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1. Основни подаци о Информатору о раду и Електротехничкој
школи «Михајло Пупин», Нови Сад
Основни подаци о Информатору о раду
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и
Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл.
гласник РС", бр. 68/2010 и 10/2022), Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови
Сад (у даљем тексту: Школа) објављује Информатор о раду за 2021. годину (дел. бр.
495-уп од 25.02.2022. године) ради остваривања права на приступ информацијама
од јавног значаја.
Информације од јавног значаја су информације којима Школа располаже,
настале у раду или у вези са радом садржане у одређеном документу, а односе се на
све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Информатор је доступан јавности у електронском облику на интернет адреси
школе: http://www.etspupin.edu.rs/.
Штампана верзија информатора у виду брошуре не постоји, али се
заинтересованим лицима на захтев доставља одштампан текст уз накнаду нужних
трошкова штампања.
Одговорна особа за тачност података је директор школе, Ермидин Елезовић.
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима могућ је без
пратиоца само у приземљу зграде, због непостојања лифта за прилаз на спрат
потребан је пратилац.
Радно време школе је од 6,30 до 20,00 часова. Субота и недеља су по правилу
нерадни дани.

Основни подаци о Електротехничкој школи «Михајло Пупин», Нови
Сад
Назив: Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад
Адреса седишта: Футошка бр. 17, 21000 Нови Сад
Матични број: 08043361
Порески идентификациони број (ПИБ): 101708719
Адреса електронске поште (е-маил): uprava.etspupin@gmail.com
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2. Организациона структура школе
Школа је организована као јединствена радна целина.
Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета и по групама у складу са
наставним планом и програмом и према распореду часова.
Број одељења појединих разреда у школи је променљив и зависи од броја уписаних
ученика одређене школске године.
На основу послова који произлазе из делокруга рада и развијености школе, утврђују
се- систематизују се следећи послови:
- послови руковођења (директор) и помоћник директора;
- послови образовно- васпитног рада – наставно особље (наставници предметне
наставе, наставници практичне наставе, организатори практичне наставе и стручни
сарадници);
- нормативно-правни послови – секретар школе;
- административно- финансијски послови – (дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове, референт за финансијско-рачуноводствене послове,
референт за правне, кадровске и административне послове);
- помоћно технички послови – (домар-мајстор одржавања, техничар инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме и чистачице).

3. Органи Школе и њихова функција
- Школски одбор – орган управљања;
- Директор школе и помоћник директора – орган руковођења;
- Савет родитеља – саветодавни орган;
- Стручни органи школе – Наставничко веће, одељењска већа, стручна већа за област
предмета; стручни актив за развојно планирање; стручни актив за развој школског
програма; педагошки колегијум и други стручни тимови у складу са статутом

3.1. Школски одбор – орган управљања
Школски одбор је орган управљања у Школи, има девет чланова укључујући и
председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова укупног броја чланова.
Три члана су представници запослених, три члана су представници Савета
родитеља и три члана су представници јединице локалне самоуправе.
Решењем Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2019-188-I од 27.11.2019.
године именован је Школски одбор Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови
Сад у следећем саставу:
 Представници јединице локалне самоуправе
1. Здравко Дражић;
2. Александар Илић;
3. Андреј Тодоровић;
 Представници родитеља
1. Нена Мрђеновић;
2. Властимир Ковачић (именован Решењем Скупштине Града Новог Сада
бр. 022-1/2021-213-I од 29.11.2021. године);
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3. Милан Кулашиновић(именован Решењем Скупштине Града Новог Сада
бр. 022-1/2021-213-I од 29.11.2021. године);
Представници запослених
1. Драган Вукмировић;
2. Славица Стојановић (именована Решењем Скупштине Града Новог Сада
бр. 022-1/2020-314-I од 18.12.2020. године);
3. Саша Скоко(именован Решењем Скупштине Града Новог Сада бр. 0221/2020-314-I од 18.12.2020. године);

Представник Ученичког парламента који учествују у раду Школског одбора без права
одлучивања:
1. Вукашин Радаковић и млт Ј.С.
Председник Школског одбора: Драган Вукмировић
Заменик председника Школског одбора: Александар Илић
Седницама Школског одбора без права одлучивања може присуствовати
представник синдикалне организације у Школи –УСПРВ Ивана Докић

и

Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове:
1. доноси Статут, Правила понашања у Школи и друге опште акте;
2. даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
3. даје сагласност на План уписа редовних и ванредних ученика, на упис
лица на преквалификацију, доквалификацију и специјализацију;
4. доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и усваја
извештаје
о
њиховом
остваривању,
вредновању,
извештај
о
самовредновању и извештај о спољашњем вредновању;
5. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о
њиховом остваривању;
6. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
7. доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
8. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу
екскурзија;
9. расписује конкурс за избор директора;
10. образује конкурсну комисију од три члана у поступку избора директора
Школе;
11. даје мишљење и предлаже министру избор директора;
12. закључује са директором Уговор о уређивању међусобних права и
обавеза у складу са чланом 124. ставом 1. Закона;
13. разматра
поштовање
општих
принципа,
остваривање
циљева
образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за
побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
14. одлучује по жалби на решење директора;
15. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
16. доноси одлуку о статусној промени, промени назива или седишта
Школе, уз сагласност оснивача, односно Министра;
17. доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
18. доноси ценовник о висини накнаде за издавање дупликата старих
докумената и за проверу веродостојности правне
ваљаности
докумената;
19. даје сагласност на Ценовник за ванредедно школовање и Ђачки динар;
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20. доноси одлуку о увођењу новог образовног профила, на предлог
директора:
21. доноси одлуке о пројектима у области инвестиционог одржавања и
капиталних улагања;
22. именује комисију за утврђивање ранг листе запослених за чијим радом
престаје потреба;
23. именује Стручни актив за развојно планирање;
24. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим
Статутом.

