стручних сарадника. Анализиране су евиденције наставника о 
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похађаним семинарима и њихови планови и потребе усавршавања за ову школску годину. 
Нарочито, пажња ће бити посвећена семинарима из области инклузије, као и употреби и 
примени савремених метода наставе. 
 
 У складу са потребама наставника као и финансијским условима,  наведене 
компетенције ће бити приоритетне у планирању и организовању семинара у школи. Наравно, 
наставницима којима су неопходне друге компетенције односно семинари, такође ће се 
омогућити похађање истих. Наставници у овој школској години, треба да стекну по 15-20 сати 
стручног усавршавања.   
 

Табела 9. 
Стручно веће Број полазника 
Електротехника и машинство 67 
Практична настава 18 
Друштвене науке 22 
Природне науке 18 
Страни Језик 10 
Српски језик и књижевност и уметност, 
мађарски језик 

15 

Физичко васпитање 8 
Стручне службе,ПП- служба,  секретар, 
рачуноводство, директор и помоћници, 
референти, лице задужено за противпожарну 
заштиту и безбедност запослених и ученика у 
школи 

13 

Укупно 171 
 
  

3.6.  Програм увођења у посао наставника- приправника 

 
Увођење у посао наставника-приправника има за циљ да га оспособи за самосталан васпитно 
образовни и стручни рад и за полагање испита за лиценцу (Правилник о дозволи за рад 
наставника, васпитача и стручник сарадника СЛ.ГЛ.РС.Бр.22/2005) 
 
Увођење у посао наставника-приправника састоји се из следећих корака: 
 

1. Наставник-приправник региструје се у картотеци секретара Школе, при чему добија 
основне информације о обавезама, одговорностима и правима. 

2. Директор школе одређује ментора за увођење у посао наставника приправника 
решењем, почев од  дана пријема у радни однос, а на основу предходно прибављеног 
мишљења Стручног већа. 

3. Ментор прати рад наставника-приправника, присуствујући часовима приправника 
(најмање 12 часова), о чему води евиденцију. Такође, наставник-приправник посећује 
часове ментора и такође води евиденцију.  Ментор пружа приправнику помоћ у 
извођењу васпитно-образовног рада, помоћ у припреми наставе и подноси извештај 
директору. 

4. Психолошко-педагошка служба отвара досије наставника-приправника и води 
евиденцију о његовом раду . 
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Протокол о праћењу наставе садржи: 
 

− Основне информације о запосленом и његовом стажу у просвети;  
− Мишљење о квалитету наставе;  
− Препоруке за унапређење наставе;  
− Мишљење о квалитету припреме за час;  
− Давање методичких инструкција за квалитетну припрему за час;  
− Давање подршке у припреми за испит за лиценцу; 

  
Провера савладаности програма остварује се након једне године рада у школи, а на основу 
правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручник сарадника. Директор школе 
формира комисију за проверу савладаности програма, а чине је: директор, један наставник из 
струке , психолог и педагог. Комисија даје оцену о савладаности програма у писаној форми, у 
виду извештаја. Школа пријављује кандидата Министарству, након чега следи полагање 
испита за лиценцу. 
 
 

3.7.  Годишњи план дешавања у школи 
 
 

Табела 10. 
Активности Начин реализације Носиоци 

активности 
Динамика 

реализације 
Општи родитељски 
састанак са 
директором  

Организација и 
пружање свих 
инфромација о 
школи на 
родитељском 
састанку 

Помоћници 
директорa,  
директор, ПП 
служба 

септембар 2018. 
године 

Усвајање плана рада 
школе за школску 
2018/2019.годину и  
Извештаја о раду 
школе за претходну 
годину 

Израда и одобрење 
плана рада и 
извештаја о раду 
школе  

Шкослки одбор,  
секретар школе, 
директор школе, 
помоћници 
директора 

септембар 2018. 
године 

Конституисање 
Савета родитеља 

Након одржаних 
родитељских 
састанака, 
одељењске 
старешине предлажу 
по два представника 
родитеља своје 
одељењске заједнице 
за Савет родитеља 

ПП служба, 
одељењске 
старешине, 
помоћници 
директора, директор 
школе 

септембар 2018. 
године 

Гостовање 
компанија и 
социјалних партнера 

Организација 
предавања за све 
године   

Помоћници 
директора у сарадњи 
са гостима 
предавачима  

Током школске 
године 

Прво тромесечје Одржавање 
одељењских већа; 

Одељењска већа, 
предметни 

26. октобар 2018. год 
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анализирање 
статистике успеха 
ученика на крају 
првог тромесечја 

наставници, управа 
школе, ПП служба 

Припреме за крај 
првог полугодишта; 
организација 
одељењских већа;  

Израда статистике и 
организација 
одељењских већа за 
све године 

Помоћници 
директора, ПП 
служба, одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

децембар 2018. год. 

Организација 
допунске и додатне 
наставе током 
зимског распуста 

Обавештавање свих 
чланова 
наставничког већа о 
обавезама пре и за 
време  зимског 
распуста, 
постављање 
распореда на 
званични сајт школе 

Предметни 
наставници, управа 
школе 

децембар 2018/ 
јануар 2019. године 

Организација 
секција 

Испитивање 
заинтересованости 
ученика за одређене 
области и у складу 
са тим, организација 
врста секција и 
термина где би се 
додатно радило са 
ученицима како би 
њихова иницијатива, 
као и интересовања 
била задовољена 

Предметни 
наставници, управа 
школе 

децембар 2018/ 
јануар 2019. године 

Организација 
школских 
такмичења 

Припреме задатака и 
организација 
распореда по 
учионицама 

Помоћници 
директора, 
предметни 
наставници 

јануар - март  2019. 
године 

Организација 
школске славе- 
Светог Саве 

Припрема представе 
и програма за 
обележавање 
школске Славе  

Помоћници 
директора, директор 
школе,  актив 
српског језика, 
наставници 
веронауке 

јануар 2019. године 

Организација Дабар 
такмичења 

Организација 
такмичења – као 
домаћини  

Управа школе фебруар 2019. 
године 

Међународни сајам 
образовања 
„Путокази“ 

Припремање радова 
ученика, 
промотивног 
материјала и опреме 
за презентовање 
школе 

Директор, 
помоћници 
директора, ученици, 
наставници 

март  2019. године 

Активности из 
области изборних 

Реализација неких 
од следећих 

Помоћници 
директора, 

два радна дана на 
нивоу школске 
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предмета (грађанско 
васпитање, верска 
настава и др.), 
ваннаставних 
активности, 
спортских 
активности, области 
екологије и заштите 
животне средине, 
културно-уметничке 
активности 

активности: одлазак 
у верске објекте, 
одлазак у музеје и 
галерије, спомен 
збирке, обилазак 
етно кућа, 
историјских 
налазишта,одлазак 
у национални парк, 
природне резервате, 
организовање 
акција озелењавања 
и уређења школе и 
околине,активности 
у локалној 
заједници, спортски 
сусрети,сусрети 
школа,организован 
одлазак на 
едукативне и 
креативне 
радионице,организо
вање мини 
истраживачких 
пројеката и сл. 
 

старешине, 
наставници 
изборних предмета, 
ученици 

године (субота - 
29. септембар или 
06. октобар 2018. 
године у првом 
полугодишту и 
субота 01. или 08. 
јун 2019. године у 
другом 
полугодишту 

Треће тромесечје Припрема 
статистике и 
организација 
одељењских већа  

Помоћници 
директора са 
одељењским 
старешинама и 
предметним 
наставницима 

22. март 2019. 
године 

Регионална и 
државна такмичења 

Организација 
превоза ученика са 
менторима, 
организација пријаве 
такмичара 

Помоћници 
директора са 
предметним 
наставницима 

април – јун  2019. 
године 

Организација  дана 
школе  16.05.2019. 
године 

Организација 
приредбе,кетеринга, 
испраћај пензионера 

Помоћници 
директора, актив 
српског језика, 
директор школе 

мај 2019. године 

Одељењска већа за 
матуранте 

Припрема 
статистике и 
организација 
одељењских већа  

Помоћници 
директора са 
одељењским 
старешинама и 
предметним 
наставницима 

мај 2019. године 

Организација 
Матурске вечери 

Избор најбоље 
понуде ресторана и 
музичког бенда  

Помоћници 
директора, 
одељењске 
старешине, комисија 
за избор места 

фебруар - мај 2019. 
године 
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прославе Матурске 
вечери, Ученички 
парламент 

Припреме за крај 
наставне године 

Одржавање 
одељењских већа, 
предаја статистике 

Помоћници 
директора, ПП 
служба, одељењске 
старешине 

Јун 2019. године 

Организација 
матурских испита, 
разредних испита и 
поправних испита за 
матуранте 

Статистика, 
одржавање варедних 
одељењеских већа 

Помоћници 
директора, ПП 
служба, одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници 

Јун 2019. године 

Упис ђака првака у 
нову школску 
годину 

Припрема листе 
нових одељењских 
старешина за нову 
школску годину, 
организација 
пријема 
документације 
ученика 

Помоћници 
директора, 
одељењске 
старешине 

Јул 2019. године 

Организација поделе 
предмета за следећу 
школску годину/ 
израда распореда 
часова за следећу 
школску годину 

Припрема 
докумената 
потребних за израду 
поделе часова 

Помоћници 
директора, директор 
школе, лица по 
конкурсу изабрана за 
израду распореда 

Јул/август 2019. 
године 

Припрема годишњег 
плана рада  за 
школску 2019/2020. 
годину и Извештаја 
рада школе за текућу 
годину 

Припрема 
докумената 
потребних за израду 
годишњег плана и 
годишњег извештаја 
рада школе 

Помоћници 
директора, ПП 
служба, педагошки  
колегијум, Савет 
родитеља, Школски 
одбор, секретар 
школе, Стручни 
тимови, 
председници 
стручних већа, 
стручни активи 

Јул/ август 2019. 
године 

Организација 
поправних и 
матурских испита за 
августовски испитни 
рок 

Припрема записника 
за полагања, 
организација 
дежурстава на 
испитима, 
организација 
термина 

Помоћници 
директора, 
референти за 
ученичка питања 

Август 2019. године 

Сарадња и размена 
ученика са школама 
у региону 

Организовање 
школских и 
ваншколских 
активности са 
групом ученика и 
наставника 

Управа школе, 
ученици, наставници 
који учествују у 
пројекту 

У току школске 
године  

Сарадња са Продужење уговора Организатор Током целе школске 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 29 
 

социјалним 
партнерима 

о сарадњи са 
досадашњим 
социјалним 
партнерима и 
организација 
састанака са новим 
социјалним 
партнерима 

практичне наставе, 
директор школе, 
помоћници 
директора 

године 

Сарадња са другим 
организацијама и 
институцијама 

Сарадња са Црвеним 
крстом, Центром за 
социјални рад, 
Полицијском 
управом Нови Сад 

Управа школе, ПП 
служба 

Током целе школске 
године 

 
 
 
 

4. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА 
 

4.1. Распоред звоњења у школи 
 

Табела 11. 
 Трајање часова и распоред звоњења по сменама 

Ју
та

рњ
а 

см
ен

а 

1 час 730 - 815 

П
оп

од
не

вн
а 

см
ен

а 

1 час 1330 - 1415 
Мали одмор, 5 мин Мали одмор, 5 мин 
2 час 820 - 905 2 час 1420 - 1505 
Велики одмор, 15 мин Велики одмор, 15 мин 
3 час 920 – 1005 3 час 1520 - 1605 
Мали одмор, 5 мин Мали одмор, 5 мин 
4 час 1010 – 1055 4 час 1610 - 1655 
Мали одмор, 5 мин Мали одмор, 5 мин 
5 час 1100 - 1145 5 час 1700 – 1745 
Мали одмор, 5 мин Мали одмор, 5 мин 
6 час 1150 - 1235 6 час 1750 - 1835 
Мали одмор, 5 мин Мали одмор, 5 мин 
7 час 1240 - 1325 7 час 1840 - 1925 

Крај прве смене, одмор 5 мин Крај радног дана 
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4.2. Календар образовно васпитног рада средњих школа АП Војводина за школску 
2018/2019. годину 

 
 

Прво полугодиште 80 Друго полугодиште 105 
М РН П У С Ч П С Н 

 
 
 
20 

М РН П У С Ч П С Н 

 
 
 

14  С
еп

те
м

ба
р       1 2 

 
Ја

ну
ар

   1 2 3 4 5 6 
1. 3 4 5 6 7 8 9  7* 8 9 10 11 12 13 
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3. 17 18 19* 20 21 22 23 18. 21 22 23 24 25 26 27 
4. 24 25 26 27 28 29 30 19. 28 29 30 31    
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5. 1 2 3 4 5 6 7 20. 4 5 6 7 8 9 10 
6. 8 9 10 11 12 13 14 21. 11 12 13 14 15*

* 
16*
* 17 

7. 15 16 17 18 19 20 21 22. 18 19 20 21 22 23 24 
8. 22 23 24 25 26 27 28 23. 25 26 27 28    
9. 29 30 31     
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24. 4 5 6 7 8 9 10 
10. 5 6 7 8 9 10 11*

* 25. 11 12 13 14 15 16 17 
11. 12*

* 13 14 15 16 17 18 26. 18 19 20 21 22 23 24 
12. 19 20 21 22 23 24 25 27. 25 26 27 28 29 30 31 
13. 26 27 28 29 30           
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      1 2 
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14. 3 4 5 6 7 8 9 29. 8 9 10 11 12 13 14 
15. 10 11 12 13 14 15 16 30. 15 16 17 18 19* 20* 21

* 
16. 17 18 19 20 21 22 23  22

* 23 24 25 26* 27* 28
* 

 24 25* 26 27 28 29 30  29
* 30      
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* 
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31. 6 7 8 9 10 11 12 
32. 13 14 15 16 17 18 19 
33. 20 21 22 23 241 25 26 
34. 27 28 29 30 312   

 
Ју

н 

      1 2 

 
 

15 

35. 3 4* 5 6 7 8 9 
36. 10 11 12 13 14 15 16 
37. 17 18 19 20 213 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два 
полугодишта. 
 
 Прво полугодиште  почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 
21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 
 
Друго  полугодиште  почиње у уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се у  петак, 31. маја 
2019. године и има 90 наставних дана за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег 
разреда трогодишњих средњих стручних школа као што је наша школа. 
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Образовно - васпитни рад се остварује: 
 
− у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду 

четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 
наставних дана, 
 

− у  трећем  разреду  трогодишњег  и  четвртом  разреду  четворогодишњег  образовања  у  
34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

 
У суботу, 17. новембра 2018. године настава се изводи према распореду часова за 

понедељак, у суботу 19. јануара 2019. године настава изводи према распореду часова за 
петак, а у суботу 04. маја 2019. године настава се изводи према распореду часова за 
понедељак. 

 
 
 

4.3. Дужности за време боравка у школи 
 
 
Дужности дежурног наставника 
 
Дежурни наставник долази на дежурство 10 мин пре почетка смене, обавља пријем и распоред 
дежурних ученика, даје обавештења ученицима, родитељима, наставницима и другим 
странкама, јавља се на телефон и преноси поруке, евидентира настала оштећења на објекту и 
инвентару. Ове школске године у току сваког часа у току целог наставног дана биће дежурно 
најмање 3 наставника. Барем један наставник од наведена три, имаће обавезу да замену колегу 
који се јави да је одсутан из оправданих разлога. 
 

Постоје две улоге дежурних наставника:  

− дежурство у зборници - заменски наставник 
− дежурни у обиласку са одмором - дежура се и на одмору који следи након дежурства, 

неовисно од смене. 

Обавезе дежурног наставника у зборници - заменски наставник 

− Дежурни наставник на почетку дежурства се упознаје са потребом за заменом одсутних 
наставника на огласној табли за дежурство и  одлази на замену.  

− У књигу дежурства евидентира наставника који одсуствује и чији час је мењао. Час 
уписује у дневник рада и потписује га својим именом.  

− У случају да не постоји потреба за заменом,  дежурни наставник дежура у зборници 
школе и јавља се на фиксни телефон школе. 

− Дежурни наставник на почетку смене (1. и 8. час у распореду) уписује и распоређује 
дежурне ученике. У случају да се дежурни из одговарајућег одељења не одазову на 
дежурство, дежурни се позивају из следећег одељења за дежурство. 

 

 

 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 32 
 

 

Обавезе дежурног наставника  у обиласку са дежурством на одмору 

− Први дежурни наставник у обиласку на почетку дежурства упознаје се са потребом за 
заменом одсутних наставника. У случају недовољног броја заменских наставника, 
одлази на замену.  

− Дежурни наставници у обиласку током дежурства обилазе следећа места: 

− школско двориште (евидентира недолично понашање ученика) 
− зграду у Школској бр.4 и дежурне ученике  (евидентира присутност дежурних 

ученика) 
− школску кантину 
− улазна врата и дежурне ученике (евидентира присутност дежурних ученика) 

 
Дужности дежурног ученика 
 
Ученици дежурају по следећем распореду: 2 ученика дежурају  на главном улазу и 2 ученика 
дежурају у згради Педагошке академије. Напуштање дежурства евидентира се и кажњава као и 
напуштање часа. На улазима од свих странака које улазе у зграду узимају личну карту, 
евидентирају број личне карте, време уласка и изласка као и особу код које странка иде.  
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 
Настава се одвија у две смене и у две зграде. Прва смена почиње у 730 а завршава се у 1325. 
Друга смена почиње у 1330 и завршава се у 1925. Од ове школске године и теоријска настава је 
кабинетска, а кабинети су образовани за сродне групе предмета. 
 
У приземљу се налазе кабинети за аутоматику, машинство, телекомуникације и 
администратора рачунарских мрежа. 
 
На првом спрату – су кабинети за основе електротехнике, електрична мерења, рачунарство и 
групу предмета из домена електронике.  
 
На другом спрату су кабинети за српски језик, мађарски језик, друштвене предмете, страни 
језик и математику. На сваком спрату налази се по један резервни кабинет. Лабораторијске 
вежбе из стручних предмета изводе се по кабинетима у обе зграде, искључиво намењеним за 
одређен предмет или групу предмета. Пракса се изводи у школским радионицама, а физичка 
култура у 4 сале и спортском терену отвореног типа.  
 
На пракси се ученици деле у две групе, као и на лабораторијским вежбама друге године. У 
трећој и четвртој години одељење се на лабораторијским вежбама из стручних предмета дели 
у три групе. Лабораторије за извођење вежби из стручних предмета опремљене су макетама и 
одговарајућим мерним уређајима, али се због брзог технолошког развоја сваке године планира 
набавка нове опреме . За извођење практичне наставе ван школе задужен је координатор за 
практичну наставу, а за наставу у блоку из стручних предмета – предметни професор.  
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У огледним одељењима предмети се састоје из модула, што омогућава да више професора 
може да предаје један предмет. Настава за ванредне ученике  организује се по посебном 
распореду.  
 
Због великог броја ученика и различитих занимања, организација наставе је најкомплекснији 
проблем, који је решен добром расподелом часова и добрим распоредом часова. Подела часова 
по предметима и наставницима дата је у Прилогу 1, а распоред часова у Прилогу 2 овог 
документа. 
 

6. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

6.1. Такмичења 
 

Табела 12. 
ТАКМИЧЕЊА  

 
ТАКМИЧАРСКА ОБЛАСТ 

Рокови 
Школски 
ниво 

Регионални 
ниво 

Републички 
ниво 

Књижевна олимпијада фебруар 
2019. године 

април 2019. 
године 

мај 2019. 
године 

Страни језик ( енглески, немачки) фебруар 
2019. године 

март  2019. 
године  

април 2019. 
године 

Математика  децембар 
2018. године 

фебруар 
2019. године 

март  - април 
2019. године 

Физика децембар 
2018. 

март  2019. 
године  

април 2019. 
године 

Основе електротехнике I март  2019. 
године  

Април 2018 јун 2019. 
године 

Основе електротехнике II март  2019. 
године  

Април 2018 јун 2019. 
године 

Електроника  март  2019. 
године  

Април 2018 јун 2019. 
године 

Енергетска електроника март  2019. 
године  

Април 2018 јун 2019. 
године 

Мултимедије март  2019. 
године 

 април - мај 
2019. године 

Програмирање април 2019. 
године 

 мај 2019. 
године 

Роботика   мај 2019. 
године 

 
Рокови одржавања такмичења нису фиксни и подлежу променама, у зависности од распореда 
које ће одредити Министарство Просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са 
Заједницом електротехничких школа Србије. 
 
Поред тога што наши ученици постижу заиста запажене резултате на Републичком такмичењу 
из области електротехнике, школа може да се похвали и ученицима који се такмиче из општих 
предмета и такође се пласирају на републички ниво такмичења. Годинама професори физике 
припремају даровите ученике за такмичења из овог предмета на градском и републичком 
нивоу где постижу значајне резултате, иако се такмиче у категорији гимназијалаца који 
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физику слушају све четири године и са већим фондом часова. Стручно веће математике сваке 
године организује такмичење наших ученика на школском нивоу, такмичење „Кенгур  без 
граница“ а они најбољи имају могућност пласмана на републичко. Такмичење из српског 
језика (организује га Стручно веће матерњег језика и уметности) на градском и републичком 
нивоу у следећим категоријама: 
граматика, рецитовање, беседништво, учешће на конкурсима литерарног  типа, учешће на 
такмичењу школских позоришних представа – драмска секција верске наставе. Такође, 
ученици се истичу и у такмичењу из страних језика (енглески, немачки), које је на школском 
нивоу у организацији стручног већа страних језика. 
 
 

6.2. Секције 
 
У ЕТШ „Михајло Пупин“ ученицима ће бити на располагању  16  секција, од којих је 
половина директно везана за струку: 
 

Табела 13. 
Секција План рада Наставник или група 

наставника – вођа секције 
Основе 
електротехнике 

Окупља ученике различитих профила који 
су заинтересовани за истраживачки и 
креативни рад који се односи на  Основе 
електротехнике 

Професори Основа 
електротехнике прве и друге 
године 

Енергетска 
електроника и 
претварачи 

Израда макета из области управљања 
(претварачи, PLC контролери, регулатори 
фреквенције...) 

Саша Скоко 
Обрехт Петар 

Роботика Припрема ученика за већ традиционално 
такмичење из роботике 
Израда робота по пропозицијама 
такмичења за текућу годину. Учешће на 
„Тесла фест-у“ 
Учешће на осталим смотрама у циљу 
промоције школе. 

    

Информатика – 
мултимедије 

Израда мултимедијалних наставних 
садржаја – за ученике наше школе 
У циљу промоције школе организација 
секције из информатике за ученике 7 и 8 
разреда основних школа 

Професори информатике 
Иванов Игор 
Коња Жолт 
Радмиловић Данијела 
 

Програмирање Прављење комплетних програмских 
апликација на задате теме као вид 
припреме за интердисциплинарно школско 
такмичење (Програмски језик C++) 
 

Небојша Богићевић 
Весна Станојевић 
Радослав Павловић 
Миловојка Галоња 
Драган Ђорђевић 

 
 
 
 
 
Екологија 

Чланови секције су симпатизери покрета 
„Зелених“ у свету  
Улепшавање школске средине 
Едукативна, теоретска настава, реферати 
ученика (заштита животне средине, 
резултати лошег утицаја загађења на 

Марија Ушјак 
Олгица Радишић 
Александра Карић 
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људску популацију) 
Редовно одржавање зелених површина у 
школи, улепшавању учионица,  
повећавање зелених и засад цветних 
површина у дворишту. 
 

Социолошка 
секција 

Окупља ученике трећег разреда који су 
заинтересовани за истраживачки рад из 
различитих социолошких области. Рад се 
одвија кроз истраживачки пројекат, писање 
реферата, израду паноа, учествовање на 
такмичењу из социологије на Филозофском 
факултету у Новом Саду 
Циљ рада социолошке секције: 
Развијање способности ученика у 
сагледавању друштвене стварности, 
развијање критичког мишљења, 
укључивање у позитивне друштвене 
токове, јачање свести о неопходности 
ученика да буду активни чланови своје 
заједнице 
Састанци: 1-2 пута месечно 

Соња Бандин 

Рецитаторство и 
драма 

Припрема ученика за учешће на школским 
свечаностима 
Припрема ученика за рецитаторска 
такмичења  

Професори српског језика 

Драмска 
секција верске 
наставе 

Припреме за прослављање школске славе 
Светог Саве и друге свечаности по потеби  

Катихета Љиљана Перишић-
Бурсаћ 

Хор Припрема хорских композиција за школске 
представе 

Ева Видец, професор музике 

Мушки вокални 
састав 

Припрема хорских композиција за школске 
представе 

Момир Предојевић, 
наставник 

Акција 
„Хуманост на 
делу“ 

У сарадњи са Центром за трансфузију крви 
годинама се организује добровољно давање 
крви за професоре и пунолетне ученике 

Владислав Ћулибрк 
 

Разбери Пи Окупља ученике различитих профила који 
су заинтересовани за истраживачки рад на 
платформи- разбери.  

Бранислав Ушан 
Драган Ђорђевић 

Практична 
електроника 

Припрема ученика млађих одељења за 
израду електронских уређаја и селекција 
кандидата за захтевније пројекте 

Шарик Мирослав и Скомрак 
Јасна 

Ардуино Окупља ученике различитих профила који 
су заинтересовани за истраживачки рад са 
микроконтролерима 

Јово Павловић 
Новица Гутовић 
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6.3. Распоред испита редовних ученика  
 
Завршни и матурски испити одржавају се по посебном распореду и подлежу правилнику о 
полагању матуре (Статут Школе). Поправни испити се одржавају у јунском и августовскм 
испитном року. Редовни ученици матурске и завршне испите могу да полажу у јунском и 
августовско-септембарском року, у години у којој су завршили редовно школовање. У случају 
да ученик не положи поменуте испите у тим роковима, може да их полаже у осталим 
роковима, али само као ванредан ученик. 
 
 

6.4. Распоред ванредних испита 
 
Испити ванредних ученика одржавају се у испитним роковима: октобарски, децембарски, 
фебруарски, априлски, јунски и августовски. По потреби, одржавају се и једном месечно 
(Статут Школе). 
 
Ванредни ученици полажу завршне и матурске испите у следећим испитним роковима: 
Јануарском, мартовском, јунском и августовско-септембарском. 
 
 

6.5 Програм слободних активности ученика 
 

Табела 14. 
Тема Динамика 

реализације 
Носиоци активности 

Фестивал уличних 
свирача 

септембар 2018. 
године 

Ученици волонтери 

Хуманитарне акције  По потреби Ученички парламент, наставници 
координатори, стручни сарадник 

Организација филмских 
вечери у свечаној сали 
школе 

Континуирано Ученички парламент 

Концерти школске клапе Континуирана 
припрема 

Професор инг.Момир Предојевић, 
заинтересовани ученици 

Сајам књига- Београд октобар 2018. 
године 

Заинтересовани ученици, наставници 
координатори 

Сајам образовања 
„Путокази“  Нови Сад 

март 2019. године Ученици са предметним наставницима, 
помоћници директора, школска управа, 
директор школе 

Друштвено-користан рад 
у оквиру школе 

По потреби Ученици, наставници,  
управа школе, ПП Служба 

Естетско уређење школе Континурино Ученици, наставнице биологије и 
ликовне уметности 

Акција бесплатног 
поправљања електричних 
уређаја за грађанство 

По потреби Заинтересовани ученици, наставници 
практичне наставе 

 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 37 
 

 

6.6.  Програм социјалне заштите  
 

Циљ програма социјалне заштите је повећање емпатије и алтруистичког понашања у 
ситуацијама стреса или материјалне угрожености људи. Такође циљ нам је и развијање 
волонтеристичког духа за разне хуманитарне активности, не само у школи већ и у локалној 
самоуправи. Сарадњом са институцијама локалне заједнице школа такође обезбеђује 
квалитетнију и потпунију подршку ученицима.  

 
Табела 15. 

Активности Носиоци активности Време реализације 
Хуманитарне акције Музичка секције, ученички 

парламент, стручни сарадници 
Током школске године 
по потреби 

Сарадња са Центром за 
социјални рад 

Стручни сарадници Током школске године 
по потреби 

Сарадња са Црвеним 
крстом – добровољно 
давање крви 

Владислав Ћулибрк, наставник март, април 

Активности везане за 
материјалну подршку 
ученицима школе 

Инклузивни тим Током школске године 
по потреби 

Естетско уређење школе Ученици, наставнице биологије и 
ликовне уметности 

Током школске године 
по потреби 

 

6.7. Програм здравствене заштите  
 

Циљ програма здравствене заштите је формирање личних хигијенских навика и свих навика у 
вези са здравом исхраном, редовном физичком рекреацијом, изградњом односа поштовања и 
уважавања међу половима, неговање репродуктивног здравља младих, информисаност о 
превенцији разних обољења и уопште здравог начина живота. Саставни део овог прграма чине 
и планиране активности везане за превенцију употребе дрога.  
 
Табела 16.  
 

Активности носиоци Време реализације 
Предавања на ЧОС-евима на 
теме: утицај буке на здравље, 
стрес, хепатитис Ц, 
хидратације и здравље. 

Одељенске старешине, стручни 
сарадници 

Током читаве школске 
године 

Радионице на тему: 
Превенција алкохолизма 

Сарадници саветовалишта за 
младе 

септембар 

Радионице на тему 
превенције наркоманије 

Сарадници саветовалишта за 
младе 

октобар 

Радионице превенције од 
полно преносивих болести 

Сарадници саветовалишта за 
младе 

новембар 

Радионице на тему 
превенције од Сиде 

Омладина Јазас По договору 

Радионице на тему 
здравствене заштите жена 

Сарадници саветовалишта за 
младе 

април 
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Радионице на тему штетности 
пушења 

Сарадници саветовалишта за 
младе 

март 

Радионице на тему безбедног 
коришћења интернета 

Одељенске старешине, стручни 
сарадници 

По договору 

Системтски прегледи Дом здравља Нови Сад По договору  
Добровољно давање крви Дом здравља Нови Сад По договору 
Разне спортске секције Наставници физичког васпитања Током школске године 

План превенције употребе дрога 
Радионице за ученике Саветовалиште за младе, 

одељенски старешине и шк. 
полицајац 

Током школске године 

Тематски родитељски 
састанци- када постоји сумња 
за злоупотребу у одељењу 

Одељенски старешина и ПП- 
служба 

Током школске године 

Трибина за родитеље на тему 
значаја породице у подизању 
самопуздања ученика као и 
развијања здравих стилова 
живота 

Савет родитеља, пп- служба и 
могућност укључивања стручних 
лица са стране 

Друго полугодиште 

Упознавање наставничког 
већа са протоколом о 
поступању у ситуацијама 
сумње или сазнања о 
употреби дрога 

ПП- служба и управа школе Септембар -октобар  

Стручно усавршавање 
наставника у циљу развијања 
компетенција за превентини 
рад са ученицима и 
родитељима 

Стручњаци из ове области Током школске године (по 
потреби и према процени 
наставника и стручних 
сарадника) 

Упућивање наставника из 
опште образовних предмета 
на значај развијања 
међупредметне компетенције 
– одговорност за сопствено 
здравље 

Наставници и тим за развијање 
међупредметне компетенције 

Током школске године 
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7. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
Школски одбор радиће у седницама. Према одредбама општих аката школе, школски одбор 
образује своје сталне и повремене комисије. Повремене комисије се образују и раде по 
потреби. Сталне комисије образује школски одбор у складу са општим актима и њихов мандат 
траје док траје мандат школског одбора. 
 
 
 

   Табела 17. 
Активности Носиоци 

активности 
Динамика 

• Разматрање и усвајање Извештаја о раду 
школе за школску 2017/2018. годину 

• Усвајање Годишњег плана рада школе за 
школску 2018/2019. годину 

• Усвајање извештаја о раду директора школе у 
школској 2017/2018. години 

• Усвајање предлога финансијског плана школе 
 

Школски одбор, 
Управа школе 

Септембар 

• Нормативна делатност (усклађивање 
школских аката) 

• Редовне активности 
 

Школски одбор, 
секретар школе 

Октобар 

• Разматрање успеха ученика на првом 
тромесечју 

Школски одбор Новембар 

• Анализа рада и полугодишњи извештај 
 о раду школе 

Школски одбор, 
директор, 

Јануар 

• Разматрање и усвајање годишњег обрачуна 
 

Школски одбор, шеф 
рачуноводства 

Фебруар 

• Разматрање програма прославе Дана школе 
• Анализа резултата рада на трећем тромесечју 

Школски одбор, 
Управа школе 

Април 

• Анализа стручног руковођења школом Школски одбор Мај 
• Анализа успеха ученика на крају наставне 

године  
• Анализа и предлози за даљу модернизацију 

рада, праћење и вредновање рада 
• Усвајање предлога плана рада за наредну 

школску годину 

Школски одбор Јун 

• Анализа припремљености школе (простор, 
кадрови) за почетак школске године, текућа 
питања 

• Анализа рада и други полугодишњи извештај 
о раду школе 

Школски одбор Август 

• Решавање о могућим жалбама упућеним 
Школском одбору 

Школски одбор По потреби 

• Текућа питања, евентуални проблеми и сл. Школски одбор По потреби 
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8. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
 
Директор школе организује, координира, прати и усмерава рад свих стручних органа, тела и 
служби, обезбеђује услове за њихов рад, развија сарадњу са друштвеном средином, 
родитељимa и другим институцијама од значаја за рад школе. 
 
 

       Табела 18. 
Активности Носиоци Време 

• Организација образовно васпитног рада, подела 
предмета по наставницима; 

• Анализа уписа ученика у први разред у текућој 
школској години; 

• Разматрање потреба и могућности набавке учила и 
друге опреме за потребе наставе; 

• Израда делова Извештаја за школску 2017/2018. 
годину;  

• Припрема Годишњег плана рада за школску 
2018/2019. годину; 

• Кадровска  питања;  
• Седнице Наставничког већа,  
• Седница Школског одбора 
• Седница Савета родитеља, 
• Седница Педагошког колегијума 

 

 
Директор, 
педагошка 
служба, 
помоћници 
директора 

 
август 
септембар 

• Анализа финансијског пословање школе; 
• Формирање стручних радних група; 
• Увид у динамику оцењивања ученика; 
• Обилазак наставних часова; 
• Контрола извршења радних обавеза чланова 

колектива; 
• Седница Школског одбора; 
• Сарадња са локалном самоуправом и социјалним 

партнерима; 
 

 
Директор, 
Председни
ци 
стручних 
већа, 
Педагошко 
– 
психолошк
а служба 

 
октобар 

• Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
квартала; 

• Увид у потребе предузећа за кадровима ради 
припремања плана уписа за следећу  школску годину; 

• Праћење стручног усавршавања наставника; 
• Припрема за попис имовине; 
• Седница Наставничког већа; 
• Седница Савета родитеља; 

 

 
Директор, 
педагошка 
служба, 
Организат
ор 
практичне 
наставе 

 
новембар 

• Организација пописа инвентара школе;  
• Контрола извршења радних обавеза појединаца; 
• Израда предлога плана уписа за наредну школску 

годину; 
• Анализа успеха на крају првог полугодишта; 

Директор, 
шеф 
рачуновод-
ства, 
Педагошко 

Децембар 
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• Праћење  одржавања свих планираних седница органа 
Школе; 

– 
психолошк
а служба 

• Анализа рада секција и слободних активности; 
• Организација допунске и додатне наставе; 
• Праћење материјално-финансијског пословања; 
• Седница Школског одбора; 
• Присуствовање семинарима; 
• Припрема за прославу Школске славе Светог Саве; 
• Утврђивање стања педагошке документације; 

 

Директор, 
педагошка 
служба, 
шеф 
рачуновод-
ства 

Јануар 

• Именовање испитних комисија; 
• Припреме за завршни завршни испит; 
• Седница Наставничког већа; 
• Седница Школског одбора; 
• Посете часовима редовне наставе; 
• Увид у рад стручних већа 

 

Директор Фебруар 

• Припрема и организација такмичења; 
• Увид у материјално - финансијско пословање школе; 
• Анализа употребе наставних средстава; 
• Увид у резултате допунског и додатног васпитно-

образовног рада и анализа изостајања са наставе; 
• Увид у динамику оцењивања; 
• Седница Савета родитеља; 
• Седнице Педагошког колегијума; 
• Промоција школе на Међународном сајму образовања 

„Путокази“, Нови Сад 
 

Директор Март 

• Анализа успеха и владања на крају трећег квартала; 
• Именовање испитних комисија; 
• Седница Школског одбора; 
• Организација уређења школског парка и дворишта;  
• Седница Наставничког већа; 
• Учешће у припреми и организацији такмичења; 

 

Директор Април 

• Учешће у организацији програма прославе за Дан 
школе; 

• Израда календара активности око завршетка школске 
године;  

• Сагледавање ефеката додатне и допунске наставе; 
• Израда плана опремања школе за наредну школску 

годину; 
• Припрема и организација Матурске вечери; 
• Припрема седнице Школског одбора; 
• Учешће у седницама одељенских већа завршних 

разреда; 
 

Директор Мај 

• Именовање испитних комисија, 
• Анализа постигнутог успеха на крају наставног 

Директор Јун 
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периода,  
• Седница Наставничког већа, 
• Припрема седнице Савета родитеља; 
• Разматрање кадровских питања за наредну школску 

годину; 
• Анализа реализације Годишњег плана рада, 
• Организација израде Извештаја за протеклу школску 

годину; 
• Подела предмета на наставнике; 
• Седница Школског одбора 
• Седница Педагошког колегијума 
 
• Припрема за упис и упис нове генерације ученика 
• Утврђивање обима радова на текућем одржавању 

објеката,  
• Израда распореда 

Директор Јул 

 
 

9. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 
 

       Табела 19. 
Активности Носиоци 

активности 
Динамика 

• Утврђивање бројног стања ученика по одељењима; 
• Израда делова Извештаја о раду школе за школску 

2017/2018. годину; 
• Припрема Годишњег плана рада за школску 

2018/2019. годину; 
• Сагледавање техничке опремљености кабинета и 

учионица; 
• Организација општег родитељског састанка за 

одељења првог разреда; 
• Израда распореда часова за текућу школску годину; 
• Одређивање дежурства ученика и професора; 

Помоћници 
директора 

август 
септембар 

• Организација обележавања дана рођења Михајла 
Пупина ( 09.10.2018.); 

• Преглед педагошке документације наставника ( 
годишњи и оперативни планови рада); 

• Обилазак часова редовне наставе; 
• Сарадња са одељенским старешинама; 
• Учешће на седницама Одељенског већа; 
• Учешће на седници Наставничког већа; 

Помоћници 
директора 

октобар 

• Решавање евентуалних проблема због 
недисциплине ученика и по потреби учешће у 
дисциплинском поступку против ученика; 

• Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
квартала; 

Помоћници 
директора 

новембар 
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• Анализа остварења оперативних планова рада 
наставника; 

• Посета појединим часовима редовне наставе; 
• Учешће на седницама Одељенског већа 
• Учешће на седници Наставничког већа 
• Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; 
• Присуствовање седницама Стручних већа 

Помоћници 
директора 

децембар 

• Учешће у припремама за прославу школске славе 
Светог Саве; 

• Присуствовање семинарима; 
• Анализа остварења оперативних планова рада 

наставника; 
• Увид у оствареност допунске и додатне наставе; 

Помоћници 
директора 

јануар 

• Учешће по потреби на дисциплинском поступку 
против ученик; 

• Обилазак часова редовне наставе; 
• Контрола дежурства наставника и ученика; 
• Решавање актуелних проблема; 

Помоћници 
директора 

фебруар 

• Анализа изостанака ученика; 
• Седнице Одељенских већа; 
• Седница Наставничког већа; 
• Увид у резултате рада свих образовних предмета; 
• Учешће у организацији такмичења; 
• Учешће у организацији Матурске вечери; 
• Решавање евентуалних проблема и по потреби 

учешће у дисциплинском поступку против ученика; 

Помоћници 
директора 

март 

• Анализа успеха и владања на крају трећег квартала; 
• Организација школских такмичења; 
• Присуствовање седницама Стручних већа; 
• Учешће у уређењу школског дворишта и ходника 

школе; 

Помоћници 
директора 

април 

• Учешће у организацији програма за прославу Дана 
школе ( 16.05.2019.); 

• Анализа остварености додатне и допунске наставе; 
• Седнице одељенских већа завршних разреда; 
•  Припрема и организација завршних и матурских 

испита, организација Матурске вечери; 
• Учествовање у евентуалним пројектима; 
• Учешће у организацији  такмичења; 

 

Помоћници 
директора 

мај 

• Седнице одељенских већа 
• Седница Наставничког већа 
• Организација разредних и поправних  
• Подела предмета на наставнике 
• Припреме за упис нове генерације ученика 

Помоћници 
директора 

јун 

• Организација уписа нове генерације ученика; 
• Припрема за израду распореда часова за наредну 

школску годину; 

Помоћници 
директора 

јул 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 44 
 

• Анализа реализације Годишњег плана рада за 
текућу школску годину; 

• Организација израде Годишњег извештаја рада за 
текућу школску годину; 

• Организација учешћа ученика и наставника на 
Тесла глобал форуму и Тесла кампу; 

 
Опис редовних послова организатора практичне 

наставе 

Носиоци 
активности 

Динамика 

Праћење одвијања практичне наставе - организовање 
извођења наставе према плану и програму 

Организатор 
практичне 
наставе 

током 
године 

Упућивање ученика у предузећа и занатске радње ради 
делимичног или потпуног обављања практичне наставе 
и сагледавање услова за одвијање наставе 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Организовање замене за време одсуствовања 
наставника практичне наставе 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

На основу потреба наставника, а у циљу успешније 
реализације практичне наставе набавка потребног  
ситног материјала као и праћење утрошка истог 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Ангажовање на сталном усавршавању наставника Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Анализирање реализације наставних планова и 
програма 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Опис  посебних послова организатора практичне 
наставе 

Носиоци 
активности 

Динамика 

Учествује у подели предмета, изради распореда часова 
и распореду  радионица 

Организатор 
практичне 
наставе 

јун, август 
 

Прибављање основних средстава за рад и опреме  
за постојеће и новоформиране кабинете и радионице 

Организатор 
практичне 
наставе 

по потреби 

Ангажовање на пословима дежурства у циљу редовног 
одвијања наставе 

Организатор 
практичне 
наставе 

по потреби 

Предлаже саставе испитних комисија за поправне,   
разредне и завршне испите редовних и  
ванредних ченика 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Води евиденцију  о постигнутим резултатима ученика Организатор 
практичне 
наставе 

тромесечно
, по 
потреби и 
раније 

Ангажује се у организацији школског, регионалног 
и републичког такмичења 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Учешће у изменама наставних програма свих  
образовних профила 

Организатор 
практичне 
наставе 

по потреби 
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Контакти са Заводом за унапређење образовања 
и васпитања  и сродним школама у циљу 
побољшања функционисања наставе 

Организатор 
практичне 
наставе 

по потреби 

Успостављање и одржавање сарадње са предузећима , 
у циљу организовања праксе за ученике 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Успостављање сарадње са предузећима и занатским 
радњама у циљу остваривања додатних прихода за  
школу 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Верификација нових образовних профила Организатор 
практичне 
наставе 

по потреби 

Учешће у изради финанциског плана школе, плана рада 
школе за наредну годину 

Организатор 
практичне 
наставе 

август 
 

Контакти са компанијама са којима се планира сарадња 
за нову школску годину; како кроз одвијање блок 
практичне наставе за ученика тако и кроз пословно 
техничку сарадњу 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

На крају године подноси извештај о свом раду 
и реализацији плана 

Организатор 
практичне 
наставе 

крај 
школске 
године 

Сарадња са председником актива практичне наставе Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

Учествовање на стручним састанцима, састанцима 
актива, комисијама 

Организатор 
практичне 
наставе 

током  
године 

 

10.  ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 
 
План рада правне службе је у складу са важећим законским прописима везаним за средње 
школе, а прати и конкретне потребе школе. Постоје стални, периодични и тренутни задаци 
који се решавају континуирано. Раде се нормативно-правни послови, односно уређују се 
општа и појединачна акта у складу са важећим позитивним прописима, што је већ и урађено 
у претходном периоду. У школи се склапају, односно чине, а и за наредни период су 
предвиђене све врсте уговора: Уговори о уступању на коришћење пословног простора, 
Уговори о закупу, Уговори о повремено-привременим пословима, Уговори о извођењу 
наставе, као и остале  врсте уговора који се односе на професоре, фирме и друга лица. 
У складу са Законом и Правилницима врши се јавна набавка великих и малих вредности. 
Школски одбор, као орган управљања школе, доноси одлуке, правник школе води  
записнике и правно контролише реализацију одлука. 
 
 Радни односи су обимни и комплексни, свакодневно се раде пријаве, одјаве, везано за 
заједницу за запошљавање, социјално осигурање и ажурирање персоналне документације 
запослених. 
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11.  ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 
 
Годишњи план рада педагошко-психолошке службе сачињен је у складу са правилником о 
програму рада стручних сарадника у средњој школи, развојним планом школе као и 
конкретним потребама школе. Стални и периодични послови и задаци груписани су у шест 
подручја рада. 
 
 

Табела 20. 
Планирање, програмирање, организовање и праћење-образовно васпитног рада 

Активности Носиоци  Време  Исходи 
Израда годишњих и оперативних 
планова за рад  ПП - Службе 

ПП- 
служба 

јун Планиране 
активности за 
наредну шк. годину 

Учешће у изради Школског 
програма, Развојног плана школе, 
Годишњег плана и програма рада 
школе и Годишњег извештаја о раду 
школе 
 

ПП- 
служба, 
управа и 
чланови 
тимова 

мај - јун Планиране 
активности за 
наредну шк. годину 
и сагледавање 
реализованости 
планираног 

Учешће у решавању молби или 
приговора ученика (у случајевима 
досељења, промена образовних 
профила, приговора на оцену, на 
изречену васпитну и дисциплинску 
меру и друго); 
 

ПП- 
служба 

септембар Предлог управи 
школе за 
конструктивно 
решење 

Формирање досијеа одељења првих 
разреда (тестирање, анализа 
добијених података као и 
упознавање ОС, ОВ, стручних већа 
и НВ са добијеним резултатима 
тестирања и анкетирања); 
 

ПП- 
служба 

конинуирано Формирани досијеи 
одељења 

Педагошко-психолошко 
инструктивни рад са наставницима у 
току планирања њиховог рада и у 
току реализације свих облика 
образовно васпитног рада:  
 

ПП- 
служба, 
управа 

континуирано Квалитетна 
подршка 
наставницима у 
њиховом 
целокупном раду 

Обилазак наставе, ЧОС-ева, 
допунске и додатне наставе, 
родитељских састанака; 
 

ПП- 
служба 

континуирано Подигнут квалитет 
извођења наставе 

Индивидуални и групни рад са 
наставницима без положеног 
стручног испита 

ПП- 
служба, 
Управа 

континуирано Подршка у 
припрема 
кандидата за 
полагање стручног 
испита 

Индивидуални и групни рад са 
наставницима који су без 
предходног педагошко-психолошког 

ПП- 
служба,  
Саветовали

септембар Подршка 
наставницима и 
виши квалитет 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 47 
 

образовања ште за 
младе и др. 

образовно – 
васпитног рада 

Индивидуални и групни рад са 
наставницима који су први пут 
одељенске старешине 

ПП- 
служба 

јун-септембар Добро остварена 
сарадња са ОС 

Планирање и организовање 
предавања стручних лица из области 
превенције менталног и физичког 
здравља 

ПП- 
служба,  
Одељенски 
старешина 
и 
одељенско 
веће 

септембар Организована 
предавања из 
области менталног 
и гизичког здравља 

Планирање и организовање додатне 
подршке за потенцијалне ученике са 
посебним потребама тамо где се за 
то укаже потреба 

ПП- 
служба,  
Одељенски 
старешина 
и 
одељенско 
веће, 
родитељ 

континуирано  Израђен ИОП и 
стална подршка 
ученику током 
учења 

Планирање и организовање 
едукација наставног особља за 
потребе функционисања школе у 
оквиру инклузивног образовања и 
подршке ученицима из осетљивих 
група  
 

ПП – 
Служба, 
спољни 
сарадници 

по договору Добро испланирана 
и остварена 
подршка 
ученицима  

 Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма 
Учешће у реализацији појединих 
садржаја рада на ЧОС-вима и 
родитељским састанцима  

ПП- 
служба, 
одељенски 
старешина 

по потреби Добро остварена 
подршка 
одељенском 
старешини и 
ученицима и 
родитељима 
одељења 

Обезбеђивање предавача тј. 
водитеља разговора из области 
физичког и менталног здравља, 
организовање и вођење радионица 
из области болести зависности, 
алкохолизма, хуманизације односа 
међу половима, савремених метода 
учења, основа лепог понашања, нове 
методе оцењивања, учионица без 
насилништва и слично 

Сарадници 
из 
саветовали
шта за 
младе, 
ЈАЗАС 

септембар, 
октобар, 
новембар, 
април 

Едуковани ученици 
и информисани о 
ризичним 
облицима 
понашања 

Индивидуални и групни рад са 
наставницима при изради појединих 
садржаја програма наставе као и 
њихово упућивање у нове савремене 
методе извођења наставе 

ПП- 
служба, 
наставници 

континуирано Унапређена 
методологија 
наставе 

Информисање стручних органа о 
резултатима  испитивања тима за 

ПП- 
служба, 

децмбар-
јануар и мај-

Информисани 
стручни органи и 
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самовредновање и запажања  Управа јун предложене мере 
унапређивања рада 
установе 

Учешће у реализацији састанака 
Одељенских већа у одељењима са 
проблемима у успеху или понашању 

ПП- 
служба, 
наставници 

континуирано Унапређивање 
успеха ученика, 
подизање 
мотивације за 
успехоми подизање 
нивоа услова рада у 
одељењу 

Учешће у раду стручних тимова (за 
заштиту од насиља, каријерни, 
инклузивни, стручно усавршавање, 
самовредновање и развојно 
планирање) 

ПП- 
служба, 
чланови 
тимова, 
Управа 

континуирано Тимови који 
функционишу 
ефикасно и 
усклађено 

Обилазак часова редовне наставе ПП- 
служба, 

континуирано Квалитетна 
подршка 
наставницима у 
њиховом 
целокупном раду 

 Рад са ученицима 
Психолошко-саветодавни рад са 
ученицима (у зависности од 
карактера проблема, тешкоће и 
степена изражености рад ће се 
одвијати индивидуално или групно ) 

ПП- 
служба, 
ученици, 
родитељи, 
одељенски 
старешина, 
одељенско 
веће 

периодично 
или у 
континуитету 
током целе 
школске 
године 

Квалитетно 
пружена помоћ и 
подршка ученику и 
родитељу 

Учешће у отркривању талентованих 
ученика, препорука за учешће у ИС 
Петница као и за стицање 
стипендије Привредника и другим 
облицима додатног рада са 
ученицима; 

ПП- 
служба, 
наставници 

новембар Подршка 
талентованим 
ученицима у  
даљем проф. 
Развоју 

Учешће у реализацији садржаја из 
области професионалног 
информисања, саветовања и 
преоријентисања тј. каријерног 
вођења и саветовања 

ПП- 
служба, 
чланови 
Каријерног 
тима, 
одељенске 
старешине 

континуирано Добра подршка 
ученицима у 
професионалном 
усмеравању, 
саветовању и 
каријерном развоју 

Учешће у реализацији појединих 
садржаја ЧОС-а 

ПП- 
служба, 
одељенски 
старешина 

континуирано Добро 
припремљени 
материјали за 
реализацију ЧОС-
ева из различитих 
области,  
реализовани ЧОС-
еви из различитих 
области  

Додатна подршка ученицима са ПП- континуирано Добро и свестрано 
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проблемима у учењу или понашању, 
учешће у саветовању и вођењу 
инклузије ученика по потреби 
(ИОП1, ИОП2) 
 

служба, 
ученици, 
родитељи, 
одељенски 
старешина, 
одељенско 
веће, 
Инклузивн
и тим 

реализована 
подршка 
ученицима, 
родитељима и 
наставницима 

превенција путем организованих 
предавања на тему наркоманије, 
заштите од АИДСА, зависности од 
игара на срећу ,пушења и свих 
облика насиља у школи као и 
зависности од интернета 

 
 

Сарадници 
из 
саветовали
шта за 
младе, 
ЈАЗАС 

континуирано Едуковани ученици 
и информисани о 
ризичним 
облицима 
понашања 

реализација радионица на тему: 
планирање дневних и будућих 
активности, љубав и спремност за 
брак, зрела личност и др. 
 

Сарадници 
из 
саветовали
шта за 
младе, ПП 
– Служба, 
одељенске 
старешине 

континуирано Едуковани, 
освешћени 
ученици, спремнији 
за живот у 
будућности 

4. Рад са родитељима 
Рад са родитељима (индивидуални, 
са малим групама, преко 
родитељских састанака у смислу 
едукативног и саветодавног рада) 

ПП-
служба, 
ОС, 
родитељ 

континуирано Квалитетно 
остварена сарадња 
са родитељима 

Учешће у педагошко-психолошком 
образовању родитеља 
обезбеђивањем и организовањем 
квалитетних стручних предавача из 
области ментално-хигијенске 
заштите 

ПП- 
служба, 
родитељи, 
ОС 

новембар Едуковани и 
информисани 
родитељи из 
области ментално-
хигијенске заштите 

Учешће у општим родитељским 
састанцима 

Управа, 
ОС, ПП- 
служба 

септембар Упознавање 
родитеља са радом 
ПП- службе 

Присуство одељенским 
родитељским састанцима,  а посебно 
код одељенских старешина 
почетника 

Одељенски 
старешина, 
ПП-служба 

по потреби Подршка 
одељенским 
старешинама 

Подршка родитељима ученика  који 
остварују додатну подршку у циљу 
успешније инклузивног развоја 

ПП- 
служба, 
ученик, 
родитељ, 
ОС 

континуирано Добра и 
свеобухватна 
пружена подршка 
ученику и 
родитељу 

Учешће у раду Савета родитеља Управа, 
ПП- 
служба 

континуирано Ефикасан рад 
Савета родитеља 

5.Аналитичко-истраживачки рад 
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Испитивање интелектуалних 
способности ученика, тестирање 
односно испитивање  личности 
ученика, тестирање проф. 
интерењовања 

ПП- 
служба 

Континуирано
, по потреби 

Израђени 
педагошки 
профили за 
поједине ученике, 
проф. усмеравање 
ученика ... 

Учешће у анализи успеха ученика и 
корелата у вези са тим 

ПП- 
служба, 
Управа 

полугодиште 
и крај 
школске 
године 

Увид у стање и 
могуће изворе 
проблема слабијег 
успеха ученика 

Учешће у испитивањима чији 
носиоци су институције или 
појединци ван њих, а чији смо ми 
као школа део узорка 

ПП- 
служба 

по потреби Сарадња са другим 
установама 

6. Остали послови 
Сарадња са стручним институцијама 
(образовним, здраственим, 
социјалним, МУП-ом и др.) 

ПП- 
служба 
Упарава 

континуирано Квалитетна 
сарадња и узајамна 
подршка у 
решавању препрека 
и проблема 

Стручно усавршавање како 
индивидуално (праћењем 
литературе, консултацијам), тако и 
учешћем у раду Актива педагога и 
психолога средњих школа 
Јужнобачког округа, сарадње са 
невладиним организацијама који 
нуде стручну сарадњу и др. 

ПП- 
служба 

континуирано Пропраћене новине 
као и унапређен 
лични проф. Развој 
стручног сарадника 

Учешшће у планирању и 
организовању стручног 
усавршавања наставника 

ПП- 
служба 

континуирано Равномерно 
усавршавање 
запослених у свим 
областима 

Вођење документације о раду ПП- 
служба 

континуирано Добро и квалитетно 
вођена 
документација 

Преглед књига евиденција  ПП- 
служба 

периодично Правилно и 
комплетно 
попуњена књига 
евиденције 
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12. ПЛАН РАДА РЕФЕРЕНТА ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА  
 
 
 
Табела 21. 
Активности Начин реализације Носиоци активности Динамика 

реализације 
Рад са 
редовним 
ученицима 

Издавање и овера  
потврда 

Служба за ученичка питања континуирано 

Организација 
матурских и 
разредних 
испита 

Израда распореда 
полагања и припрема 
записника за испите 

Служба за ученичка питања 
и помоћници директора  

мај-  јун, август 

Уписивање и 
исписивање 
ученика 

 Ажурирање и 
евиденција матичних 
књига   

Служба за ученичка 
питања, одељењске 
старешине 

континуирано 

Упис ђака 
првака  

Отварање нових 
матичних књига, пријем 
докумената 

Служба за ученичка 
питања, помоћници 
директора, одељењске 
старешине 

јул 2018. 
године 

Организација 
уписа  
ванредних 
ученика 
 

Пријем докумената, 
издавање решења, 
давање усмених и 
писмених информација 
о могућностима и 
начину уписа и 
одржавања испита 

Служба за ученичка питања Континуирано 

Организација 
испита за 
ванредне 
ученике 

Израда распореда 
полагања испита за 
ванредне ученике, 
обавештавање 
наставника и ученика о 
распореду 

Служба за ученичка 
питања, наставници 

октобар 2018., 
децембар 2018., 
фебруар 2019., 
април, мај, јун 
2019., август 
2019. године 

Организација 
матурских 
испита за 
ванредне 
ученике 

Израда распореда 
полагања матурских и 
завршних испита за 
ванредне ученике, 
обавештавање 
наставника и ученика о 
распореду 

Служба за ученичка 
питања, наставници 

септембар 
2018., јануар 
2019., март 
2019., јун 
2019., август 
2019.године 

Израда 
статистичких 
података 

Евиденција 
статистичких података 
о ученицима 
запосленима и 
ванредним ученицима 

Служба за ученичка 
питања, помоћници 
директора 

октобар 2018., 
новембар 2018. 
године 

Организациаја 
прикупљања 
документације 
за стипендије  
и кредите 
ученика 

Предаја документације 
оверене од стране 
надлежних органа и 
достава надлежним 
банкама 

Служба за ученичка питања септембар 
2018. године 
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Обавештавање 
ванредних 
ученика путем 
поште о плану, 
програму и 
распореду за 
ванредне 
ученике 

Слање поштом 
обавештења, 
организација састанка  

Служба за ученичка питања 
и директор школе 

октобар 2018. 
године 

 
 

13.  ПЛАН РАДА РАЧУНОВОДСТВА 
 
Служба рачуноводства свој рад заснива на Закону о рачуноводству. По овом закону служба 
рачуноводства саставља периодичне обрачуне и завршни рачун за текућу годину. Поред овог 
врши периодичан обрачун и уплату пореза, саставља све остале извештаје прописане законом, 
што значи да план рада рачуноводства одређује закон и у складу са њим извршава тај план. 
 