3.2. Орган руковођења
Директор и помоћник директора обављају послове руковођења радом Школе и друге
послове, у складу са законом и Статутом Школе.
Директор Школе је Ермидин Елезовић, дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства, именован Решењем Министарства просвете,
науке и технолошког развоја бр.119-01-00400/2021-03 од 08.07.2021. године
и ступио на дужност 22.10.2021. године.
Телефон: 021/6616-705, имејл: uprava.etspupin@gmail.com
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе.
За свој рад одговара Школском одбору и Министарству просвете, науке и
технолошког развоја. Осим послова утврђених Законом, директор:
1. извршава одлуке Школског одбора и Наставничког већа;
2. предлаже Годишњи план рада и Извештај о раду Школе;
3. утврђује распоред часова;
4. заказује и председава седницама Наставничког већа, без права
одлучивања;
5. предлаже Школском одбору и Наставничком већу доношење одлука из
оквира њихове надлежности;
6. одређује чланове испитних комисија;
7. именује чланове конкурсне комисије
за спровођење поступака по
расписаним конкурсима за пријем у радни однос;
8. распоређује помоћнике директора у складу са Законом;
9. распоређује организатора практичне наставе из редова наставника
Школе, за школску годину;
10. удаљава наставнике, сараднике и друге раднике Школе, у случајевима
прописаним Законом, до доношења одлуке у дисциплинском поступку;
11. води дисциплинске поступке против запослених и изриче мере;
12. води дисциплинске поступке против ученика и изриче мере;
13. одлучује у складу са законом и о другим питањима из радних односа
запослених;
14. наредбодавац је за извршење финансијског плана;
15. сачињава
предлог
висине
школарине
за
лица
уписана
на
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију;
16. на основу одлуке Наставничког већа доноси решење о васпитно –
дисциплинској мери искључење ученика из Школе;
17. доноси решења о осталим васпитно - дисциплинским мерама;
18. потписује дипломе, сведочанства, уговоре и друга акта везана за
пословање Школе;
19. пружа обавештења органима Школе, запосленима и ученицима о
питањима која се односе на рад Школе;
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20. пружа информације од јавног значаја у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја;
21. одобрава одсуство ученика преко 5 дана;
22. сарађује са родитељима ученика;
23. именује, на предлог Наставничког већа, комисију за утврђивање
допунских
испита
лица
уписаних
на
преквалификацију
и
доквалификацију;
24. обавља и друге послове који су му законом или Статутом стављени у
надлежност.
Помоћници директора су Милица Милосавић Караба и Јелена Хорстман
Телефон: 021/421-566, лок.111, имејл: uprava.etspupin@gmail.com
Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад,
координира рад стручних актива и других стручних органа и обавља друге послове у
складу са актом о систематизацији радних места Школе.

3.3. Саветодавни орган – Савет родитеља
Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовноваспитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира Савет
родитеља.
Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења, који
се бирају за сваку школску годину.
За члана Савета родитеља бира се на првом родитељском састанку по један
представник родитеља, сваког одељења, јавним гласањем већином гласова родитеља.
Савет родитеља обавља следеће послове:
1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
2. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и
друге стручне тимове у Школи;
3. предлаже преставника и његовог заменика за Општински савет
родитеља
4. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовноваспитног рада;
5. учествује у поступку предлагања садржаја предмета и у поступку
избора уџбеника;
6. разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана
рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању извештаја о
самовредновању и извештаја спољашњем вредновању;
7. разматра намену коришћења средстава од проширене делатности Школе
и од донација;
8. предлаже Школском одобору намену коришћења средстава остварених
радом ученичке задруге и средстава прикупљених од родитеља;
9. разматра услове за рад Школе;
10. учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика и
правила понашања у школи;
11. даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра
извештај о њиховом остваривању;
12. разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот
ученика, спортске и друге манифестације у Школи;
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13. заједно са директором и стручним органима Школе организује и
спроводи сарадњу са надлежним органима у Граду Новом Саду;
14. брине о здравственој и социјалној заштити деце;
15. разматра и друга питања утврђена овим Статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору,
директору, стручним органима Школе и Ученичком парламенту. Начин рада Савета
родитеља утврђен је Пословником о раду.
Чланови Савета родитеља школске 2021/2022. године
Одељење
Е11
Е12
Т12
Т13
А11
АЕ1
Е15
Е17
ИТ11
ИТ12
М11
П11
Р11
Р12
РМ1
Т11
Т14
Т17
Одељење
А31
Е32
М31
АЕ3
Е31
Е35
Е37
ИТ31
ИТ32
П31
Р31
Р32
Т31
Т33
Т34
Т37
ТМ3

ПРВИ РАЗРЕД
Представник
Миодраг Исаков
Маријана Девић
Милан Кулашиновић
Мирослава Вукашиновић
Светлана Ђурић
Сања Марковић
Тања Радојчић
Оливера Просеница
Драгана Златановић
Ивана Милинов
Ксенија Милић - Бурсаћ
Сузана Јовановић - Шанта
Дејан Ракић
Татјана Шикопарија
Мелинда Сендула
Дејан Кирћан
Борис Виславски
Драгица Џомбета Стакић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Представник
Славко Узелац
Маја Стојичић
Сенка Недељковић
Тамара Грмуша
Јелена Гршић
Јасна Дикић
Ђоко Ракић
Сара Савић
Ивана Радојевић
Драгица Предојевић
Биљана Јанка
Драгана Ђилас
Игор Курунци
Стефан Милошчин
Радмила Жарковић
Александра Стошић
Анико Фулајтар
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Одељење
А21
Е21
Е22
М21
АЕ2
Е25
Е27
ИТ21
ИТ22
П21
Р21
Р22
Т21
Т23
Т24
Т27
ТМ2

ДРУГИ РАЗРЕД
Представник
Слободанка Грубић
Мирослав Медоварски
Гордана Граховац
Јованка Зец
Милева Владимировић
Јасна Дрекић
Драган Цвијовић
Мирјана Милинков
Валентина Розмиров
Александар Јарошенко
Милош Ђурувија
Драгана Машковић
Мирјана Уверић
Драгана Лужајић
Борис Ђуранин
Златко Миланов
Силвија Фехер

Одељење
А41
М41
АЕ4
Е45
Е47
ИТ41
ИТ42
П41
Р41
Р42
РМ4
Т41
Т43
Т44
Т47

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Представник
Јасмина Рајић Свркота
Властимир Ковачић
Нена Мрђеновић
Владимир Миљевић
Биљана Гелић
Мирјана Божић
Предраг Обрадовић
Небојша Максимовић
Ивана Кецман
Невена Ђурчић
Мелита Јанковић Самоленицки
Зорица Грубин Пејаковић
Мирела Ковић
Наташа Субић
Жељко Москаљ
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3.4. Стручни органи школе
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе; прате остваривање
програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда
постигнућа; развоја компетенција, вреднују резултате рада наставника и стручних
сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих, предузимају мере за
јединствен и усклађен рад са ученицима и одраслима у процесу образовања и
васпитања и решавају друга стручна питања образовно – васпитног рада.
Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко – инструктивну
улогу у раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са
њиховим родитељима, односно другим законским заступницима и води прописану
евиденцију и педагошку документацију.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког
колегијума уређује се статутом установе.
Стручни органи школе су:
1. Наставничко веће;
2. Одељењска већа;
3. Стручна већа за област предмета:
- Стручно веће енергетике и машинства
- Стручно веће електронике и телекомуникација,
- Стручно веће рачунара,аутоматике и информатике,
- Стручно веће практичне наставе,
- Стручно веће математике,
- Стручно веће природних и друштвених наука,
- Стручно веће српског и мађарског језика, књижевности и уметности,
- Стручно веће страних језика,
- Стручно веће физичког васпитања,
4. Стручни актив за развојно планирање;
5. Стручни актив за развој школског програма;
6. Стручни тимови:
-Тим за инклузивно
ученицима;