 

14.   СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

14.1.  Наставничко веће 
 
Наставничко веће чини сво наставно особље Школе. Седнице наставничког већа заказују се 
једном месечно, по утврђеном каленадру тако да дани буду равномерно заступљени. 
Присуство наставника на седницама Наставничког већа је обавезно. Наставник има право да 
из оправданих разлога одсуствује са седница Наставничког већа највише три пута у току 
године. Седнице Наставничког већа сазива и води директор Школе, или помоћник директора.  
 
Табела 22. 

Активности Време реализације 
Избор записничара седница НВ за школску 2018/2019. годину 
и заменика записничара;  

септембар 2018. године 

Упутства везана за  почетак рада школе у новој школској 
години ( рад секција, дежурство, родитељски састанци…);  
Извештај о раду школе за 2017/2018. годину и Годишњи лан 
рада за 2018/2019. годину; 
Утврђивање критеријума за правдање изостанака; 

Доношење одлуке о извођењу ђачких екскурзија и излета;  
Усвајање плана уџбеника 
Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала,; октобар 2018. године 
Анализа просторних могућности  и опремљености кабинета и 
радионица; 
Васпитно-дисциплинске мере; 
Актуелности у животу и раду школе; децембар 2018. године 
Утврђивање и анализа мваспитно – образовних резултата рада 
на крају првог полугодишта; 
Васпитно-дисциплинске мере; 
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Праћење  и извештавање о реализацији слободних активности 
и рада секција; 

јануар 2019. године 

Анализа изостајања и предлог одређених мера, анализа 
целокупног образовно васпитног процеса и предлог мера за 
унапређење истих; 

фебруар 2019. године 

Анализа успеха и владања на крају трећег квартала; март 2019. године 

Припрема и реализација матурских испита; 

Извештај руководилаца стручних већа о раду стручних већа; 
Васпитно – дисциплинске мере; 
Извештај о резултатима са такмичења април 2019. године 

Васпитно – дисциплинске мере; 
Текућа питања; 
Извештај о постигнућима са такмичења; мај 2019. године 
Избор ученика генерације; 
Анализа успеха и владања ученика завршних одељења; 
Организација Матурског и Завршног испита, формирање 
комисија; 
Утврђивање састава испитних одбора за завршне и матурске 
испите; 
Васпитно – дисциплинске мере; 
Извештај  о реализацији образовно-васпитног рада на крају 
 другог полугодишта; 

јун 2019. године 

Анализа успеха и владања  ученика на крају школске године; 
Формирање комисија за упис у први разред;  

Извештај о упису ученика за наредну школску годину; август 2019. године 

Формирање комисија за поправне и завршне испите; 
Информација о подели предмета на наставнике за наредну 
школску годину; 
Информација о распореду часова за наредну школску годину; 
Утврђивање коначног успеха ученика на крају школске 
године;  
Утврђивање непосредних задатака у вези са почетком нове 
школске године; 
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14.2. Одељењско веће 
 

Одељенска већа сваког одељења чине сви професори који предају у том одељењу. Седнице 
одељенског већа сазива и њима руководи одељењски старешина.  

 
Табела 23. 

Активности Време реализације 
Утврђивање поименичног састава Одељенског већа;  септембар  
Усвајање годишњих планова рада редовне наставе,  
Утврђивање распореда писмених задатака и 
контролних вежби.  
Усвајање Плана рада одељењског старешине;  
Утврђивање термина одржавања родитељских 
састанака у току школске године (четири општа 
родитељска састанка одељења).  
Утврђивање термина одржавања додатне и допунске 
наставе; 

октобар - децембар 

Анализа понашања ученика; изостајања са наставе и 
изрицања васпитних и дисциплинских мера; 
Извештај и анализа васпитно - образовних резултата 
рада у току првог полугодишта;  
Утврђивање појединачног успеха ученика на крају I 
полугодишта; 
Реализација свих облика васпитно-образовног рада у I 
полугодишту: (редовне, допунске и додатне наставе); 

јануар - август 

Извештај и анализа васпитно - образовних резултата 
рада у току другог полугодишта ; 
Резултати рада одељења завршних разреда на крају II 
полугодишта - квантитативни показатељи;  
Реализација наставних планова и програма;  
Утврђивање појединачног успеха ученика на крају II 
полугодишта; 
Утврђивање успеха после поправних и разредних 
испита; 
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15. СТРУЧНА ВЕЋА 
 

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе 
сродних предмета. У школи постоје следећа Стручна већа: 
 
Стручно веће енергетике и машинства (председник Саша Скоко, Коста Бугарски) 
Стручно веће електронике и телекомуникација (председник Мартина Јањанин) 
Стручно веће рачунара, аутоматике и информатике (председник  Драган Ђорђевић) 
Стручно веће практичне наставе (председник Јово Павловић) 
Стручно веће математике (председник Грујић Јелена) 
Стручно веће природних и друштвених наука (председник Александар Ђурђевић) 
Стручно веће српског и мађарског језика,књижевности и уметности (председник Сања Бјелић) 
Стручно веће страних језика (председник Драгана Тешовић) 
Стручно веће физичког васпитања (председник Маја Лазаревић) 
 
 

15.1.  План рада Стручног већа енергетике и машинства 
 
Табела 24. 

Активности Начин реализације Носиоци 
активности 

Динамика 
реализације 

Анализа извештаја о 
раду и план рада за 
школску 2018/2019. 

• Анализа извештаја о 
раду стручног већа за 
2017/2018. 

• План рада стручног већа 
за 2018/2019. 

Председник 
стручног већа 

Август 2018 

Унапређење процеса 
наставе и учења 

• Упознавање чланова 
стручног већа са 
плановима наставе и 
учења према исходима 

• Препоруке за израду 
годишњег плана 
реализације наставе на 
основу дефинисаних 
исхода 

• Израда тромесечних 
планова рада 

• Израда обједињеног 
критеријума провере 
остварености исхода по 
предмету и смеру-
теорија 

•  Израда обједињеног 
критеријума провере 
остварености исхода по 
предмету и смеру-
лабораторијске вежбе 

Сви чланови 
стручног већа 
 

Август 2018 

Координација и 
усклађивање рада на 
реализацији теоријске 

• Препоруке у 
усклађивању теоријског 
дела предмета и 

Саша Скоко 
Петар Обрехт 
Петар 

Август 2018 
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наставе и 
лабораторијских вежби 

лабораторијских вежби у 
случају да један предмет 
деле два 
наставника(предмети:Ме
рења у 
електроенергетици, 
Енергетска електроника, 
Електричне машине, 
Електричне инсталације) 

Коларски 
Јован Бујак 
Предраг Родић 
Звонко 
Гашпаровић 
Анђела 
Старчевић 

Анализа новог 
наставног плана 
наставе и учења 
образовног профила 
електротехничар 
енергетике 

• Упознавање чланова 
стручног већа о 
изменама у плановима 
наставе и учења по 
предметима 

• Подела активности 
везаних за припреме за 
реализацију нових 
планова наставе и учења 

Сви чланови 
стручног већа 

Септембар  
2018 

Унапређење наставе из 
лабораторијских вежби 
-задаци и припритети 

1) Израда испитне 
станице за релејно 
контакторско 
управљање  

Саша Скоко,  
Петар Обрехт 

Септембар-
децембар 
2018 

2) Израда преносног 
модела електричних 
инсталација 

Саша Скоко 
Звонко 
Гашпаровић 

Септембар-
децембар 
2018 

3) Реконструкција 
испитне табле за 
синхронизацију 
синхроног генератора 

Саша Скоко 
Петар Обрехт 

Септембар-
децембар 
2018 

4) Израда модела 
једнофазног инвертора 

Петар 
Коларски 
Саша Скоко 

Септембар- 
Март 
2018 

5) Израда нових макета за 
предмет Енергетска 
електроника-
Електроника у 
енергетици 

Петар 
Коларски 
Саша Скоко 

Септембар 
2018-Јун 2019 

Сарадња са привредом • Реализација блок наставе 
на ужестручним 
предметима, у оквиру 
посете предузећима: 

АТБ ''Север'' Суботица, 
ЈП ''Термоелектрана-
топлана'' Нови Сад, 
ЈП ''Железнице Србије'', 
ЈП ''Новосадска топлана'', 
Нови Сад, 
''Електровојводина'' Нови 
Сад, 
''Електропорцелан'' Нови 
Сад, 
''Јужна Бачка'', Нови Сад 

Сви чланови 
стручног већа 
који држе блок 
наставу 

Септембар 
2018-јун 2019 
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Сарадња са другим 
локалним 
високошколским 
установама 

• Сарадња са Високом 
техничком школом 
струковних студија Нови 
Сад,  

• Извођење 
демонстрационих огледа 
струдентима ВТШСС 
НС на смеру 
електротехника-
електроенергетика 

Саша Скоко Јануар-фебруар 
2019. 

Припрема за 
такмичења 

• Организација припрема 
за такмичења на свим 
нивоима, школско, 
регионално, републичко. 

• Наставни предмети: 
Основе Електротехнике, 
Енергетска електроника 

Петар 
Добановачки 
Петар 
Коларски 
Саша Скоко 

Септембар 
2018- 
Јун 2019 
 

Рад секција • Планирати рад секције 
за Енергетску 
електронику (практичан 
рад ученика, припрема 
за такмичења) 

Петар 
Коларски 
Саша Скоко 

Септембар 
2018-јун 2019 

Туристичко-стручне 
екскурзије 

Предлог: 
1 разред: 
Посета Идвору, родној 
кући Михајла Пупина, 
посета музеју Николе 
Тесле 
2 разред: 
Палић, Тршић 
3 разред: 
Златибор, Мокра Гора, 
Копаоник, Вишеград, 
Требиње 
4 разред: 
Грчка, Италија, Аустрија 
Чесшка, Немачка, Шпанија 

Предметни 
наставници 

Септембар 
2018-јун 2019 

Учешће у унапређењу 
и реформи средњег 
стручног образовања 

Учешће у изради нових 
планова наставе и учења 
у сарадњи са Заводом  за 
унапређивање образовања 
и васпитања, Београд. 

Чланови 
стручног већа, 
према потреби 

Септембар 
2018-јун 2019 

Припрема за матуру Припрема матурских тема Наставници 
стручних 
предмета 

Децембар 2018 

Верификација 
испитних питања и 
матурских тема 

Формирање списка 
матурских тема по 
образовном профилу и 
предмету 

Наставници 
стручних 
предмета 

Јануар-фебруар 
2019 
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Организација 
припремне настве за 
полагање матуре 
образовни профили: 
Електротехничар 
енергетике, 
Електротехничар 
процесног управљања, 
Електротехничар за 
расхладне и термичке 
уређаје 

Достављање термина 
припремне настве у складу 
са акционим планом 

Наставници 
стручних 
предмета 

Јануар фебруар 
2019 

Пројекти  Учешће у имплементацији 
пројеката, набавке опреме 
и учила. 
Сарадња школе са другим 
организацијама на 
имплементацији пројеката 

Чланови 
стручног већа, 
према потреби 

Септембар 
2018- 
Јун 2019 

Други послови издати 
од стране управе школе 

Учеће у раду школских 
органа и стручних тимова 

Чланови 
стручног већа, 
Према потреби 

Септембар 
2018-јун 2019 

 
Напомена: 
Предвиђени план и програм није фиксно пројектован и подлаже променама у случају 
приоритета самог стручног већа и управе школе. 

 

15.2. План рада Стручног већа рачунара, аутоматике и информатике, електронике и 
телекомуникација 

 

Табела 25. 
Активности Начин реализације  Носиоци 

активности 
Динамика 

реализације 
Ажурирање 
планова, писаних 
припрема за 
наставу и 
портфолиа 
наставника 

Ажурирање података у 
складу са новим 
правилницима, Школским 
програмом и осталим актима  

Сви чланови 
Стручног већа 

Школска 2018/2019.  

Опремање 
лабароторија и 
кабинета 

Кроз побољшану сарадњу са 
родитељима, донације, 
сарадњу са компанијама које 
имају интерес да улажу у 
образовање 

Управа школе, 
предсденик 
стручног већа, 
сви предметни 
наставници 

Континуирано 

Припрема за 
такмичење;  
Све наставнике 
који постигну 
одговарајући 
успех на 
регионалном и 

План реализације припрема 
за такмичење израђује сваки 
наставник ментор за себе. 
Активности додатне наставе 
и припреме за такмичења 
уписати у дневник додатног 
и допунског рада. Радну 

Актив 
стручног већа, 
управа школе 

Школска 2018/2019. 
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републичком 
такмичењу 
пригодно 
наградити 
(похвала, 
плакета, и сл.) у 
складу са 
правилником о 
награђивању 
ментора. 
  

групу и план активности за 
такмичења формира група 
професора која предаје 
предмете из којих се 
ученици такмиче. 

Унапређивање 
наставног 
материјала 

Постављање онлајн 
материјала и практикума на 
сајт школе како би се 
ученицима омогућио 
приступ у сваком моменту 

Стручни 
сарадници и 
наставници 
школе 

Школска 2018/2019. 

Сарадња са 
привредом, 
локалном 
самоуправом, 
другим 
образовним 
институцијама 

 

Планирана је  сарадња кроз 
заједничке пројекте, стручна 
предавања, обављање 
практичне наставе ученика  

ФТН 
ЕЈБ 
Телком 
ЕПС 
СББ  
ДЗ „Нови 
Сад“ 
ДМС 
Леви 9 итд. 
 

Школска 2018/2019. 

Стручно 
усавршавање 

Похађање семинара који се 
односе на компетенције за: 
Наставну област, предмет и 
методику наставе; 
Поучавање и учење; 
Подршку развоју личности 
ученика; 
Комуникацију и сарадњу. 
Одржавање угледно-
огледних часова. 

Сви чланови 
Стручног већа 

Школска 2018/2019. 

Организација 
завршних и 
матурских испита  

Кроз што бољу припрему 
ученика за завршни и 
матурски испит 

Председници 
стручних већа, 
сви чланови 
стручног већа 

Друго полугодиште 
2018/19. школске 
године 

Рад секција   Наставници  Школска 2018/2019. 
Организација 
допунске, додатне 
и припремне 
наставе 

Кроз што бољу припрему 
ученика континуирани и по 
потреби 

Сви чланови 
Стручног већа 

Школска 2018/2019. 

Посете сајмовима 
и екскурзије 

 Управа и 
активи школе 

Школска 2018/2019. 
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15.3.  План рада Стручног већа практичне наставе 
 
 
Табела 26. 

Активности Начин реализације  Носиоци 
активности 

Динамика 
реализације 

Учешће Стручног већа у 
изради нових наставних 
планова и програма, као и 
осавремењивање 
застарелих 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 

Сарадња са социјалним 
партнерима 

Сарадња са колегама и 
социјалним партнерима на 
заједничком циљу 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 

Стручно усавршавање Све колеге стручног већа и 
рад на заједничким и 
истим циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 

Опремање и 
осавремењавање 
учионица 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 

Сарадња са школама у 
региону 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 

Посета сајмовима 
(аутомобила у Београду и 
Новом Саду, технике у 
Београду, Тесла фест) 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 (у 
време 
одржавања 
манифестациј
е) 

Присуство на семинарима 
Друштва осветљења 
Србије. 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 (у 
време 
одржавања 
семинара) 

Посета производним 
фирмама (хидро и термо 
електропостројења, 
ФИАТ Крагујевац, 
фабрика акумулатора  
Сомбор 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019  

Организација ученичких 
екскурзија-посете 
електроенергетским 
постројењима (Ђердап, 
Перућац, Лазаревац, 
Минел-Шредер Београд, 
ФИАТ Крагујевац) 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 (у 
време 
екскурзија) 
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Организација школских и 
републичких такмичења 
образовних профила 3. и 
4. Степена по плану и 
програму Министартсва 
просвете (образовни 
профили: Механичар за 
термичке и расхладне 
уређаје и 
Електротехничар за 
електронику на возилима) 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 (у 
времену 
одржавања 
такмичења) 

Организација завршних и 
матурских испита (теме, 
материјал, израда). 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 (у 
току и на 
крају 
школске 
године) 

Укључивање у процес 
преквалификације и 
доквалификације у 
сарадњи са Националном 
службом за запошљавање 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 
(према 
потреби) 

Учешће у расподели 
часова и кабинета 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019 (у 
јулу) 

Рад на отварању нових 
образовних профила. 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019  

Ажурирање планова, 
писаних припрема за 
наставу и портфолиа 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019  

Усаглашавање 
критеријума за 
оцењивање. 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019  

Решавање текућих 
проблема 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљем 

Сви чланови 
стручног већа 

Школска 
2018-2019  
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15.4. План рада стручног већа математике 
 
 
Табела 27. 