образовање

и

Тимови

за

пружање

додатне

подршке

-Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тим
за превенцију вршњачког насиља;
-Тим за самовредновање;
-Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе;
- Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништво
- Тим за професионални развој, каријерно вођење и саветовање
7. Педагошки колегијум;
8. Одељењски старешина;

3.4.1. Наставничко веће
Наставничко веће Школе чине наставници теоријске и практичне наставе,
стручни сарадници и координатор практичне наставе.
Наставничко веће обавља следеће послове:
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1. утврђује предлог Годишњег плана образовно-васпитног рада и школског
програма и стара се о њиховом успешном остваривању;
2. учествује у организацији образовно-васпитног рада;
3. разрађује и реализује наставни план;
4. даје мишљење о начину реализације плана и програма извођења
практичне наставе, производног рада и професионалне праксе и даје
предлоге за њихово осавремењивање;
5. даје сагласност на распоред часова наставе;
6. разматра укупне резултате образовно- васпитне делатности и одлучује о
мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
7. именује одељенске старешине на предлог директора Школе;
8. утврђује састав стручних већа за област предмета, на почетку сваке
школске године, и именује председника сваког стручног већа, на
предлог чланова истог већа;
9. доноси одлуке о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања;
10. утврђује испуњеност услова за остваривање права ученика на
завршетак школовања у року краћем од предвиђеног;
11. утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за
Годишњи план Школе;
12. награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из
своје надлежности;
13. одлучује о похвали „Ученик генерације“ ;
14. разматра и оцењује рад одељенских већа, одељенских старешина и
стручних актива, као и наставника и стручних сарадника;
15. утврђује календар школских такмичења;
16. разматра остваривање плана стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника;
17. предлаже чланове за рад у Стручном активу за развојно планирање
18. предлаже чланове за рад у стручним тимовима Школе; именују чланове
Стручног актива за развој школског програма;
19. предлаже три представника из реда Наставничког већа за чланове
Школског одбора;
20. именује сталне и повремене комисије за извршавање појединих
задатака;
21. даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рад Школе
(наставни планови и програми, упис ученика у наредну школску годину
и др.);
22. доноси одлуку о избору уџбеника на предлог стручних већа за област
предмета;
23. доноси одлуку о потреби за додатним наставним средствима на предлог
стручних већа за област предмета;
24. предлаже мере за побољшање материјалних услова Школе ради
потпунијег остваривања образовно-васпитног рада;
25. предлаже три члана комисије за утврђивање допунских испита лица
уписаних на преквалификацију и доквалификацију;
26. врши и друге послове које су му Законом, општим актима Школе и
одлуком директора стављене у надлежност.
Начин рада, доношење одлука, вођење записника и сва друга питања од
значаја за рад Наставничког већа ближе се уређује Пословником о раду.
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3.4.2. Одељењска већа
Одељенско веће образује се ради организовања и праћења извођења образовноваспитног рада и других питања од интереса за поједина одељења.Одељенско веће
чине одељенски старешина и наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Одељенско веће ради у седницама, које сазива и њима руководи одељенски
старешина.
Одељенско веће се сазива по потреби, а обавезно на крају сваког тромесечја и
полугодишта. Одељенско веће за свој рад одговара Наставничком већу.
Одељенско веће обавља следеће послове:
1. усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у
одељењу;
2. расправља о настави, слободним активностима ученика и другим
облицима образовно-васпитног рада, о учењу и раду ученика и
предузима мере за успешнију наставу и бољи успех ученика у учењу и
владању;
3. на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из
предмета на основу укупних резултата рада;
4. на предлог одељенског старешине утврђује оцену из владања;
5. утврђује распоред школских писмених задатака одељења;
6. сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака;
7. предлаже Наставничком већу планове посета, излете и екскурзија
ученика и наставника;
8. на предлог предметног наставника одређује ученике за допунски,
додатни и припремни рад
9. на предлог предметног наставника одређује учествовање ученика на
такмичењима;
10. расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима
одељења;
11. по потреби, упознаје се са условима живота и рада ученика;
12. упознаје се са индивидуални образовним планом, уколико за поједине
ученике постоји и активно учествује у његовој изради;
13. похваљује ученике и изриче васпитне мере;
14. разматра предлог одељенског старешине за похвале „Ученика
генерације“, према критеријумима прописаним општим актом Школе;
15. врши и друге послове који су му законом, општим актима Школе и
одлуком директора стављене у надлежност.

3.4.3. Стручна већа за област предмета
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из
групе сродних предмета.
У Школи постоје следећа стручна већа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стручно
Стручно
Стручно
Стручно
Стручно
Стручно
Стручно
Стручно

веће енергетике и машинства;
веће електронике и телекомуникација,
веће рачунара,аутоматике и информатике,
веће практичне наставе,
веће математике,
веће природних и друштвених наука,
веће српског и мађарског језика, књижевности и уметности,
веће страних језика,
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Стручно веће физичког васпитања,

Стручна већа обављају следеће послове:
1. припрема основе Годишњег плана рада Школе, утврђује распоред
остваривања тематских целина и врши усаглашавање наставних
садржаја између сродних предмета;
2. усклађује индивидуалне планове рада наставника;
3. иницира доношење одговарајућих одлука на Наставничком већу, из
своје надлежности;
4. утврђује методе, облике и средства коришћења адекватне школске
опреме и наставних средстава;
5. предлаже педагошком колегијуму распоред усавршавања наставника;
6. предлаже Наставничком већу уџбеничку литературу и додатна наставна
средства;
7. разматра стручна питања и предлаже мере у циљу усавршавања
образовно-васпитног рада;
8. прати извршење плана и програма наставе и учења и Годишњег плана
рада Школе и предузима одговарајуће мере за њихову реализацију;
9. ради на уједначавању критеријума оцењивања;
10. предлаже организовање допунске, додатне и припремне наставе;
11. предлаже похваљивање и награђивање, односно дају предлоге за
предузимање дисциплинских мера према својим члановима;
12. одређује ментора за рад са приправницима;
13. предлажу поделу предмета на наставнике чланове већа, за наредну
школску годину;
14. предлаже Наставничком већу председника већа;
15. обавља и друге послове који су му Законом, општим актима Школе и
одлуком директора стављене у надлежност.

3.4.4. Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана Школе
и прати његово остваривање.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника,
стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета
родитеља, које именује Школски одбор, на период од годину дана.
Стручни актив за развојно планирање има председника. Председника бирају
чланови сваке школске године, на првој седници. Председник се стара о раду,
спровођењу одлука и задатака Стручног актива за развојно планирање.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.

3.4.5. Стручни актив за развој Школског програма
Школски програм припрема, иновира и прати његову реализацију Стручни
актив за развој Школског програма.
Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и
стручних сарадника које именује Наставничко веће.
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Стручни актив за развој Школског програма има председника. Председник се
стара о раду и спровођењу одлука и задатака Стручног актива за развој Школског
програма.
већу.

Стручни актив за развој Школског програма за свој рад одговара Наставничком

3.4.6. Стручни тимови
3.4.6.1. Тим за инклузивно образовање и Тимови за пружање додатне
подршке ученицима
Тим за инклузивно образовање чини психолог, педагог и наставник Школе.
Тим за инклузивно образовање има задатак да препозна постојање потребе за
израдом индивидуалног образовног плана код ученика Школе, те изради педагошки
профил ученика и спроведе, евидентира и вреднује мере индивидуализације, као и
да прати остваривање индивидуалног образовног плана ученика.
Тимове за пружање додатне подршке ученицима чине одељенски старешина,
предметни наставници, стручни сарадник Школе, родитељ, односно законски
заступник ученика, а по потреби, на предлог родитеља и педагошки асистент и
стручњак ван установе.
Тимови за пружање додатне подршке ученицима имају задатак да израде
индивидуални образовни план и прате његово остваривање, у складу са Законским
смерницама и педагошким профилом ученика, за ученика коме је услед социјалне
ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног
напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и
васпитању, као и за ученика са изузетним способностима.
3.4.6.2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања има
четири стална члана које чине директор, секретар, психолог и педагог. У рад Тима за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања се повремено
укључује наставници, представници родитеља, ученичког парламента, јединице
локалне самоуправе, односно стручњаци за поједина питања.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
осим поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, анализира
стање у остваривању равноправности и једнаких могућности, припрема програм
превенције, информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о
планираним активностима и могућностима пружања подршке и помоћи, учествује у
пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и
поступање у случајевима дискриминаторног понашања, предлаже мере за
унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује консултације и
учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на
дискриминаторно понашање, укључује родитеље у планирање мера и спровођење
активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања, прати и
процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање
дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору, сарађује са
школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и
службама, ради спречавања и заштите од дискриминације и води и чува посебну
документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и
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притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу
и др.
У оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања формира се подтим Тим за превенцију вршњачког насиља у чијем раду
учествују председник Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, стручни сарадник и представник Ученичког парламента.
Тим за превенцију вршњачког насиља има задатак да изради план
превентивних мера у спречавању насиља код ученика Школе и прати његово
остваривање, организује семинаре и едукативне радионице за ученика на тему
насиља и његовог елиминисања.
3.4.6.3. Тим за самовредновање
Тим за самовредновање има шест чланова које чине стручни сарадник,
наставник, представник Савета родитеља, Ученичког парламента, Школског одбора и
директор Школе.
Тим за самовредновање прати и оцењује квалитет плана и програма наставе и
учења и његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног
рада, стручно усавршавање и професионални развој запослених, услове у којима се
остварује образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно других
законских заступника ученика и саставља Извештаје о самовредновању квалитета
рада Школе.
Тим за самовредновање спроводи сваке године самовредновање по појединим
областима вредновања, а сваке четврте године спроводи самовредновање о целини, о
чему сачињава Извештај о самовредновању и доставља га директору Школе.
3.4.6.4. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе има пет сталних чланова
који чине стручни сарадници – психолог или педагог, директор и три наставника. У
рад Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе могу се укључити
представници родитеља, ученичког парламента и једнинице локалне самоуправе,
односно стручњаци за поједина питања.
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе се стара о обезбеђивању и
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање
школског програма, стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја
компентенција, вреднује резултате рада наставника, васпитања и стручног
сарадника, прати и утврђује резлутате рада ученика.
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе ради на развоју
методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа,
коришћењу аналитичко – истраживачких података за даљи развој установе, давању
стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника и стручних
сарадника, праћењу равоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу
на захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и
спољашњег вредновања и праћењу напредовања ученика у односу на очекиване
резултате.
3.4.6.5. Тим за развој међупредметних компетенција и

предузетништва
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Тим за развој међупредметних компентенција
председници стручних већа за област предмета.

и

предузетништва

чине

Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништва има за задатак
да ради на развијању метода, техника, средстава и начина који ће комбиновањем
знања, вештина и ставова довести до развоја личности ученика, њиховог лакшег
укључивања у друштво и запошљавања.
Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништва ће задатак
дефинисан ставом 2. овог члана изршавати кроз развој и праћење појединачних
циљева и то кроз развој код ученика: компентенција за целоживотно учење, вештине
комуникације, рад са подацима и информацијама, дигиталне компентенције,
критичког мишљења и решавања проблема, вештине сарадње, вештине за живот у
демократском друштву, бриге за здравље, еколошке компентенције, естетске
компентенције и предузетничке компентенције.
За реализацију појединих циљева Тим за развој
међупредметних
компентенција и предузетнишва може укључити и друге запослене, родитеље,
установе, организације које се баве едукацијама, социјалне партнере и представнике
локалне самоуправе.

Тим
саветовање

3.4.6.6.

за

професионални

развој,

каријерно

вођење

Тим за професионални развој, каријерно вођење и саветовање има
чланова које чине педагог, психолог и три наставника.

и
пет

Тим за професионални развој,каријерно вођење и саветовање помаже
ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и образовање
или запошљавање, избор професије и каријере, а у циљу информисањa о
занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама тржишта
рада.
У свом саветодавном раду Тим за професионални развој,каријерно вођење и
саветовање сарађује са наставницима у циљу праћења индивидуалних склоности
ученика, а по потреби остварује сарадњу са надлежним установама које се баве
каријерним вођењем и саветовањем.