Активности Начин реализације  Носиоци 
активности 

Динамика 
реализације 

Реализaција редовних 
активности припреме 
за пријемне испите, 
допунске наставе 
 
 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(септембар-
август) 

Организација рада за 
ванредне ученике, 
избор наставника за 
рад са ванредним 
ученицима у 
шк.2018/2019 
 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(септембар) 

Разрада плана стручног 
већа 
 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(септембар) 

Разматрање предлога 
екскурзија 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(септембар) 

Кореалација са другим   
стручним већима 

 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(октобар) 

Договор око уређења 
кабинета за математику 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(октобар) 
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Анализа успеха на 
крају првог квартала  

 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(новембар) 

Припреме за школско 
такмичење 

 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(новембар 

Предлагање ученика за 
истраживачку станицу 
Петница     
 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(новембар 

Предлога плана 
набавке материјала за 
2019.годину 

 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(новембар 

Предлог Плана уписа 
за шк.2019/2020 годину 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(новембар 

Организација школског 
такмичења 

 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(децембар) 

Организација допунске 
наставе за зимски 
распут 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
који предају 
ученицима 
који су имају 
слабе оцене 
или су 
неоцењени 

Школска  
2018-19 
(децембар) 
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Организација 
припремне наставе за 
пријемне за факултет 

 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
који предају у 
матурантским 
одељењима 

Школска  
2018-19 
(децембар) 

Учествовање 
наставника и ученика 
на Данима математике 
који се одржавају на 
Природно - 
математичком 
факултету у Новом 
Саду 

Сарадња са колегама и 
ученицима и рад на 
заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
и ученици 

Школска  
2018-19 
(децембар) 

Анализа успеха на 
крају првог 
полугодишта 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јануар) 

Општинско такмичење 
из математике 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јануар - 
фебруар) 

Анализа резултата на 
општинском 
такмичењу из 
математике 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(фебруар) 

Окружно такмичење из 
математике 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(март) 

Анализа успеха 
ученика на окружном 
такмичењу из 
математике 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(март) 
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Договор о учешћу на 
такмичењима у 
организацији 
Математичког друштва 
„Архимедес“ 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(фебруар) 

Опремање кабинета 
математике 
рачунарском опремом 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(март) 

Тестирање 
заинтересованих 
ученика за екипно 
такмичење из 
математике 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(март) 

Анализа успеха на 
крају трећег квартала  

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(март) 

Усклађивање 
критеријума 
оцењивања 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(април) 

Учествовање 
наставника и ученика 
на Пролећном 
фестивалу математике 
који се одржава на 
Природно - 
математичком 
факултету у Новом 
Саду 

Сарадња са колегама и 
ученицима и рад на 
заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
и ученици 

Школска  
2018-19 
(април) 

Припреме за 
реализацију матурског 
испита из математике 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
који предају у 
матурантским 
одељењима 

Школска  
2018-19 
(мај) 
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Реализација матурског 
испита за ученике 
четвртих разреда 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
који предају у 
матурантским 
одељењима 

Школска  
2018-19 
(јун) 

Прегледање тестова из 
математике на 
матурском испиту у 
основним школама 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јун) 

Израда Извештаја о 
раду стручног већа 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Председник 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јун) 

Израда Плана рада 
стручног већа за 
наредну школску 
годину 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јун) 

Организација допунске 
наставе за поправни 
испит у августу 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Чланови 
стручног већа 
који предају 
ученицима 
који су 
упућени на 
разредни, 
односно 
поправни 
испит 

Школска  
2018-19 
(јун) 

Избор председника и 
заменика стручног већа 
за наредну школску 
годину 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јул,август) 

Израда планова и 
програма за наредну 
годину 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Сви чланови 
стручног већа 
математике 

Школска  
2018-19 
(јул,август) 
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15.5. План рада Стручног већа природних и друштвених  наука 
 
Табела 28. 

Активности Начин реализације  Носиоци 
активности 

Динамика 
реализације 

Школска, општинска, 
регионална и 
републичка такмичења 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 
К2, К3, К4 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Новембар/Април 

Организација и учешће 
на сајму образовања 

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 
 К1, К2, К3, К4 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Фебруар/Март 

Садржаји економске 
групе предмета на 
другачији начин 
Компетенцијa: K1 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 682 

Весна Ратков, наставник 
економске групе 
предмета, Прва економска 
школа у Београду Оливера 
Анђелковић, наставник 
економске групе 
предмета, Прва економска 
школа у Београду 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
један дан (8 
бодова) 

Симулација трговања 
акцијама на Београдској 
берзи и могућности 
примене портфолио 
менаџмента 
Компетенцијa: K1 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 684 

Проф. др Зоран Јеремић, 
редовни професор на 
Универзитету 
Сингидунум, Пословни 
факултет, катедра за 
финансије и банкарство 
Др Ивица Терзић, доцент 
на Универзитету 
Сингидунум, Пословни 
факултет, катедра за 
финансије и банкарство 
Др Марко Милојевић, 
доцент на Универзитету 
Сингидунум, Пословни 
факултет, катедра за 
финансије и банкарство 
 
 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 

Креирање, евалуација 
пословних идеја и 
израда пословног 
(бизнис) плана 
Компетенцијa: K1 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 664 

1. Проф. др Благоје 
Пауновић, редовни 
професор Економског 
факултета у Београду, 2. 
Мс Челиковић Зорица, 
асистент Економског 
факултета у Београду, 3. 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
један дан (8 
бодова) 
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Мр Милутин Добриловић, 
асистент Економског 
факултета у Београду. 
 

Могућности примене 
„MS EXCEL“ 
апликације у настави 
економске групе 
предмета 
Компетенцијa: K1 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 665 

1. др Ђорђе Митровић, 
доцент, Универзитет у 
Београду, Економски 
факултет 2. др Дејан 
Трифуновић, ванредни 
професор, Универзитет у 
Београду, Економски 
факултет 3. др Ирена 
Јанковић, доцент, 
Универзитет у Београду, 
Економски факултет 4. мр 
Марина Петровић, 
асистент, Универзитет у 
Београду, Економски 
факултет 
 
 
 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
један дан (8 
бодова) 

Управљање 
финансијским 
резултатом привредног 
друштва – од 
креативности до 
злоупотребе 
Компетенцијa: K1 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 692 
 
 

проф.др Горанка 
Кнежевић, ванредни 
професор, Универзитет 
Сингидунум, Пословни 
факултет, Београд проф. 
др Немања Станишић, 
ванредни професор, 
Универзитет Сингидунум, 
Пословни факултет, 
Београд доц. др Вуле 
Миздраковић, доцент, 
Универзитет Сингидунум, 
Београд, Пословни 
факултет мр Нада 
Арежина, асистент, 
Универзитет Сингидунум, 
Пословни факултет, 
Београд проф. др Зоран 
Петровић, редовни 
професор, Универзитет 
Сингидунум, Пословни 
факултет у Ваљеву, 
Ваљево проф.др Косана 
Вићентијевић, ванредни 
професор, Универзитет 
Сингидунум, Пословни 
факултет у Ваљеву, 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мајједан 
дан (8 бодова) 
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Ваљево проф.др Зоран 
Јовић, ванредни професор, 
Универзитет Сингидунум, 
Пословни факултет у 
Ваљеву, Ваљево 

Примена EXCEL 
програма у пословној 
економији и 
финансијама 
Компетенцијa: K2 
Приоритети: 
3Каталошки број: 697 
 

Др Драган Лончар, 
ванредни професор 
Економског факултета у 
Београду, Катедра за 
пословну економију и 
менаџмент; Мср Ива 
Вуксановић, асистент 
Економског факултета у 
Београду, Катедра за 
пословну економију и 
менаџмент; Мср Вукашин 
Куч, асистент Економског 
факултета у Београду, 
Катедра за пословну 
економију и менаџмент; 
Мср Младен 
Стаменковић, асистент 
Економског факултета у 
Београду, Катедра за 
математику и статистику; 
Mcр Милан Глишић, 
асистент Економског 
факултета у Београду, 
Катедра за рачуноводство 
и финансије. 
 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мајједан 
дан (8 бодова) 

Инклузија деце која су 
„другачија“Компетенци
јa: К3 
Приоритети: П1 
Каталошки број: 916 

Отилиа Велишек-Брашко, 
професор струковних 
студија за педагошке 
науке, педагог-доктор 
наука методике наставе, 
Висока школа струковних 
студија за образовање 
васпитача Нови Сад;Мила 
Бељански, доцент за ужу 
научну област Педагошке 
науке, педагог-доктор 
педагогије, Универзитет у 
Новом Саду, Педагошки 
факултет у 
Сомбору,Лариса 
Прохаска, струковни 
васпитач – специјализант 
у области здравственог 
образовања, волонтер у 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
један дан 
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Градској организацији 
Црвеног крста Нови Сад, 
волонтер у Друштву за 
подршку особама са 
аутизмом Града Новог 
Сада. 
 

Правила понашања за 
децу у васпитно-
образовним 
институцијама - 
систематичан рад са 
дидактичким 
материјаломКомпетенц
ијa: К3 
Приоритети: 
П4Каталошки број: 928 
 

Бранислава Тодосијевић, 
васпитач, ПУ „Радосно 
детињство“,Нови 
Сад,Виолета Петковић, 
руководилац сектора за 
развој образовања, 
Педагошки завод 
Војводине, Нови Са,д 
Јолан Моровиц, васпитач, 
ПУ „Радосно детињство“, 
Нови Сад,Оливера 
Тодосијевић, професор 
разредне наставе, ОШ 
„Доситеј Обрадовић“, 
Нови Сад 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
један дан 

Равноправни на 
тржишту рада – 
каријерно вођење и 
саветовање у средњој 
школи 
Компетенцијa: К3 
Приоритети: П3 
Каталошки број: 931 

Maja Бранковић Ђундић, 
самостална стручна 
сарадница за израду и 
реализацију пројеката, 
мастер родних студија, 
Покрајински секретаријат 
за привреду, 
запошљавање и 
равноправност полова, 
Марина Илеш, самостална 
стручна сарадница за 
равноправност полова, 
магистарка лингвистичких 
наука, Покрајински 
секретаријат за привреду, 
запошљавање и 
равноправност полова, 
Илдико Менђан 
Плетикосић, специјалиста 
пословне психологије, 
проф. 
психологије/грађанског 
васпитања, Гимназија и 
економска школа „Доситеј 
Обрадовић“, Бачка Топола 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
Два дана 
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Од мултикултуралности 
до примењене 
интеркултуралностиКо
мпетенцијa: К4 
Приоритети: П4 
Каталошки број: 953 

Мирјана Дмитрашиновић, 
оснивач невладине 
организације, БООМ –
колектив за културу и 
уметност, Данијела 
Радовић, руководилац 
Издавачког одељења, 
Педагошки завод 
Војводина,Мирослава 
Кадлечик,, Стручни 
сарадник Одељења за 
развој садржаја Радио-
телевизије Војводине, 
Радио-телевизије 
Војводине 
 

Тамара 
Степановић 
Тамара 
Тривановић 

Октобар/Мај 
један дан 

Предавање/трибина на 
локалном нивоу 
К1, К2, К3, К4 
  

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Стојанка 
Николић 

Током године 

Школска, општинска, 
регионална и 
републичка такмичења 
К2, К3, К4  

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Стојанка 
Николић 

Фебруар/март/ап
рил  

Учешће у националном 
тестирању 
   
 

Учешће у националном 
тестирањуСарадња са 
колегама и рад на 
заједничким и истим 
циљевима 

Стојанка 
Николић 

јун 

Организација изложби, 
приредби, сусрета  
К1, К2, К3, К4  

Сарадња са колегама и рад 
на заједничким и истим 
циљевима 

Стојанка 
Николић 

Током године 

Превенција насиља и 
злостављања путем 
ИКТ 
Компетенцијa: K4 
Приоритети: 5  
Каталошки број:122  

иљана Кикић Грујић, 
главни координатор 
програма за спречавање 
насиља Центра за 
превенцију девијантног 
понашања код младих, 
Нови Сад; Тања Рајачић, 
васпитач, Предшколска 
установа Нови Сад; доц. 
др Драгана Ћорић, доктор 
правних наука, Правни 

Стојанка 
Николић 

октобар/новембар
два дана (16 
бодова) 
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факултет Нови Сад 

Дигитални 
атласКомпетенцијa: K1 
Приоритети: 3 
Каталошки број:611 

Наташа Мајстровић, 
наставник информатике, 
ОШ “Змај Јова 
Јовановић”, Рума; Гордана 
Обрадовић, наставник 
географије, ОШ “Змај Јова 
Јовановић” и ОШ “Иво 
Лола Рибар”, Рума; Зоран 
Милојевић, наставник 
информатике, ЕТШ Бор; 
Милена Вељковић, 
педагог, ОШ ”Станоје 
Миљковић”, Брестовац 

Стојанка 
Николић 

април/мај 

Интерактивне табле у 
наставиКомпетенцијa: 
K2 
Приоритети: 1 
Каталошки број:383 
   

проф. др Слободан Попов, 
ванредни професор, ПМФ, 
Нови Сад; Јасна Адамов, 
професор, ПМФ, Нови 
Сад; Јован Сандић, 
Средња школа "Светозар 
Милетић", Нови Сад; 
Јасмина Пастоњицки, 
наставник информатике, 
Oсновна школа "Васа 
Стајић", Нови Сад; Тијана 
Аугустинов, наставник 
информатике, Основна 
школа "Вук Караџић", 
Бачка Паланка; 6. Мирјана 
Тунгуз, наставник 
информатике, Основна 
школа "Жарко Зрењанин", 
Нови Сад; Бранислав 
Тејић, истраживач 
сарадник, Факултет 
техничких наука, Нови 
Сад; Јовица 
Милосављевић, 
Математичка гимназија, 
Београд 

Стојанка 
Николић 

фебруар/март 
три дана (24 
бода) 

Иновације у настави 
друштвених 
наукаКомпетенцијa: K2 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 151 

Љиљана Жижић, мср, 
социолог и независни 
сертификовани тренер, 
Бачка Паланка; Ана 
Зотова, мастер професор 
филозофије - докторанд, 
Универзитет у Београду; 

Давид Савић два дана (16 
бодова) 
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Зорица Кубурић, доктор 
социолошких наука, 
Филозофски факултет у 
Новом Саду, Катедра за 
социологију 

Читање медија – 
разумевање 
информација – 
медијско-
информационо 
описмењавањеКомпете
нцијa: K2 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 157 

др Дејан Пралица, доцент 
на Филозофском 
факултету у Новом Саду, 
Департман за медијске 
студије; мр Бранимир 
Груловић; дипл. психолог 
Јелена Јововић, шефица 
канцеларије у Новосадској 
новинарској школи, Нови 
Сад; мср Наташа 
Старчевић; мср Стефан 
Јањић 

Давид Савић два дана (15 
бодова) 

Говор као простор 
мишљења и деловања – 
Реторичке основе 
комуникативне 
заједницеКомпетенцијa: 
K3 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 158 

Татјана Вукадиновић, 
професор филозофије у 
Гимназији "Светозар 
Марковић", Нови Сад; 
Љиљана Арађански 
Рајков, школски психолог 
Гимназије "Светозар 
Марковић" Нови Сад 

Давид Савић 
Александар 
Ђурђевић 
Јован 
Салаћанин 

један дан (8 
бодова) 

Оцењивање у функцији 
повећања мотивације за 
учењеКомпетенцијa: K2 
Приоритети: 2 
Каталошки број: 423 

Весна Радуловић, 
професор педагогије, 
МПНТР, ШУ Нови Сад; 
Снежана Родић, школски 
психолог, ОШ "Коста 
Трифковић", Нови Сад; 
Соња Миладиновић, 
професор педагогије, 
МПНТР; Зденка Рајковић, 
професор, ОШ "Вук 
Караџић", Нови Сад 

Давид Савић један дан (8 
бодова) 

Активно учење/настава 
1: базични 
нивоКомпетенцијa: K2 
Приоритети: 2 
Каталошки број: 355 

проф. др Благица 
Златковић, ванредни 
професор на Учитељском 
факултету у Врању; 
Драган Кувељић, 
професор разредне 
наставе у ОШ „Мирослав 
Стиковић”, Пријепоље; 
Јелисавета Вилотић, 
школски психолог у ОШ 
„Дринка Павловић”, 
Београд; Љиљана Симић, 
стручни сарадник- 
психолог у ОШ „ Милан 
Муњас”, Уб; Марица 

Давид Савић, 
Љиљана 
Бурсаћ 
Перишић 

три дана (24 
бода) 
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Гаврилов, школски 
психолог у ОШ „Др Јован 
Цвијић“, Зрењанин; 
Наташа Стојановић, 
педагог-стручни сарадник 
у Гимназији „Свети Сава”, 
Београд; Невенка 
Крагуљац, школски 
педагог- педагошки 
саветник у ОШ „Филип 
Филиповић” Београд; 
Саша Гламочак, магистар 
књижевних наука, 
професор српског језика и 
књижевности у ОШ 
"Креативно перо", 
Београд; Вера Муждека, 
наставник хемије у 
пензији; Вера Пантовић, 
наставник физике и 
професор педагогије и 
психологије, наставник 
физике, педагог, 
помоћник директора, 
основна школа; Снежана 
Јовић, дипломирани 
педагог, спец.за методику 
грађанског васпитања, 
стручни сарадник–
педагог, ОШ „Живко 
Љујић“, Нова Варош; 
Сарита Брадаш, Саветник 
за планирање каријере 
Националне службе за 
запошљавање, Београд; 
Бојана Молнар, наставник 
биологије, ОШ „2. 
октобар“, Зрењанин; 
Биљана Радосављевић, 
директор, ОШ ”Мирослав 
Антић”, Београд; Горан 
Јоксимовић, Виши 
саветник у Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Едита Сатлер, професор 
разредне наставе, ОШ 
"Серво Михаљ", 
Зрењанин; Јелена 
Стефановић, наставница 
српског језика, Школа 
"Креативно перо", 
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Београд; Камила Поповић, 
педагог, ОШ ''8. октобар'', 
Власотинце; Радиша 
Ђорђевић, дипломирани 
педагог, МПРС – Школска 
управа у Пожаревцу; Aна 
Карабасил, школски 
педагог, ОШ "Никола 
Тесла", дипломирани 
педагог; Ангелна Скареп, 
самостални саветник - 
имплементација пројеката 
предприступних фондова 
ЕУ у Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Биљана Танкосић, 
наставник физике, ОШ“ 
Др Јован Цвијић“, 
Зрењанин; Вера Вулевић, 
професор педагогије - 
педагошки саветник, 
дипломирани педагог, 
пензионер; Вера Стојшић 
Гашпаровски, професор 
разредне наставе, учитељ, 
ОШ „Јован Јовановић 
Змај“, Сремска Каменица; 
др Весна М. Петровић, 
доктор психологије, 
асистент за ужу научну 
област Психологија, 
Факултет педагошких 
наука Универзитета у 
Крагујевцу; Виолета 
Давидовић, професор 
разредне наставе, 
наставник разредне 
наставе, ОШ „Аца 
Алексић“; Гордана 
Марковић Сакић, школски 
психолог, ОШ „Анта 
Богићевић“, Лозница; 
Горица Ивановић, 
професор разредне 
наставе, ОШ ''Свети 
Сава''; Дијана Коцкаревић, 
професор разредне 
наставе, просветни 
саветник, Основна школа 
„Мирослав Антић“ , 
Футог; проф. др Драгица 
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Тривић, ванредни 
професор, Универзитет у 
Београду - Хемијски 
факултет; Драшко Грујић, 
професор разредне 
наставе, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Београд; Душанка Добан, 
професор разредне 
наставе, пензионер; Едита 
Сакали, школски педагог, 
ОШ ,,Братство јединство", 
Сомбор; Живадин Дисић, 
професор историје и 
педагошки саветник у ОШ 
"Свети Сава", Ниш; 
Зденка Рајковић, 
професор разредне 
наставе, наставник 
разредне наставе, ОШ 
“Вук Караџић“, Нови Сад; 
Зорица Димитријевић, 
педагошки саветник у ОШ 
“ Стари град“, Ужице; 
Зорица Милић, стручни 
сарадник–педагог, 
дипломирани педагог- 
мастер, школски педагог, 
ОШ „Нада Пурић“, 
Ваљево; Јасмина 
Богојевић, стручни 
сарадник-педагог, ОШ 
''Јеврем Обреновић'', 
Шабац; Јасмина Поповић 
Голубовић, професор 
разредне наставе, ОШ 
„Свети Сава“, Ниш; 
Јасмина Цветић, педагог, 
ОШ ''Вук Стефановић 
Караџић''; Катарина Зјача, 
професор разредне 
наставе, ОШ „Свети 
Сава“, Ниш; Ксенија 
Кустудић Ђукић, 
наставник историје у ОШ 
“Никола Тесла“, Б.Топола; 
Лидија Јока, стручни 
сарадник-педагог, ОШ 
“Вук Караџић”, Бор; 
Лидија Нешић, 
дипломирани психолог, 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 77 
 