3.4.7. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива,
координатори стручних тимова и стручни сарадници.
Педагошки колегијумом председава и руководи директор Школе, односно у
његовом одсуству помоћник директора Школе.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима
директора Школе из области:
1. Планирања и организовања остваривања плана и програма наставе и
учења и свих активности установе;
2. Старања о осигурању квалитета, самовредновању, стварање услова за
спољашње
вредновање,
остваривању
стандарда
постигнућа
и
унапређивању образовно-васпитног рада;
3. Старању о остваривању развојног плана Школе;
4. Организовању и вршењу педагошко-инструктивног увида и праћење
квалитета образовно-васпитног рада у Школи и педагошке праксе и
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предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника;
Планирање и праћење стручног усавршавања запослених;
Сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима
Доноси индивидуални образовни план за ученике на основу предлога
Тима за пружање додатне подршке ученицима
Остваривања предузетничког образовања и стварање услова за
предузетничке активности ученика.

3.4.8. Одељењски старешина
Свако одељење у Школи има одељењског старешину.
Одељењског старешину на почетку сваке школске године именује Наставничко
веће, на предлог директора Школе, из реда наставника.
Одељењски старешина је педагошки,
организатор рада у одељењу.

организациони

и административни

Рад одељењског старешине обухвата: старање о успеху ученика, васпитање
ученика¸ стварање и препознавање индивидуалних потреба ученика у образовању,
сарадњу са родитељима ученика и вођење педагошке документације.
Одељењски старешина дужан је да на почетку сваке школске године уради
оперативни план рада одељења и достави га директору Школе.
Одељењски старешина је дужан да одељењском већу поднесе извештај о свом
рад и раду одељења најмање два пута у току полугодишта.
Одељењски старешина обавља следеће послове:
1. обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним
сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађују њихов рад;
2. сазива седнице одељењског већа, руководи њима, потписује његове
одлуке и води записник;
3. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у Школи;
4. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из
појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха
ученика;
5. остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује
сталну сарадњу са родитељима;
6. проналази најпогодније облике за развијање здравог одељењског
колектива;
7. стара се о остваривању наставног плана и програма у одељењу и прати
оцењивање ученика,
8. прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке;
9. изриче усмене похвале, примењује васпитне мере према ученицима, у
границама овлашћења, и предлаже Наставничком већу награђивање и
похваљивање;
10. посећује часове наставе у свом одељењу и саветује се са наставницима
у циљу побољшања успеха и дисциплине ученика;
11. стара се да ученици стичу културне и хигијенске навике и брине о
њиховом здравственом стању;
12. упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и васпитним и
васпитно-дисциплинским мерама за не извршавање обавеза;
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13. прима у одређено време родитеље ученика, ради саветовања о раду и
учењу ученика, а по потреби посећује домове родитеља и организује и
друге видове сарадње са њима;
14. упознаје родитеље ученика о правима и обавезама ученика, као и
законским претпоставкама одговорности родитеља за понашање
ученика;
15. сазива родитељске састанке и руководи њима;
16. води школску евиденцију;
17. припрема јавне исправе за оверу и потпис
18. предлаже одељењском већу оцену из владања;
19. износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;
20. стара се о остваривања ваннаставних активности;
21. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;
22. учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и
дисциплини ученика на екскурзијама;
23. одржава час одељењског старешине, на коме разматра и решава
образовно-васпитна питања и проблеме одељења;
24. председава комисији за полагање испита ученика одељења;
25. одобрава ученицима свог одељења одсуство са наставе до пет дана;
26. обавља и друге послове који су ми Законом, општим актима Школе и
одлуком директора стављене у надлежност.
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Одељењска старешинства у 2021/2022. години
Одељење
Е11
Е12
Т12
Т13
А11
АЕ1
Е15
Е17
ИТ11
ИТ12
М11
П11
Р11
Р12
РМ1
Т11
Т14
Т17
Одељење
А31
Е32
М31
АЕ3
Е31
Е35
Е37
ИТ31
ИТ32
П31
Р31
Р32
Т31
Т33
Т34
Т37
ТМ3

ПРВИ РАЗРЕД
Одељењски старешина
Тања Јеличић
Сандра Јеличић
Ксенија Лазукић
Славица Стојановић
Владан Микић
Ева Видец
Владислав Ђулибрк
Филип Шаћировић
Вања Ивановић
Предраг Шеварика
Коста Бугарски
Драган Вукмировић
Свјетлана Касаловић
Јелена Јакшић
Соња Бандин
Милан Ковачевић
Драгана Тешовић
Соња Роквић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Одељењски старешина
Наташа Малешев
Ђорђе Чупић
Александра Дуђак
Жељко Степановић
Игор Микловиц
Миљана Лучић
Љиља Зиројевић
Весна Станојевић
Небојша Богићевић
Сава Ракић
Томка Вујичић
Радмила Хајдер
Александра Чавић
Љиљана Перишић- Бурсаћ
Јелена Драгичевић
Борислава Цвејановић
Ерна Сакач
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Одељење
А21
Е21
Е22
М21
АЕ2
Е25
Е27
ИТ21
ИТ22
П21
Р21
Р22
Т21
Т23
Т24
Т27
ТМ2

ДРУГИ РАЗРЕД
Одељењски старешина
Весна Марковић
Милош Јокановић
Драган Вујовић
Ивана Докић
Сања Бјелић
Стојанка Неговановић
Тамара Миловац
Миклош Ковач
Мирјана Момчиловић
Наталија Сантрач
Ристо Поповић
Александар Свитлица
Јелена Милорадов
Игор Иванов
Драгица Зељковић
Душица Ђукић
Атила Рафа

Одељење
А41
М41
АЕ4
Е45
Е47
ИТ41
ИТ42
П41
Р41
Р42
РМ4
Т41
Т43
Т44
Т47

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Одељењски старешина
Катарина Дујаковић
Мирјана Митровић
Димитрије Јеленић
Филип Жембери
Оливера Савић
Данијела Кузминац
Стојанка Николић
Новица Гутовић
Тања Радаковић
Светлана Станић
Тимеа Сабо
Тамара С. Миљковић
Љиљана Вујић
Мартина Јањанин
Тамара Степановић
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3.4.9. Ученици
3.4.9.1. Права ученика
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним
уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања, и посебним
законима и то:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа
и циљева из Закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане
таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање
и васпитање;
6) информације о правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког
парламента;
9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у
образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису
остварена;
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;
12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са
посебним законом;
13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
Школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде
остваривање права детета и ученика из става 1. овог члана.