саветник за развојно 
планирање у МПНТР ШУ 
Лесковац; Лидија Ракита, 
професор разредне 
наставе, ОШ,,Иван 
Гундулић", Нови Сад; 
Љубинко Златић, школски 
педагог, ОШ "Стари 
град", Ужице; Милена 
Мијалковић, школски 
педагог, ОШ 
"Митрополит Михаило", 
Сокобања; Милован 
Ђуришић, просветни 
саветник, у пензији, 
Зрењанин; Мира 
Димитријевић, психолог-
стручни сарадник, ОШ 
''Његош'', Ниш; Наташа 
Николић Гајић, професор 
разредне наставе, 
наставник разредне 
наставе, ОШ „Краљ 
Александар I“ Пожаревац; 
Радмила Крстевска, 
дипломирани педагог, 
стручни сарадник-педагог, 
основна школа; 
Пожаревац; Сања Башић, 
професор разредне 
наставе, ОШ „Шаму 
Михаљ“, Бачко Петрово 
Село; Сања Зорић, 
професор разредне 
наставе, наставник, ОШ 
„Мирослав Антић“, 
Футог; Светлана Спасић, 
дипломирани педагог, 
стручни сарадник-педагог, 
ОШ „Свети Сава“, 
Пожаревац; Сенка 
Пантић, професор 
педагогије, школски 
педагог, Угоститељско-
туристичка школа, 
Београд; Слободанка 
Савић, специјалиста, 
педагошки саветник, 
педагог, дипломирани 
педагог, пензионер; 
Снежана Јовановић, 
дипломирани педагог, 
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стручни сарадник; 
Медицинска школа, 
Пожаревац; проф. др 
Снежана Маринковић, 
редовни професор, 
Учитељски факултет 
Ужице, Универзитет 
Крагујевац; Тања 
Николић, Професор 
енглеског језика и 
књижевности у ОШ 
„Митрополит Михаило“, 
Сокобања; Татијана 
Јовановић, педагошки 
саветник, дипл. филолог 
за српски језик и 
југословенске 
књижевности, наставник 
српског језика, ОШ 
„Свети Сава“, Ниш; проф. 
др Иван Ивић, 
пензионисани професор, 
Универзитет у Београду, 
Одељење за психологију; 
проф. др Ана Пешикан, 
ванредни професор на 
Одељењу за психологију 
Филозофског факултета у 
Београду; др Слободанка 
Антић, доцент на 
Факултету за специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију у 
Београду; Славица Симић, 
школски психолог у ОШ 
''Нада Матић'', Ужице; 
проф. др Ратко М. Јанков, 
пензионисани професор 
Хемијског факултета 
Универзитета у Београду 

Активно учење/настава 
2: напредни 
нивоКомпетенцијa: K2 
Приоритети: 2 
Каталошки број: 356 

Благица Златковић, 
ванредни професор на 
Учитељском факултету у 
Врању; Драган Кувељић, 
професор разредне 
наставе у ОШ „Мирослав 
Стиковић”, Пријепоље; 
Јелисавета Вилотић, 
школски психолог у ОШ 
„Дринка Павловић”, 
Београд; Љиљана Симић, 
стручни сарадник-

Давид Савић два дана (16 
бодова) 
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психолог у ОШ „ Милан 
Муњас”, Уб; Наташа 
Стојановић, педагог-
стручни сарадник у 
Гимназији „Свети Сава”, 
Београд; Саша Гламочак, 
магистар књижевних 
наука, професор српског 
језика и књижевности у 
ОШ "Креативно перо", 
Београд; Вера Муждека, 
наставник хемије у 
пензији; Вера Пантовић, 
наставник физике и 
професор педагогије и 
психологије, наставник 
физике, педагог, 
помоћник директора, 
основна школа; Снежана 
Јовић, дипломирани 
педагог, спец. за методику 
грађанског васпитања, 
стручни сарадник-педагог, 
ОШ „Живко Љујић“, Нова 
Варош; Сарита Брадаш, 
Саветник за планирање 
каријере Националне 
службе за запошљавање; 
Београд; Бојана Молнар, 
наставник биологије, ОШ 
„2. октобар“, Зрењанин; 
Горан Јоксимовић, Виши 
саветник у Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Едита Сатлер, професор 
разредне наставе, ОШ 
"Серво Михаљ", 
Зрењанин; Јелена 
Стефановић, наставница 
српског језика , Школа 
"Креативно перо", 
Београд; Камила Поповић, 
педагог, ОШ ''8. октобар'', 
Власотинце; Радиша 
Ђорђевић, дипломирани 
педагог, МПРС – Школска 
управа у Пожаревцу; Aна 
Карабасил, дипломирани 
педагог, школски педагог, 
ОШ "Никола Тесла"; 
Ангелна Скареп, 
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самостални саветник - 
имплементација пројеката 
предприступних фондова 
ЕУ у Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Биљана Танкосић, 
наставник физике, ОШ 
“Др Јован Цвијић“, 
Зрењанин; Вера Вулевић, 
професор педагогије - 
педагошки саветник, 
дипломирани педагог, 
пензионер; Вера Стојшић 
Гашпаровски, професор 
разредне наставе, учитељ, 
ОШ „Јован Јовановић 
Змај“, Сремска Каменица; 
Виолета Давидовић, 
професор разредне 
наставе, наставник 
разредне наставе, ОШ 
„Аца Алексић“; Гордана 
Марковић Сакић, школски 
психолог,ОШ „Анта 
Богићевић“, Лозница; 
Горица Ивановић, 
професор разредне 
наставе, ОШ ''Свети 
Сава''; Дијана Коцкаревић, 
професор разредне 
наставе, просветни 
саветник, ОШ „Мирослав 
Антић“, Футог; Драгица 
Тривић, ванредни 
професор, Универзитет у 
Београду - Хемијски 
факултет; Драшко Грујић, 
професор разредне 
наставе, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Београд; Душанка Добан, 
професор разредне 
наставе, пензионер; Едита 
Сакали, школски педагог, 
ОШ,,Братство јединство", 
Сомбор; Живадин Дисић, 
професор историје и 
педагошки саветник у ОШ 
" Свети Сава", Ниш; 
Зденка Рајковић, 
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професор разредне 
наставе, наставник 
разредне наставе, ОШ 
“Вук Караџић“, Нови Сад; 
Зорица Милић, стручни 
сарадник-педагог, 
дипломирани педагог- 
мастер, школски педагог, 
ОШ „Нада Пурић“, 
Ваљево; Јасмина 
Богојевић, стручни 
сарадник-педагог, ОШ 
''Јеврем Обреновић'', 
Шабац; Јасмина Поповић 
Голубовић, професор 
разредне наставе, ОШ 
„Свети Сава“, Ниш; 
Јасмина Цветић, педагог, 
ОШ ''Вук Стефановић 
Караџић''; Катарина Зјача, 
професор разредне 
наставе, ОШ „ Свети 
Сава“, Ниш; Ксенија 
Кустудић Ђукић, 
наставник историје у ОШ 
“Никола Тесла“ Б.Топола; 
Лидија Јока, стручни 
сарадник-педагог, ОШ 
“Вук Караџић”, Бор; 
Лидија Нешић, 
дипломирани психолог, 
саветник за развојно 
планирање у МПНТР ШУ 
Лесковац; Лидија Ракита, 
професор разредне 
наставе, ОШ ,,Иван 
Гундулић", Нови Сад; 
Љубинко Златић, школски 
педагог , ОШ "Стари 
град", Ужице; Милена 
Мијалковић, школски 
педагог, ОШ 
"Митрополит Михаило", 
Сокобања; Мира 
Димитријевић, психолог-
стручни сарадник, 
Основна школа ''Његош'', 
Ниш; Наташа Николић 
Гајић, професор разредне 
наставе, наставник 
разредне наставе, ОШ 
„Краљ Александар I“ 
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Пожаревац; Радмила 
Крстевска, дипломирани 
педагог, стручни 
сарадник-педагог, основна 
школа; Пожаревац; Сања 
Башић, професор разредне 
наставе, ОШ „Шаму 
Михаљ“, Бачко Петрово 
Село; Сања Зорић, 
професор разредне 
наставе, наставник, ОШ 
„Мирослав Антић“, 
Футог; Светлана Спасић, 
дипломирани педагог, 
стручни сарадник-педагог, 
Основна школа „Свети 
Сава“, Пожаревац; Сенка 
Пантић, професор 
педагогије, школски 
педагог, Угоститељско-
туристичка школа, 
Београд; Слободанка 
Савић, специјалиста, 
педагошки саветник, 
педагог, дипломирани 
педагог, пензионер; 
Снежана Јовановић, 
дипломирани педагог, 
стручни сарадник, 
Медицинска школа, 
Пожаревац; Снежана 
Маринковић, редовни 
професор, Учитељски 
факултет Ужице, 
Универзитет Крагујевац; 
Тања Николић, професор 
енглеског језика и 
књижевности у ОШ 
„Митрополит Михаило“, 
Сокобања; Татијана 
Јовановић, педагошки 
саветник, дипл. филолог 
за српски језик и 
југословенске 
књижевности, наставник 
српског језика, ОШ 
„Свети Сава“, Ниш; 
Славица Симић, школски 
психолог у ОШ ''Нада 
Матић'', Ужице; проф. др 
Иван Ивић, пензионисани 
професор, Универзитет у 
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Београду, Одељење за 
психологију; проф. др Ана 
Пешикан, ванредни 
професор на Одељењу за 
психологију Филозофског 
факултета у Београду; 
доц. др Слободанка 
Антић, доцент на 
Факултетз за специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију у 
Београду; проф. др Ратко 
М. Јанков, пензионисани 
професор Хемијског 
факултета Универзитета у 
Београду 

Иновативне методе у 
настави Грађанског 
васпитањаКомпетенциј
a: K1 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 963 

Ана Младеновић, 
професор разредне 
наставе, педагошки 
саветник, ОШ „Бранко 
Миљковић“, Ниш;
 Софија Ристовић, 
професор разредне 
наставе, ОШ „Иво 
Андрић“, Ниш 

Давид Савић 
Јелена 
Вукмировић 

један дан (8 
бодова) 

Вршњачко насиље и 
шта са 
њим?Компетенцијa: K3 
Приоритети: 4 
Каталошки број: 24 

доц, др Тања Недимовић, 
професорка психолошке 
групе предмета на Високој 
школи струковних студија 
за образовање васпитача 
"Михаило Палов" у 
Вршцу; Сандра Илић, 
дипл. психолог, експерт 
координатор за развојне 
програме обуке, Нафтна 
индустрија Србије Нови 
Сад, члан и едукатор ЦЗМ 
ФАКТА ЕДУКА 

Александра 
Карић, 
Марија 
Ушјак, 
Олгица 
Радишић  

један дан (8 
бодова) 

Вршњачко учење и 
концептуална настава 
природних 
наукаКомпетенцијa: K2 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 632 

Марина Дороцки, 
наставник физике, 
Гимназија "Исидора 
Секулић", Нови Сад; 
Јелена Радовановић, 
наставник физике, ОШ 
"Алекса Дејовић", 
Севојно; Владан 
Младеновић, наставник 
физике, Гимназија 
Алексинац, Алексинац; др 
Маја Стојановић, 
ванредни професор 
Природно-математичког 

Александра 
Карић, 
Марија 
Ушјак, 
Олгица 
Радишић, 
Бранкица 
Бањац 

један дан (8 
бодова) 
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факултета Универзитета у 
Новом Саду, Департман за 
физику; Оливера 
Клисурић, ванредни 
професор Природно-
математичког факултета 
Универзитета у Новом 
Саду, Департман за 
физику; др Жељка Цвејић, 
ванредни професор 
Природно-математичког 
факултета Универзитета у 
Новом Саду, Департман за 
физику; Соња Скубан, 
ванредни професор 
Природно-математичког 
факултета Универзитета у 
Новом Саду, Департман за 
физику; др Ивана 
Богдановић, доцент 
Природно-математичког 
факултета Универзитета у 
Новом Саду, Департман за 
физику; др Бранка 
Радуловић, истраживач 
сарадник Природно-
математичког факултета 
Универзитета у Новом 
Саду, Департман за 
физику 

Примена мултимедије у 
настави биологије и 
екологијeКомпетенцијa: 
K2 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 637 

проф. др Томка 
Миљановић, редовни 
професор Природно 
математичког факуклтета 
у Новом Саду, Департман 
за биологију и екологију; 
др Вера Жупанец, доцент 
Природно математичког 
факуклтета у Новом Саду, 
Департман за биологију и 
екологију; мср Тијана 
Прибићевић, асистент 
Природно математичког 
факуклтета у Новом Саду, 
Департман за биологију и 
екологију 

Александра 
Карић, 
Марија 
Ушјак, 
Олгица 
Радишић 

два дана (15 
бодова) 
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Републички семинар о 
настави 
физикеКомпетенцијa: 
K1 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 628 

проф. др Љубиша Нешић, 
редовни професор 
Природно-математичког 
факултета у Нишу; проф. 
др Иван Дојчиновић, 
ванредни професор 
Физичког факултета у 
Београду; проф. др 
Мирјана Поповић Божић, 
научни саветник 
Института за физику у 
Београду; проф. др 
Душанка Обадовић, 
редовни професор, 
Педагошки факултет у 
Сомбору; др Стеван 
Јокић, научни саветник 
ИНН Винча; др Милутин 
Степић, научни саветник 
ИНН Винча; проф. др 
Маја Стојановић, 
ванредни професор 
Природно-математичког 
факултета у Новом Саду; 
проф. др Миодраг 
Радовић, редовни 
професор Природно-
математичког факултета у 
Нишу; проф. др Саша 
Гоцић, ванредни професор 
Природно-математичког 
факултета у Нишу; проф. 
др Милан Ковачевић, 
ванредни професор 
Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу; 
проф. др Виолета 
Петровић, доцент 
Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу; 
др Ивана Богдановић, 
доцент Природно-
математичког факултета 
Универзитета у Новом 
Саду, Департман за 
физику; др Дејан Алексић, 
доцент Природно-
математичког факултета у 
Нишу; др Бранка 
Радуловић, истраживач 
сарадник Природно-
математичког факултета 

Бранкица 
Бањац 
Александар 
Радукин 

три дана (24 
бода) 
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Универзитета у Новом 
Саду, Департман за 
физику; Лазар 
Раденковић, асистент, 
Природно-математички 
факултет у Нишу; Марија 
Крнета, Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Маринко Петковић, 
наставник физике, Школа 
за основно и средње 
образовање „Милан 
Петровић“ Нови Сад; 
Марина Дороцки, 
Гимназија „Исидора 
Секулић“ у Новом Саду; 
Владан Младеновић, 
Гимназија Алексинац; 
Татјана Марковић 
Топаловић, наставник 
физике, Медицинска 
школа, Шабац; Љиљана 
Иванчевић, наставник 
физике, ОШ Ђорђе 
Крстић, Београд; Љиљана 
Јокић, АКМ Едукација, 
Београд 

Рука у тесту – 
инквајери метод у 
реализацији научних 
садржаја од 
предшколског до 
средњошколског 
нивоаКомпетенцијa: K2 
Приоритети: 3 
Каталошки број:638 

проф. др Стеван Јокић, 
научни саветник у 
пензији, а сада 
руководилац пројеката 
Рука у тесту и EU 
SUSTAIN које води у 
Институту ВИНЧА; 
Љиљана Јокић, професор 
физике у пензији, сада 
власник АКМ 
ЕДУКАЦИЈА, Београд; др 
Драгана Миличић, доцент 
на Факултету за Биологију 
у Београду; др Сања 
Благданић, доцент на 
Учитељском 

Бранкица 
Бањац 

један дан (8 
бодова) 

Важна питања у 
настави историје: 
домети историографије 
и образовна 
постигнућаКомпетенциј
a: K1 
Приоритети: 2 
Каталошки број: 144 

проф. др Марко Шуица, 
ванредни професор 
Филозофског факултета, 
Универзитет Београд, 
Одељење за историју; 
Биљана Стојановић мср, 
професор историје, виши 
саветник, Министарство 

Мирослав 
Томић 

два дана (16 
бодова) 
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просвете, науке и 
технолошког развоја; 
Александра Поповић, 
наставник историје, 
Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад; 
Весна Лучић, наставник 
историје, ОШ "Стари 
град", Ужице; Вера 
Дујаковић, наставник 
историје, Прва нишка 
гимназија "Стеван 
Сремац", Ниш; Душко 
Ракић, наставник 
историје, Техничка школа 
"Ваљево", Ваљево; Сања 
Ристић, наставник 
историје, XIII београдска 
гимназија, Београд; 
Цветана Срећковић, 
наставник историје, 
директор, ОШ "Јован 
Цвијић", Лозница 

Економија и историја: 
релевантност 
економских фактора и 
догађаја у подучавању 
историјеКомпетенцијa: 
K1 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 145 

др Велимир Лукић, 
асистент, Економски 
факултет у Београду, 
Катедра за економску 
политику и развој; др 
Небојша Шулетић, доцент 
Филозофског факултета у 
Београду, Одељење за 
историју 

Мирослав 
Томић 

један дан (8 
бодова) 

Историја између мита и 
науке 
Компетенцијa: K1 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 147 

Марко Шуица, ванредни 
професор на 
Филозофском факултету у 
Београду, одељење за 
историју; Радивој Радић, 
професор на 
Филозофском факултету у 
Београду, одељење за 
историју Византије; 
Лидија Жупанић Шуица, 
професор ликовне 
културе, Четрнаеста 
београдска гимназија, 
Београд; Иван 
Миленковић, професор 
историје, Четрнаеста 
београдска гимназија, 
Београд 

Мирослав 
Томић 

један дан (8 
бодова) 



 

Годишњи план рада ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад Страна 88 
 

Савремена 
историографија у 
настави историје. 
Методички 
приступ.Компетенцијa: 
K1 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 150 

проф. др Бранко Бешлин, 
редовни професор 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; проф. др 
Драгица Кољанин, 
ванредни професор 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; проф. др Биљана 
Шимуновић Бешлин, 
ванредни професор 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; проф. др Иван 
Јордовић, ванредни 
професор Филозофског 
факултета у Новом Саду, 
Одсек за историју; проф. 
др Ђура Харди, ванредни 
професор Филозофског 
факултета у Новом Саду, 
Одсек за историју; проф. 
др Снежана Божанић, 
ванредни професор 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; проф. др Момир 
Самарџић, ванредни 
професор Филозофског 
факултета у Новом Саду, 
Одсек за историју; доц. др 
Светозар Бошков, доцент 
Филозофског факултет у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; доц. др Борис 
Стојковски, доцент 
Филозофског факултет у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; доц. др Горан 
Васин, доцент 
Филозофског факултет у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; асис. др Ненад 
Нинковић, асистент са 
докторатом Филозофског 
факултета у Новом Саду, 
Одсек за историју; асис. 
др Владимир Михајловић, 
асистент са докторатом 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 

Мирослав 
Томић 
Владица 
Летић 

два дана (16 
бодова) 
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историју; мср Мирослав 
Павловић, асистент 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; мр Александра 
Смирнов Бркић, асистент 
Филозофског факултета у 
Новом Саду, Одсек за 
историју; др Предраг 
Вајагић, наставник 
историје, ОШ "Вук 
Караџић", Бачка Паланка; 
Миланка Деман, 
наставник историје, 
Гимназија "Исидора 
Секулић", Нови Сад 

Медији у 
наставиКомпетенцијa: 
K2 
Приоритети: 1 
Каталошки број: 152 

проф. др Слободан Попов, 
ПМФ Нови Сад; Тијана 
Аугустинов, Основна 
школа "Вук Караџић", 
Бачка Паланка; Златко 
Тешан, Основна школа 
"Вук Караџић", Бачка 
Паланка; Мирјана Тунгуз, 
Основна школа "Жарко 
Зрењанин", Нови Сад; 
Јасмина Пастоњицки, 
Основна школа "Васа 
Стајић", Нови Сад; 
Татјана Бокић, Основна 
школа "Марија 
Трандафил", Нови Сад 

Мирослав 
Томић 
Владица 
Летић 

три дана (24 
бода) 

Учити о 
ХолокаустуКомпетенци
јa: K2 
Приоритети: 4 
Каталошки број: 155 

Нада Бањанин Ђуричић, 
Синиша Вукадиновић, 
Зоран Башић, Сенка 
Јанков, Саша Радошевић, 
Александра Даниловић, 
Роберт Козма 

Мирослав 
Томић 

три дана (24 
бода) 

Филм и филмска 
анимација као 
иновативно дидактичко 
средство у курикулуму 
Компетенцијa: K2 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 156 

Драгана Живковић 
Скокић, професор руског 
језика и књижевности, 
ОШ „Радица Ранковић“ 
Лозовик; Вито Петровић, 
наставник техничког и 
информатичког 
образовања, ОШ „Радица 
Ранковић“ Лозовик 

Мирослав 
Томић 

два дана (16 
бодова) 
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Демократске вредности 
у пракси образовања 
Компетенцијa: K3 
Приоритети: 4 
Каталошки број: 30 
 
 

др Драгана Малешевић, 
професор на Високој 
школи струковних студија 
за образовање васпитача, 
Кикинда; Татјана 
Вукадиновић, директор 
Гимназије „Светозар 
Марковић“ у Новом Саду 
4.Татјана Момчиловић, 
психолог у Средњој 
медицинској школи „7. 
април“ у Новом Саду 
5.Катарина Глувић, 
професор социологије у 
Гимназији „Светозар 
Марковић“ у Новом Саду 
6.Милан Станић, 
професор социологије у 
Средњој медицинској 
школи „7. април“ у Новом 
Саду 7.Љиљана Јарић, 
психолог у Средњој 
машинској школи у 
Новом Саду 

Свјетлана 
Касаловић 
Катихета 
Љиљана 
Перишић-
Бурсаћ 

један дан (8 
бодова) 

Умеће комуникације 2 – 
комуникацијске 
вештине у 
праксиКомпетенцијa: 
K4 
Приоритети: 4 
Каталошки број: 137 
 
. 

Ирена Лободок Штулић, 
школски психолог, 
психолошки саветник, 
координатор програма у 
Удружењу грађана,,Тим 
Психокод" Београд; 
Славица Кијевчанин, 
школски психолог, 
психотерапеут, Студио за 
професионални и лични 
раст и развој ,,Психокод" - 
члан УO УГ,,Тим 
Психокод", Београд; 
Марија Кривачић, 
школски психолог, 
психотерапеут, Студио за 
професионални и лични 
раст и развој ,,Психокод"- 
члан УO УГ,,Тим 
Психокод", Београд; 
Душанка Јовановић, 
психолог ,психотерапеут, 
Студио за професионални 
и лични раст и развој 
,,Психокод", - члан УO 
УГ,,Тим Психокод", 
Београд; Милка 
Михаиловић, стручни 

Свјетлана 
Касаловић 
Катихета 
Љиљана 
Перишић-
Бурсаћ 

један дан (8 
бодова) 
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сарадник-психолог и 
професор психологије и 
ГВ, Гимназија „Бранислав 
Петронијевић“ Уб; 
Милица Велимировић, 
школски психолог и 
професор психологије, 
„Зрењанинска гимназија“; 
Сузана Станковић Илић, 
стручни сарадник- 
психолог, ОШ „Васа 
Пелагић“ ,Лесковац; 
Љиљана Здравковић 
,психолог, специјалиста за 
едукацију и вођа тима за 
професионални развој и 
едукацију запослених, 
UNIQA осигурање, 
Београд 

Инклузија деце која су 
„другачија“Компетенци
јa: К3 
Приоритети: П1 
Каталошки број: 916 

Отилиа Велишек-Брашко, 
професор струковних 
студија за педагошке 
науке, педагог-доктор 
наука методике наставе, 
Висока школа струковних 
студија за образовање 
васпитача Нови Сад;Мила 
Бељански, доцент за ужу 
научну област Педагошке 
науке, педагог-доктор 
педагогије, Универзитет у 
Новом Саду, Педагошки 
факултет у 
Сомбору,Лариса 
Прохаска, струковни 
васпитач – специјализант 
у области здравственог 
образовања, волонтер у 
Градској организацији 
Црвеног крста Нови Сад, 
волонтер у Друштву за 
подршку особама са 
аутизмом Града Новог 
Сада. 

Свјетлана 
Касаловић 

један дан (8 
бодова) 

Игра као фактор 
мотивације у учењу 
географских 
садржајаКомпетенцијa: 
K1 
Приоритети: 3 
Каталошки број: 612 
 

проф. др Анђелија Ивков 
Џигурски, редовни 
професор, Универзитет у 
Новом Саду, ПМФ, 
Департман за географију, 
туризам и хотелијерство; 
проф. др Александра 
Драгин, ванредни 

Слађана 
Бурлица 

један дан (8 
бодова) 
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професор, Универзитет у 
Новом Саду, ПМФ, 
Департман за географију, 
туризам и хотелијерство; 
др Љубица Ивановић 
Бибић, доцент, 
Универзитет у Новом 
Саду, ПМФ, Департман за 
географију, туризам и 
хотелијерство; др 
Смиљана Ђукичин, 
асистент, Универзитет у 
Новом Саду, ПМФ, 
Департман за географију, 
туризам и хотелијерство 

    

 
 

15.6. План рада Стручног већа матерњег  језика, књижевности и уметности 
 
Табела 29. 
Активност Временски 

оквир 
Реализатор Учесници Очекивани 

резултати 
састанак 
Стручног 

већа 

СЕПТЕМБАР председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- предаја планова и 
програма 
- предлози потребних 
средстава за рад 
чланова Стручног већа 
за школску         
2018/19. годину 
- извештај са седнице 
Педагошког колегијума 
 - уређење уходника и 
учионица 
 

састанак 
Стручног 

већа 

ОКТОБАР председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

-подела задужења у 
оквиру Стручног већа 
за школску 2018/19. 
годину 
- организовање посете 
Сајму књига 
- план усавршавања 
чланова Стручног већа 
 

састанак НОВЕМБАР председник чланови - припрема ученика за 
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Стручног 
већа 

Стручног већа Већа такмичења 
- предлог плана за упис 
ученика за школску 
2018/19. годину 
 

састанак 
Стручног 

већа 

ДЕЦЕМБАР председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- усвајање 
Поугодишњег 
извештаја о раду 
Стручног већа 
- реализација наставе ( 
наставни планови, 
допунска и додатна 
настава) 

састанак 
Стручног 

већа 

ЈАНУАР / 
ФЕБРУАР 

председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- извештај са седнице 
Педагошког колегијума 
- посете позориштима и 
другим културним 
дешавањима у граду 
 

састанак 
Стручног 

већа 

МАРТ председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- предлог тема за 
матурски испит 
- уређење уходника и 
учионица 
 

састанак 
Стручног 

већа 

АПРИЛ председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- коначан избор тема за 
матурски испит 
- припрема за прославу 
Дана школе 
 

састанак 
Стручног 

већа 

МАЈ / ЈУН председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- прослава Дана школе 
- реализација матурског 
испита 
- евиденција одељења у 
којима су наставу 
изводили чланови 
Стручног већа у 
школској 2018/19.  
години 
 

састанак 
Стручног 

већа 

АВГУСТ председник 
Стручног већа 

чланови 
Већа 

- усвајање Годишњег 
извештаја о раду 
Стручног већа 
- усвајање Оквирног 
плана рада Стручног 
већа за школску 
2019/20. годину 
- избор председнока 
Стручног већа за 
школску 2019/20. 
Годину 
- предлог уџбеника 
потребних за извођење 
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наставе чланова 
Стручног већа 
одобрених од стране 
Министарства просвете 
и науке Републике 
Србије  
 

     
 

15.7.  План рада Стручног већа страних језика 
 
СЕПТЕМБАР 

1. Израда наставних планова и програма и њихово усаглашавање са школским програмом 
2. Тестирање нивоа знања ученика из енглеског језика за избор одговарајућег уџбеника 

 
ОКТОБОБАР 

1. Планирање извођења допунске наставе 
2. Договор о тестовима и контролним задацима 

НОВЕМБАР 
1. Анализа успеха ученика на крају првог квартала 
2. Актуелности и корелација са другим предметима 

ДЕЦЕМБАР 
1. Усклађивање критеријума за закључивање оцена на крају првог полугодишта 
2. Договор о извођењу допунске наставе у току зимског распуста 
3. Извештај о раду стручног већа у току првог полугодишта 

ЈАНУАР 
1. Реализација допунске наставе у току зимског распуста 
2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 
3. Договор о литератури, додатним материјалима и средствима за извођење наставе/ 

списак потреба стручног већа 

ФЕБРУАР 
1. Припрема и организација школског талмичења 
2. Активности везане за Сајам образовања 

МАРТ 
1. Припремање ученика за даља такмичења 
2. Сарадња са другим стручним већима у презентацији школе 

АПРИЛ 
1. Анализа успеха ученика на крају трећег квартала 
2. Стручно усавршавање 
3. Реализација програмских садржаја на крају трећег квартала 

МАЈ 
1. Планирање и извођење контролних и писмених задатака 
2. Избор уџбеника за следећу годину-дискусија 

ЈУН 
1. Анализа успеха ученика и сумирање резултата постигнутих у току школске године 
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2. Извештај о раду већа за протеклу школску годину 
3. Предлог поделе часова за наредну школску годину 
4. Доношење плана рада већа за следећу школску годину 

АВГУСТ 
1. Примедбе стручног већа на предлог поделе часова 
2. Организација допунске наставе 
3. Подела израде годишњих планова и програма 

 

15.8.  План рада Стручног већа физичког васпитања 
 
Табела 30. 
Активност Време реализације 
Реализација фонда часова по структури, обрада, 
увежбавање и провера знања  

континуирано 

Анализа и оцена повратних информација тестова 
физичких способности ученика 

септембар – октобар 

Набавка опреме и учила за наредну школску годину  континуирано 
Такмичење – стони тенис октобар - новембар 
Такмичење - рукомет октобар - новембар 
Такмичење - одбојка новембар - јануар 
Такмичење  - гимнастика фебруар - март 
Такмичење - кошарка децембар – март 
Такмичење - футсал март – април 
Такмичење  - атлетика септембар, октобар, април  
 
 

 
16.  СТРУЧНИ  АКТИВИ ШКОЛЕ 

 
 

16.1.  Стручни актив за развојно планирање  
 

Стручни актив за развојно планирање је донео нови развојни план 2016. године који важи до 
2021. Године. Део плана који се односи на следећу школску годину је приказан табелом . 
Стручни актив за развојно планирање чине - четири представника наставника и један стручни 
сарадник; - два представника јединице локалне самоуправе - социјалних партнера школе; - два 
представника Савета родитеља. Чланове стручног актива именује Школски одбор на период 
од три године. Актив за развојно планирање ће у циљу унапређивања организације рада школе  
континуирано пратити реализацију задатака Развојног плана школе и сарађивати са Тимом за 
самовредновање, Тимом за развој школе и обезеђивање квалитета рада, Тимом за 
самовредновање , Педагошким колегијумом и др.  
Такође је планирано да анекс састављен на крају прошле школске године ,буде на почетку 
школске 2018/19. године усвојен од стране Школског одбора.  
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Табела 31. 
Време 
реализације: 

Активности  Одговорне особе  

Циљ: Унапређивање наставног процеса кроз примену диференцијалног 
приступа, методе активне наставе и информационих технологија 
Током 
године 

Функционално и учестало коришћење опреме и 
учила 

Директор, стручни 
сарадник 

Током 
године 

Организација угледних часова Наставници, 
стручни сарадник 

Током 
године 

Обиласци наставе са акцентом на наставу из 
стручних предмета 

Стручни сарадник, 
директор 

Током 
године 

Интерна обука за израду инидивидуалних 
образовних планова за ученике са потешкоћама 

Стручни сарадник, 
Тим за инклузију 

Током 
године 

Семинари за наставнике у области електронске 
писмености, техника и стилова учења 

Наставници, Тим 
за стручно 
усавршавање 

Циљ: Унапређивање односно побољшање успеха ученика и јачање 
мотивације за учењем 
Током 
године 

Подстицање наставника за употребу разлитчитх 
метода наставе  

Директор, 
наставник, стр. 
сарадник 

Током 
године 

Развијање вршњачке медијације у процесу учења 
на часу 

Настаник, стручни 
сарадник 

Циљ: Унапређивање подршке ученицима  
Током 
године 

Интерна обука за израду инидивидуалних 
образовних планова за ученике са потешкоћама 

Стручни сарадник, 
Тим за инклузију 

Током 
године 

Пружање подршке талентованим ученицима Стручни сарадник, 
Тим за инклузију и 
наставници 

Циљ: у склопу подручја Етоса планирано је да се већ примењене мере и даље 
спроводе јер унапређују климу у школи и подстичу ученике на постизање 
изузетних резултата 
Септембар Формирање Тима за естетско уређење школе Директор 
Током 
школе 

Уређење и стварање подстицајног физичког 
окружења учионица и других простора у школи 

Тим за естетско 
уређење , 
директор, ученици 
и наставници 
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16.2.Стручни актив за развој школског програма 

 
 
Школским програмом се ближе одређује начин на који школа образује и васпитава ученике 
ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, 
успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког 
запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним 
синдикатима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој 
друштвене целине. ЕТШ „Михајло Пупин“  од школске 2018/2019. године има нови Школски 
програм за наредне 4 године. Стручни актив за развој школског програма у школској 
2018/2019. години планира да: 

• обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 
доношењу професионалних одлука; 

• процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и 
општих и посебних стандарда знања; 

• учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса 
евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

• утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа 
пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, 
интересовања и потребе; 

• прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе; 
• обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора. 

 

17. ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ 
 
 
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 
стручних тимова и стручни сарадници. 
Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора.  
Педагошки колегијум сарађује са Тимом за самовредновање, Тимом за развојно планирање и 
Тимом за развој школског програма. 
 
Табела 32. 
Активност Начин реалиазације Носиоци 

активности 
Динамика 
реализације 

Разматрање предлога  
стручних већа о подели 
предмета на наставнике 

Отворена дискусија 
на састанку 
Педагошког 
колегијума 

Сви чланови 
колегијума 

Септембар 2018. 
године 

Разматрање предлога   
директора школе о подели 
одељењских старешинстава 

Отворена дискусија 
на састанку 
Педагошког 
колегијума 

Сви чланови 
колегијума 

Септембар 2018. 
године 

Услови рада школе и 
ангажовање родитеља у 
побољшавању услова   рада 

Отворена дискусија 
на састанку 
Педагошког 
колегијума 

Сви чланови 
колегијума 

Септембар 2018. 
године 

Усаглашавање планова рада Отворена дискусија Сви чланови Септембар 2018. 
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стручних већа са развојним 
планом школе и планом рада 
школе за школску 2018/2019. 
Годину 

на састанку 
педагошког 
колегијума, предлози 
и усвајање истих по 
ставкама које су 
наведен у развојном 
плану а тичу се 
следеће школске 
године 

колегијума Године 

Појачана сарадња председника 
стручних већа међусобно и у 
оквиру једног већа 

Чешћи састанци 
колегијума, и 
делегирање послова 
на председнике 
стручних већа 

Сви чланов 
и колегијума 

Континуирано 

Обилазак наставе председника 
стручних већа са управом 
школе и ПП службом 

План обиласка 
наставе је већ 
наведен као посебан 
план и саставни је 
део овог документа 

Сви чланови 
колегијума 

Континуирано 

Противпожарна заштита Постављање новог 
аларманог система у 
школи 

Управа 
школе, 
директор 
школе, 
надлежни 
органи за 
противпожар
ну заштиту 

Континуирано 

Контрола поставке онлине 
материјала на сајт школе и 
припрема час 

Редовно подношење 
извештаја на 
састанцима о 
постаљеним 
материјалима и 
скриптама на мудл 
платформу или сајт 
школе 

Педагошки 
колегијум 

Континуирано 

Рад секција и ученичких 
организација 

Подржати рад 
секција кроз размену 
искустава и 
промоцију интерно 
на часовима, 
ученицима 

Сваки 
предметни 
наставник 
као члан 
стручног 
већа 

Континуирано 

Набавка  наставних средства и 
стручне литературе 

Сарадња са управом 
школе, јавне набавке, 
ученички динар 

Сви чланови 
стручних 
већа 

Континуирано 

Помоћ социјално-економски 
угроженим ученицима 

Организовање 
хуманитарних акција 
са ученицима 

Сви чланови 
стручних 
већа 

Континуирано 

Педагошко-инструктивни рад 
са наставницима 

Квалитетна подршка 
наставницима у 
њиховом 
целокупном раду 

Сви чланови 
стручних 
већа 

Континуирано 

Стручно усавршавање Лични и Сви чланови Континуирано 
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наставника и стручних 
сарадника 

професионални 
развој наставника 
кроз одређене 
едукација 

стручних 
већа 

 
 

18. СТРУЧНИ ТИМОВИ 
 

18.1 План рада тима за самовредновање 
 

Годишњи план саморедновања је донет на осонову процене стања у установи и у 
складу са годишњим планом рада школе као и петогодишњим развојним планом школе.  
Самовредновање ће се вршити из области квалитета извођења наставе и примене савремених 
наставних метода као и развоја међупредметних компетенција код ученика. Планирано је да 
сваки члан тима допринесе остваривању плана самовредновања. У складу са резултатима овог 
вредновања, биће планиране мере за унапређење кавлитета извођења наставе. Процену 
квалитета извођења наставе вршиће у првом реду педагог школе у скаду са важећим 
протоколом за обилазак наставе и стандардима за посматрање и вредновање школског часа. 

Сваки члан тима ће учествовати у статистичкој обради односно анализи,  као и 
сачињавању извештаја о истом. Извештај о информацијама добијеним овом проценом, биће 
презентовани родитељима преко Савета родитеља, ученицима у оквиру Школског парламента 
, Тиму за развојно планирање и наставницима. Свако наведено тело,  имаће могућност давања 
иницијативе и сугестије за даљи рад тима за самовредновање, као и информације на основу 
којих ће моћи да сачини план активности у оквиру свог деловања.  
 

18.2.  План рада тима за инклузивно образовање 
 
 
У школској 2017/2018. години наставља се пракса инклузивне наставе и прављења 
индивидуалних планова подршке за ученике који испољавају проблеме у учењу, 
могућностима у учењу и за ученике слабијег материјалног статуса. Такође се наставља 
образовање и усавршавање наставника на том подручју. Циљ индивидуалног образовног плана 
јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад 
и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.  
За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план.  

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог 
стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке 
ученицима. 
 