све

услове

за

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник може да поднесе
писмену пријаву директору Школе у случају повреде права из става 1. овог члана или
непримереног понашања запослених према ученику, у року од 8 дана од дана
сазнања о повреди права.
Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног
радног дана поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права
ученика.
Директор Школе је дужан да пријаву размотри и уз консултације са учеником,
његовим родитељем, односно другим законским заступником и запосленима одлучи о
њој и предузме одговарајуће мере, у року од 8 дана од дана пријема пријаве.

3.4.9.2. Одељењска заједница
Ученици једног одељења Школе образују одељењску заједницу.
Одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина једног одељења.
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Одељењска заједница ученика је средина у којој ученици остварују образовно
васпитни процес рада, своја права, обавезе и одговорности у складу са законом и
овим Статутом.
Задаци дефинисани ставом 3. овог члана остварују се у непосредној
комуникацији ученика са одељењским старешином, у оквиру часова одељењског
старешина и у оквиру додатног појачаног васпитног образовног рада одељењског
старешине са ученицима.
Одељенска заједница има председника, заменика председника и благајника,
који се бирају на почетку сваке школске године, јавним гласањем.
Одељенска заједница доноси одлуке уколико је присутно више од половине
њених чланова, већином гласова присутних чланова.

3.4.9.3. Ученички парламент
У Школи се образује Ученички парламент ради:
1. давања мишљења и предлога стручним органима Школе, Школском
одбору, Савету родитеља и директору Школе о правилима понашања
ученика у Школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада,
Развојном плану школе, 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; разматрања односа и
сарадње ученика и наставника или стручног сарадника и атмосфере у
Школи;
2. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово
школовање и о активностима ученичког парламента;
3. активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у
самовредновању Школе;
4. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда
ученика, члана Тима за превенцију вршњачког насиља и чланова других
стручних тимова школе у складу са Статутом;
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у Школи, које
бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године.
Ученички парламент има председника и заменика.
Ученички парламент, на првој седници, бира председника и заменика, два
пунолетна ученика који учествују у раду Школског одбора и ученике који ће
учестововати у раду стручних органа Школе када је то предвиђено Законом или
Статутом.
Седница Ученичког парламента се може одржати уколико присуствује више од
половине њених чланова.
Уколико седници присуствује мање од половине укупног броја чланова
Ученичког парламента, седница се одлаже и заказује нова најкасније у року од три
дана.
Ученички парламент доноси одлуке јавним гласањем, већином
присутних чланова, осим у случајевима предвиђеним Законом и Статутом.

гласова

Ученички парламент је дужан да о раду на седници води записник који
доставља помоћнику директора Школе у року од 8 дана од дана одржавања седнице.
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Програм рада Парламента је саставни део Годишњег плана рада Школе.
раду.

Организација и рад Ученичког парламента ближе се регулише Пословником о

3.4.10. Наставно особље
Наставници предметне наставе
Посао наставника је да: изводи предметну наставу и друге облике образовноваспитног рада у одељењу, припрема се за извођење наставе и о томе води
евиденцију, обавља послове одељенског старешине, учествује у спровођењу испита
ученика, израђује планове рада, дежура према утврђеном редоследу, учествује у
раду органа школе, стручно се усавршава, обавља и друге послове по налогу
директора, својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања,
потребе, интересовања и посебне могућности ученика
Наставници практичне наставе
Посао наставника практичне наставе је да: изводи практичну наставу и друге облике
обаразовно-васпитног рада; припрема се за извођење наставе и о томе води
евиденцију, обавља послове одељенског старешине, учествује у спровођењу испита
ученика, израђује планове рада, дежура према утврђеном редоследу, учествује у
раду органа школе, стручно се усавршава, обавља и друге послове по налогу
директора, својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања,
потребе, интересовања и посебне могућности ученика
Стручни сарадници
Педагог
Прати остваривање наставних планова и програма и школског програма; прати и
анализира резултате образовно-васпитног рада школе и предлаже мере за њихово
унапређење; обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором,
наставницима ради унапређења образовно-васпитног рада; прати напредовање
ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад; обавља послове везане за
професионалну орјентацију ученика; и обавља друге послове.
Тања Уљаревић и Ана Лојаничић- Фехер
Психолог
Доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању
васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада; учествује у планирању,
програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитно-образовног рада;пружа
подршку наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова
васпитно-образовног рада; и др.
Даниела Нећак
Телефон педагошко-психолошке службе: 021/421-566, лок.115
Библиотекар
Обавља непосредни рад са ученицима у вези са издавањем књига и др. публикација;
обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим одељењима у библиотеци;
ради са ученицима у библиотечкој секцији; учествује у раду стручних органа и др
послове.
Снежана Угљешић, Соња Бандин, Ева Видец и Атила Милетичи
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Организатор практичне наставе и вежби
Организатор практичне наставе организује, планира и програмира васпитнообразовни рад у практичној настави и вежбама који се реализује у школи и у
привредним субјектима / установама. Организатор практичне наставе и вежби
обавља и послове наставника.
Соња Свитлица и Золтан Бенце
Телефон: 021/421-566, лок.111

3.4.11. Ваннаставно особље
Секретар
Секретар Школе обавља следеће послове: стара се о законитом раду Школе, указује
директору и Школском одбору на неправилности у раду Школе; обавља управне
послове у Школи; израђује опште и појединачне правне акте Школе; обавља правне
и друге послове за потребе Школе; израђује уговоре које закључује Школа; правне
послове у вези са статусним променама у Школи; правне послове у вези са уписом
деце, ученика и одраслих; правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са
финансијском службом Школе; пружа стручну помоћ у вези са избором Школског
одбора у Школи; пружа стручну подршку и координира рад Комисије за избор
директора Школе; прати прописе и о томе информише запослене; друге правне
послове по налогу директора.
Јелена Јокић
Телефон: 021/421-566, лок.113
Диломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове – шеф
рачуноводства
Води пословне књиге и саставља финансијске извештаје, у складу са Законом о
рачуноводству и ревизији; стара се о примени важећих материјално-финансијских
прописа у пословању школе и одговоран је за законит рад материјално-финансијског
пословања школе; израђује нацрт финансијског плана, предрачуна, прихода и
расхода; саставља периодични обрачун и завршни рачун школе;
води
књиговодствену евиденцију по осталим обрачунима; саставља статистичке извештаје
о материјално-финансијском пословању и доставља их надлежним органима; обавља
послове везане за осигурање, учествује у изради предлога нормативних аката из свог
делокруга; контирање и књижење главне књиге и аналитике; контролише улазну и
излазну документацију школе; врши плаћање свих обавеза – добављачи, порез на
промет, порези и доприноси из дохотка у законском року; обавља друге послове у
складу са законом, подзаконским актима, уговором о раду, општим актима школе и по
налогу директора.
За свој рад одговара директору школе.
Биљана
Плазонић
Телефон: 021/6616-735
Референт за финансијско - рачуноводствене послове
Води евиденцију готовинске благајне; обрачун плата, исплата накнада и осталих
примања; сарадња са банкама; води евиденцију плата и израда образаца М-4; води
евиденцију основних средстава и ситног инвентара; и обавља друге послове у складу
са законом и по налогу директора и шефа рачуноводства
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За свој рад референт за финансијско - рачуноводствене послове одговара директору
школе.
Мара Папрић
Телефон: 021/421-566, лок.120
Референт за правне, кадровске и административне послове
Пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема
документацију приликом израде аката, уговора и др.; прикупља податке за израду
одговарајућих докумената, извештаја и анализа; врши обједињавање података и
техничку обраду извештаја и анализа;издаје одговарајуће потврде и уверења; израда
месечних и периодичних статистичких и других извештаја из делокруга свог рада;
врши административно-техничке послове везано за унос и обраду података;води и
ажурира персонална досијеа и води евиденције и врши пријаву / одаву запослених
код надлежних органа; врши распоређивање, отпрему и доставу документације и
поште; води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.
Аманда Мехмедали и Гордана Стојановић
Телефон: 021/421-566, лок.124
Техничар одржавања информационих система и технологија
Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у
раду информационих система и технологија. Предузима мере за благовремено
обезбеђење резервних делова. Води оперативну документацију и потребне
евиденције. Контролише са програмерима резултате тестирања. Извршава обраде,
контролише рад стандардних апликација. Обавља друге послове у складу са Законом
и Статутом.
Лука Гагић

Помоћно-техничко особље

Помоћно техничке послове у школи обављају: домар школе и радници на одржавању
чистоће

ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА И АНГАЖОВАЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Преглед систематизованих радних места и ангажовања за школску 2021/2022. годину
приказан је у Јединственом информационом систему просвете на основу члана 175.
Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021)и у складу са
Правилником о Јединственом информационом систему просвете ("Службени гласник
РС", број 81 од 15. новембра 2019).
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Опис функција старешина (органа и руководилаца) Школе дат је у одељку 3.
овог Информатора. Надлежности органа школе детаљно су регулисане Статутом, који
је објављен на сајту Школе, као и другим и општим актима Школе, који регулишу
одређена питања надлежности органа Школе, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и вапитању.

5.

ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ШКОЛЕ
Рад Школе је јаван.
Школу заступа и представља директор школе. Директор школе је лице које је
овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима. У случају спречености или
одсутности директора школе, замењује га помоћник директора или други наставник
или стручни сарадник на основу овлашћења директора. Овлашћење се може односити
на све послове из надлежности директора или на поједине послове из његове
надлежности.
Радно време секретаријата и рачуноводства школе је од 7.00 до 15.00 часова сваким
радним даном
Назив: Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад
Адреса седишта: Футошка бр. 17
Матични број: 08043361
Порески идентификациони број (ПИБ): 101708719
Јединствени број буџетског корисника (ЈББК): 02041
Шифра делатности: 8532 (средње образовање)
Телефон: (021) 527-887, (021) 421-566
Факс: (021) 6616-735
Интернет адреса: http://www.etspupin.edu.rs/
Адреса електронске поште (е-маил): uprava.etspupin@gmail.com
Телефони:
Директор: 021/6616-705
Помоћници директора: 021/421-566, лок.111
Секретаријат: 021/421-566, лок.113
Рачуноводство школе: 021-6616-735 и 021/421-566, лок.120
Стручни сарадници: 021/421-566, лок.115
Лице задужено за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама је Јелена Јокић
Особа задужена за сарадњу са медијима и јавним гласилима у Школи је Ермидин
Елезовић, директор школе, телефон: 021/6616-705, uprava.etspupin@gmail.com
Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу
Закона и Статута. У правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој
рачун и за своје обавезе одговара средствима и имовином којом располаже.
Школа послује преко својих рачуна код Управе за трезор
Назив рачуна
Број текућег рачуна
1
Буџетски рачун
840-1594660-91
2
Рачун сопствених прихода
840-1594666-73
3
Рачун ђачког динара
840-4873760-46
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рачун боловања
Рачун донација
Рачун личног дохотка
Рачун роботика
Рачун тари пројекат
Рачун ученичке задруге
Девизни рачун
Девизни рачун
Девизни рачун
Девизни рачун – ERAZMUS +
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840-4822760-77
840-2641760-39
840-1594860-73
840-7727760-42
840-6548760-34
840-2214760-57
840-252790-07
840-02041830-91
840-02041481-88
840-1147790-64

Радно време школе је од 6,30 до 20,00 часова. Радно време секретаријата школе је
од 7,00 до 15,00 часова. Субота и недеља су по правилу нерадни дани.
Идентификациона обележја за праћење рада Школе: Не издају се посебна
идентификациона обележја, односно акредитације за новинаре, дозволе за посету и
сл. за праћење рада Школе.
Идентификациона обележја запослених: Не постоје посебна идентификациона
обележја запослених.
Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или
усменим путем. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку када
у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама
или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима могућ је без
пратиоца само у приземљу зграде, због непостојања лифта за прилаз на спрат
потребан је пратилац.
У просторијама Школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну
сагласност директора или Школског одбора.
Јавност рада се обезбеђује и путем извештаја о раду, финансијских извештаја,
и сл. и њиховим објављивањем на огласној табли и интерент страници школе.

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Увидом у архиву Школе, утврђено је да је у протеклој 2021. години поднето 3
Захтева за приступ информацијама од јавног значаја која су се односила на област
јавних набавки (2) и уређење поступка пријема у радни однос на неодређено време
(1).
У свакодневном раду, највише информација захтевају ученици основних
школа, бивши ученици наше Школе и други грађани.
Ученици основних школа највише захтевају информације о образовним
профилима који постоје у Школи; броју бодова потребних за упис у жељене
образовне профиле према подацима из претходних година; могућности даљег
школовања након завршених образовних профила; страним језицима који се уче у
школи.
Бивши ученици наше Школе и други грађани највише захтевају информације о
могућности даљег школовања; поступку и начину ванредног школовања;
преквалификацији и доквалификацији; висини трошкова даљег школовања.

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Надлежности, обавезе и овлашћења Електротехничке школе «Михајло Пупин»
су у највећој мери утврђене Законом о основама система образовања и васпитања
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("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон,
6/2020 и 129/2021) и Законом о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС",
бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 др. закон). Основна делатност Школе јесте средње образовање и васпитање (шифра
делатности 85.32).
Школа је верификована за следеће образовне профиле:
Подручје рада електротехника
Образовни профил

ССС

Број решења

Датум

четврти

022-05-00463/9403

24.05.1994.