Табела 33. 
Активност Носиоци 

активности 
Очекивани исход Динамика 

реализације 
Израда плана рада тим за 

инклузију 
израђен план рада, подела 
задужења 

септембар 
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Процена и евиденција 
ученика са 
проблемима у учењу 
као и надарених 
ученика 

психолог, 
инклузивни 
тим, сви 
наставници 

формирање базе података о 
ученицима за које је потребно 
извршити прилагођавања –
прилагођавање програма; 
надарени ученици усмерени на 
развијење својих вештина и 
знања и упућени у одговарајуће 
секције или Петницу  

септембар, 
октобар 

Подршка 
наставницима у 
реализацији 
инклузије 

школски 
инклузивни 
тим, педагог, 
психолог, 
спољни 
сарадници и 
установе 

израда и реализација ИОП-а, 
интегрисана одељења са 
сензибилисаним ученицима и 
родитељима за прихватање 
инклузије 

током шк. 
године 

Пружање подршке 
ученицима 

мали 
инклузивни 
тимови, ОС, 
наставници, 
ПП служба, 
родитељи 

успешно савладавање 
предвиђених циљева, добра 
интегрисаност у заједницу, 
напредовање у складу са 
могућностима 

током шк. 
године 

Саветодавни рад са 
родитељима 

одељенски 
старешина, 
педагог, 
психолог, 
стручњаци ван 
школе 

размена информација, 
прикупљање података о 
ученику, добра сарадња у циљу 
постизања што бољих ефеката 
инклузивног образовања 

током године 

Сарадња са службама 
од значаја 

школски 
инклузивни 
тим, 
одељенски 
старешина, 
педагог, 
психолог 

размена информација са 
службама од значаја, 
координисан рад са ученицима 
и родитељима  

током године 

Стручно усавршавање директор, 
педагог, 
психолог, 
наставници 

унапређен рад, евалуација током године 

Праћење, анализа и 
вођење документације 

тим за 
инклузију, 
одељенске 
старешине, 
наставници 

израђени ИОП-и, евалуација 
ИОП-а, документација о 
извршеним прилагођавањима, 
извештаји, предлози за 
побољшање рада 

током године 
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18.3  План рада тима за професионални развој 
 
План је сачињен у складу са Законом о основама система васпитања и образовања и предвиђа 
учешће како предметних наставника и одељенских старешина, тако и педагошко-психолошке 
службе. 
 
Табела 34. 
Месец Садржај рада Реализатор 
септембар-октобар Планирање активности и 

преглед Плана за ову 
школску годину 

Тим за професионални 
развој 

новембар - април Реализација ЧОС-ва на тему 
професионалног и личног 
развоја, кроз радионице, 
визит карту, зрела личност, 
израда Каријерног стабла, 
планирање садашњих и 
будућих активности, стрес 

Одељенске старешине 1. и 
2. разреда 

 
континуирано током 
школске године 

Информисање ученика о 
могућностима извођења 
факултативне практичне 
наставе и могућностима 
запослења у фирмама који 
траже профиле радника у 
нашој школи 
Израда кутка на сајту школе 
за информације о фирмама 
код којих се ученици могу 
запослити или волонтирати 

Тим за професионални 
развој 
Управа школе 
Особа за одржавање сајта 
школе 

   
   
јануар - април Планирање каријере и 

улазак у свет рада, 
самопроцена и вештина 
представљања личних 
карактеристика, разговор са 
послодавцем, тражење 
информација значајних за 
професионално образовање 
и тражење посла, писање 
радне биографије, писање 
бизнис плана 

Предметни наставник 
грађанског васпитања у 
одељењима 3. и 4. разреда 

 јануар - мај СВОТ анализа, 
регистрација и правна 
регулатива посла, 
запошљавање и мотивација 
радне снаге, менаџмент 
људских ресурса, 
менаџмент стилови и 
полсвни план 

Предметни наставник 
економике и 
предузетништва у 
одељењима 3. и 4. разреда 

март-април Професионална Психолог 
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оријентација – тестирање и 
саветовање 

децембар - март Учешће на Сајму 
образовања, Дан отворених 
врата, ажурирање сајта 
школе, гостовање и 
презентација виших и 
високих школа у нашој 
школи 

Тим за маркетинг школе 

 
континуирано током 
школске године 

Наставак учешћа у пројекту 
ГИЗ „Програм од школе до 
посла“, ВЕТ појекат 

Тим за професионални 
развој 
Управа школе 
ПП Служба 

   
 

 
 План за каријерно вођење и саветовање предвиђа систематски и континуиран рад на 
професионалном развоју ученика од уласка у школу до изласка из наше установе. Циљ свих 
активности је формирање зреле и одговорне личности спремне за улазак у пословни свет, свет 
рада или наставак школовања. 
 Ученици се припремају на стварање навике да перманентно прикупљају информације, 
доносе одлуке и праве планове, прилагођавају променама у окружењу и како би се снашли  у 
изазовима који им предстоје у животу. 
 

18.4.  План рада тима за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања и 
превенцију других облика ризичног понашања 
 
 
Циљ Програма заштите ученика од насиља је осигурати безбедне и оптималне услове за 
несметан боравак и рад у школи, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и 
занемаривања ученика. 
 Програм је сачињен на основу Националног плана акције за децу, Закона о основама 
система васпитања и образовања, Закона о средњој школи као и Општег и Посебног протокола 
за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама. Ради успешног спровођења овог Програма потребна је интензивна и 
континуирана сарадња школе, органа локалне самоуправе, полиције, центра за социјалну 
заштиту, правосуђа и невладиних организација. 
 

Општи циљ програма заштите деце од насиља је унапређивање квалитета живота 
ученика применом следећих мера: 

1. мере превенције (стварање безбедне средине) 
2. мере интервенције  

Мере превенције: 
 

- стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања (теме за ЧОС, 
организовање радионица, хуманитарних акција, оплемењивање школског простора) 

- подизање нивоа свести о важности пријављивања (одељенским старешинама, 
помоћницима директора, дежурном наставнику, директору), сваког облика насиља као и свих 
ситуација које могу угрозити безбедност ученика у школи 
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 - награђивање ученика за алтруистичко понашање и постигнуте резултате у свим 
областима живота и рада школе 

 
 

Мере интервенције: 
 
Интервентну активност представља заправо процедура и поступци интервенције у заштити 
ученика од насиља.  Важно је истаћи да је свака особа запослена у школи која има сазнања о 
насиљу, злостављању и занемаривању у обавези да реагује. Кораци у интервенцији су 
обавезујући за све.  

 
      Тим за заштиту ученика од насиља координира свим поступцима наведеним у овом 
програму. Такође прикупља и на сигурном месту чува документацију о случајевима насиља. 

 
План превенције других облика ризичног понашања: 
 
У току септембра и октобра месеца планирана су предавања – радионице у одељењима 

првих разреда на тему превенције наркоманије, алкохолизма , игара на срећу и насиље 
засновано на родној припадности. У одељењима других разреда планирана је реализација 
предавања односно радионица на тему превенције електронског насиља и превенција 
репродуктиног здравља младих. Реализација ових радионица одвијаће су у сарадњи са 
Саветовалиштем за младе града Новог Сада. 

 
У старијим одељењима трећег и четвртог разреда активности ће бити усмерене на теме 

које подстичу зрелост, одговорност и професионални развој личности (теме:Зрела личност, 
тестирање проф. Интересовања и саветовање, Спремност за брак и породицу и предавање на 
тему Деструктивне секте на нашим просторима, „Етикетирање“ у вршњачким 
групама).Реализоваће се и већи број ЧОС- ева на ту тему. Школски полицајац такође планира 
посету свим одељењима првог разреда на тему безбедности. 

 
Табела 35. 
Време 
реализације 

Активности Реализатори 

Септембар- 
октобар 

Пријем првака и њихових родитеља -  
упознавање са правилима рада, понашања 
у школи; родитељски састанци, ЧОС-еви, 
састанак Тима за заштиту ученика; 
уочавање „критичних“ одељења или група 
ученика са којима ће се посебно радити, 
посета школског полицајца у одељењима; 
организовање радионица односно 
предавања у сарадњи са Саветовалиштем 
за младе за превенцију резичних облика 
понашања 

Управа школе, ПП- 
служба, одељенске 
старешине, родитељи, Тим 

Новембар - 
Децембар 

Континуирано држање чосева не теме које 
се тичу превенције насиља било ког 
облика, организовање радионица односно 
предавања у сарадњи са Саветовалиштем 
за младе за превенцију ризичних облика 
понашања 

Одељенски старешина, 
ПП-служба , едукатори из 
саветовалишта 

Фебруар- Састанак тима за заштиту од насиља, Чланови тима, ученици, 
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Март континуиран рад са ризичном групом 
ученика 

наставници, ПП- служба 

Април - Мај Праћење ефеката предузетих активности Управа школе, ПП- 
служба, наствници 

Јун  награђивање ученика за алтруистичко 
понашање и постигнуте резултате у свим 
областима живота и рада школе 
 

Ученици, наставници, 
Управа школе 

 
 
18.05. План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установа за школску 

2018/2019. 
 

 
 Тим ће у току 2018/19. године радити на унапређењу координације свих активности и 
мера које се предузимају од стране стручних органа школе, тимова и педагошког колегијума. 
Чланови тима чине наставници, родитељ, ученик – представник Ђачког парламента  и 
представник јединице локалне самоуправе.  
 
У складу са наведеним, овај Тим ће се старати о обезбеђивању и унапређивању квалитета 
образовно- васпитног рада школе; пратити остваривање школског програма; стараће се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција и вредновати резултате 
рада наставника као и утврдити резултате рада ученика и одраслих. 
 
Тим планира да прати развој и примену различитих методологија самовредновања у односу на 
стандарде квалитета рада установе. Резултати самовредновања ће се даље користити у сврху 
координације активности осталих тимова а у циљу унапређења квалитета рада школе.  
Такође , ће у фокусу пажње бити унапређивање и развој компетенција наставника и стручних 
сарадника као и праћење напредовања ученика и успеха ученика на завршном и матурском 
испиту.  
 

19. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 
ГОДИНУ 
 

Табела 36. 
Активности Носиоци 

активнсоти 
Динамика 
реализације 

− Израда плана и програма рада школске 
библиотеке 

− Присуство седницама Наставничког већа  
и Стручним активима школе 

 
− Упис нових чланова 
− Ажурирање спискова дужника и слање 

опомена 
− „ Наша библиотека „упознавање ученика 

првог разреда са простором библиотеке, 
фондом књига, начином и правилима 
рада библиотеке 

 
− Посета Сајму књига у Београду 

библиотекари 
 
библиотекари 
 
 
 
библиотекари и  
професори разредне 
старешине 
 
 
 
 
 

септембар 
 
септембар 
током године 
 
 
 
септембар 
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− ''Донели смо вам са Сајма књига''-
извештај о посети Међународног сајма 
књига 

 
− Набавка нових књига на основу предлога 

и заинтересованости ученика и 
професора 

 
− Стручно усавршавање – присуство 

стручним семинарима и састанцима 
библиотекара на нивоу града и 
Јужнобачког округа 

 
− Вођење дневне, месечне и годишње 

евиденције 
− Унос књижне и некњижне грађе у 

рачунар 
 

− Отпис дотрајале књижне и некњижне 
грађе 

− Каталошка обрада књига 
− Вођење књиге уписа 
− Праћење издавачке делатности и сарадња 

са издавачко-новинарским кућама 
− Праћење читаности књига 

 
 

− Рад са корисницина библиотеке – 
пружање помоћи при избору литературе 
и друге грађе 

− Помоћ ученицима у коришћењу 
референсне збирке наше библиотеке 

− Изложбе литерарних радова поводом 
пригодних датума (Дана школе, Светог 
Саве, годишњице смрти или рођења 
писаца и др.) 

− Промоција нових књига набављених у 
библиотеци 

− Праћење литературе из области 
библиотекарства-електронски часопис 
''Школска библиотека'' 

− Рад на осавремењавању и модернизацији 
библиотеке, покушаји да библиотеку 
претворимо у модеран информациони 
центар наше школе 

 
 

− Рад у читаоници 
− Одржавање часова у библиотеци 
− Одржавање семинара у читаоници 
− Учешће у културним програмима школе 

библиотекари 
 
 
 
библиотекари, 
запослени, директор 
школе родитељи 
 
 
библиотекари, 
директор школе 
 
 
 
библиотекари 
 
библиотекари 
 
 
библиотекари 
 
библиотекари у 
сарадњи са 
професорима  
српског језика 
 
библиотекари 
 
 
библотекари 
 
 
библиотекари и 
професори српског 
језика 
 
 
 
библиотекари 
 
 
 
библиотекари у 
сарадњи са 
директором и 
помоћницима 
 
 
 
библиотекари и 
професори 
 

октобар 
 
октобар 
 
 
 
током целе 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
током целе 
школске 
године 
 
 
 
током целе 
школске 
године 
 
током целе  
 школске 
године 
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− Успостављање сарадње са родитељима 
путем Савета родитеља и упознавање 
родитеља са стањем, фондом и начином 
рада библиотеке 

 

библиотекари и 
професори 
 

 
         

20. ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ 
 

Табела 37. 
Активности Начин реализације Носиоци 

активности 
Динамика 

реализације 
Доношење 
Плана рада 
Савета за 
школску 
2018/2019. 
годину 

избор председника, заменика председника 
и чланова Извршног одбора Савета 
родитеља и записничара 
планирање календара рада Савета 
родитеља; Разматрање намене коришћења  
средстава добијених од донација и од 
проширених делатности установе 
Предлози представника у стручни актив за 
развојно планирање и друге тимове 
установе; Разматрање предлога програма 
образовања и васпитања, развојног плана, 
годишњег плана рада, извештаја о 
њиховом остваривању, вредновању и 
самовредновању; текућа питања 
 

Директор 
школе, 
помоћници 
директора, 
ПП служба, 
Савет 
родитеља 

септембар-
октобар 
2018. године 
 

 
Планирање 
излета, 
екскурзија, 
аналзизе успеха 
ученика 

 
информација о организовању стручних 
посета, размене ученика и  екскурзија 
давање сагласности на програм и 
организовање екскурзија; мере за 
побољшање успеха ученика 
анализа успеха ученика на тромесечју  
разматрање и праћење услова за рад 
установе, услова за одрастање и учење, 
безбедност и заштиту деце и ученика; 
текућа питања 
 

 
Директор 
школе, 
помоћници 
директора, 
ПП служба, 
Савет 
родитеља 

 
новембар/ 
децембар 
2018. године 
 

 
Припреме за 
крај наставне 
године 

 
анализа успеха ученика на тромесечју; 
информација о реализованим екскрузијама; 
разматрање извештаја о остварености 
екскурзија; информације о резултатима 
такмичења; текућа питања 
 

  
април-мај 
2019. године 
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21. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
Ученички парламент у нашој школи чини по један представник из сваког одељења. Поред 
ширег, постоји и ужи састав парламента који се одређује гласањем. Председника парламента 
бирају његови чланови гласањем. Ученички парламент се организује ради давања мишљења и 
предлога стручним органима о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, 
годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања 
школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 
спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван 
ње и другим питањима од значаја за њихово образовање. 
 
Табела 38. 
Активност Начин реализације Временска 

динамика 
1. Формирање парламента и избор 

руководства  
2. Предлог и усвајање плана рада 

парламента 
3. Правила понашања у школи  
4. Спортска такмичења 

Организација првог састанка 
ученичког парламента, избор 
ученика за ужи парламент, 
усвајање плана и предлог рада за 
наредну школску годину 

 
септембар  
октобар 

 
1. Успех ученика на крају тромесечја 
2. Дисциплина и понашање ученика 
3. Сарадња ученка и наставника 
4. Хуманитарне акције 
 

Преглед и анализа статистичких 
података, разматрање текућих 
питања, сарадња са 
хуманитарним организацијама у 
циљу организације 
хуманитарних акција 

 
новембар 
2018. године 
 

 
1. Успех ученика на крају првог 

полугодишта 
2. Награђивање и похвале 
3. Стручне посете, размена ученика и 

екскурзије 
4.  Рад секција 

Преглед статистике на крају 
првог полугодишта, предлози 
стручних посета и размене 
ученика са школама у региону, 
анализа рада секција за прво 
полугодиште 

 
фебруар 
март, 2019. 
године 

1. Успех ученика на крају трећег 
тромесечја 

2. Акција добровољног давања крви 
3.  Спортске активности 

Организација састанака, седнице 
ширег и ужег парламента 

 
април 2019. 
године 

 
1. Реализација плана парламента и 

предлози за наредну годину 
2. Успех ученика на такмичењима и 

награде 
3. Учествовање на састанцима 

везаним за избор места за прославу 
матурске вечери 

Организација састанака, седнице 
ширег и ужег парламента 

 
мај, јун 
2019. године 
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 22. СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ, РАЗМЕНА УЧЕНИКА И ЕКСКУРЗИЈЕ 
 
Школа планира да школске 2018/2019. године настави сарадњу са школама у региону. Као и 
прошле школске године, сарадња ће се огледати у размени ученика са школама у Винковцима, 
Скопљу, као и учествовањена заједничким пројектима. Стручне посете ће се организовати у 
договору са социјалним партнерима, као и претходне школске године.  
 
Табела 39. 
ОСТАЛИ ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ 
Пријава за Светосавску награду 
Учествовање на конкурсу „Креативна школа“ 
Медијска промоција школе  
Сарадња са школама из иностранства – Мађарска, Словенија, Македонија, Хрватска 
Учешће ученика на Тесла глобал форуму и Тесла глобал кампу 

 

23.  САРАДЊА ШКОЛЕ СА ПРИВРЕДОМ 
 
Сарадња Школе са привредом одвијаће се на више начина и у оба смера: 

− Сарадња ради обављања практичне наставе и наставе у блоку изван школе 
− Сарадња ради стручног усавршавања наставника. 
− Доквалификација и преквалификација кадрова из привредних предузећа у школи 
− Добијање повратних информација о потребним кадровима, ради отварања нових 

образовних профила. 
− Испитивање тржишта – ради могућности запослења ученика након завршене школе 
− Донације и спонзорство. 

 
Посебан вид сарадње договорен је са предузећем „Енерготехника – Јужна Бачка“ око 
извођења практичне наставе на образовном профилу Електричар, а у оквиру пројекта немачке 
агенције ГИЗ и Министарства просвете Републике Србије. 
 
Такође, наставља се сарадња са Information Technology High School  из Београда, заједничком 
раду на креирању скрипти из уже стручних предмета, размени искустава. 
 
Планира се организација састанака и продужетак сарадње са компанијама из ИТ сектора на 
нивоу Новог Сада-Vega IT Sourcing, Execom, и другим. Наставак сарадње ће бити и са  са 
Schneider Electric DMS NS. 
 
 
ОБАВЕЗА ЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА И УЧИТЕЉА ДА УПОЗНАЈУ РОДИТЕЉЕ И 
УЧЕНИКЕ СА ОВИМ ДОКУМЕНТОМ 
 
За информисање о обавезама и  одговорностима проистеклим  из  Посебног програма, као и за 
његову примену, одговоран је директор установе. 
У случају непоштовања процедура прописаних Посебним програмом, поред примене мера 
прописаних Законом о основама система образовања и васпитања неопходно је предузети 
додатно информисање, саветодавни рад, обуке и друге педагошко-психолошке мере. 
Праћење примене Посебног Програма је у надлежности просветне инспекције и службе 
стручно-педагошког надзора. 
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