Електротехничар електронике

четврти

022-05-00463/9403

24.05.1994.

Електротехничар енергетике

четврти

022-05-00463/9403

24.05.1994.

Електротехничар аутоматике

Електротехничар за расхладне и
термичке уређаје

четврти

022-05-00463/9403

24.05.1994.

Електротехничар рачунара

четврти

128-022-78/201901

26.02.2019.

Електротехничар телекомуникација

четврти

128-022-501/201823.07.2018.
01

Електротехничар за електронику на
возилима

четврти

128-022-528/201724.07.2017.
01

Електротехничар процесног
управљања

четврти

106-02200102/2007-01

Администратор рачунарских мрежа

четврти

128-022-634/201529.02.2016.
01

Техничар мехатронике

четврти

106-02200177/2008-01

Електротехничар мултимедија

четврти

128-022-501/201823.07.2018.
01

Електротехничар информационих
технологија

четврти

128-022-369/202123.07.2021.
01

Електричар

трећи

128-022-860/201426.01.2015.
01

Електромонтер мрежа и постројења

трећи

022-05-00463/9403

Сервисер термичких и расхладних
уређаја

трећи

128-022-370/202123.07.2021.
01

Монтер телекомуникационих мрежа

трећи

022-05-00463/94-
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Број решења
03

Датум

Школа у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун, а за
своје обавезе одговара својом имовином којом располаже.

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
Школа поступа у оквиру својих овлашћења и надлежности које има, на основу
и у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
средњем образовању и васпитању, Законом о општем управном поступку, као и
другим законима, подзаконским актима и прописима, односно општим актима Школе,
који су наведени у следећем одељку овог Информатора.

9. СПИСАК ПРОПИСА И ДРУГИХ ПРАВНИХ АКАТА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ
У РАДУ ШКОЛЕ
Прописи који уређују област образовања доступни су на интернет
презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
(www.mpntr.gov.rs) као и на школском сајту (http://www.etspupin.edu.rs/) Школа у
обављању своје делатности примењује следеће прописе:















Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021),
Закон о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013,
101/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 - др.
закон),
Закон о дуалном образовању („Сл. гласник РС“, број 101/2017 и 6/2020),
Закон о уџбеницима ("Службени гласник РС", број 27/2018),
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег
образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
(„Службени гласник РС“, број 117/13),
Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању ("Сл.
гласник РС", бр. 82/2015 и 59/2020),
Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл. Гласник РС просветни гласник", бр. 14/18),
Правилник о вредновању квалитета рада установе (''Сл. гласник РС просветни гласник'' бр. 10/19),
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Службени
гласник РС - Просветни гласник, бр. 5/12),
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја (Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 5/11),
Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и
васпитања (Службени гласник РС бр. 38/2013),
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 109/2021),
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.
гласник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022),
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Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 8/2011),



Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Службени гласник
РС, бр. 56/2019),
Правилник о евиденцији у средњој школи (Службени гласник РС, бр. 56/2019),
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама
(Службени гласник РС, бр. 37/93 и 45/15),
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност средњег образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.
72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 115/2020),
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика ("Сл. гласник РС", бр. 21/2015 и 92/2020),
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада
наставника и стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник РС Просветни гласник бр. 1/92, 23/97, 2/2000 и 15/2019),
Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи
(Службени гласник РС бр. 30/2019),
Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања. (Службени гласник РС бр. 63/2018 ),
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање (Службени гласник РС бр. 46/2019 и 104/2020),
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства
личности (Службени гласник РС бр. 65/2018),
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
(Службени гласник РС бр. 68/2018),
Правилник о упису ученика у средњу школу (Службени гласник РС, бр.
31/2021 и 46/2021),
Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног
предмета у основној и средњој школи (Службени гласник РС бр. 46/01)















Правилници о наставним плановима и програмима (програмима наставе и
учења)
 Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за
подручје рада електротехника (Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС - Просветни гласник",бр.4/93од3.3.1993.године.изменаидопуна:
бр. 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/2001, 8/2002, 3/2003, 1/2005, 7/2005, 2/2007, 4/2
007, 10/2007, 7/2009, 3/2013 (погледај и чл. 3), 11/2013, 14/2013 и 7/2016.
Дана 15.6.2011. године престао да важи у делу који се односи на наставни
план и наставни програм стручних предмета првог разреда за образовни
профил аутоелектричар - види: чл. 2. тач. 1. Правилника - 5/2011 и у делу
који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних
предмета првог разреда за образовни профил аутоелектричар - види: чл. 4.
тач. 1. Правилника - 5/2011. Дана 17.7.2012. године престао да важи у делу
који се односи на наставни план и програм стручних предмета за образовни
профил аутоелектричар - види: чл. 2. тач. 1) Правилника - 7/2012 и у делу
који се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за
образовни профил аутоелектричар - види: чл. 4. тач. 1) Правилника - 7/2012.
Дана 27.8.2014. године престао да важи у делу који се односи на наставни
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план и програм стручних предмета за први разред за образовни профил
електротехничар телекомуникација - види: чл. 2. тач. 3. Правилника - 10/2014
и у делу који се односи на наставни план и програм општеобразовних
предмета за образовни профил електротехничар телекомуникација - види: чл.
4. тач. 3. Правилника - 10/2014. Дана 21.8.2015. године престао да важи у
делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за други,
трећи
и
четврти
разред
за
образовни
профил
електротехничар
телекомуникација - види: чл. 2. тач. 3. Правилника - 8/2015. Почев од
школске 2015/2016 године престао да важи у делу који се односи на наставни
план и програм општеобразовних предмета за образовни
профил
администратор рачунарских мрежа - види: чл. 2. тач. 2) Правилника - 14/2015
и у делу који се односи на наставни план и програм стручних предмета за
образовни профил администратор рачунарских мрежа - види: чл. 2. тач.
2) Правилника - 14/2015-I. Дана 5.5.2016. године, престао да важи у делу који
се односи на наставни план и програм општеобразовних предмета за
образовни профил електротехничар мултимедија - види: чл. 2. Правилника 4/2016. Дана 5.5.2016. године, престао да важи у делу који се односи на
наставни план и програм стручних предмета за образовни профил
електротехничар мултимедија - види: чл. 2. Правилника - 4/2016. Дана
27.6.2018. године престао да важи у делу који се односи на наставни план и
наставни програм општеобразовних и стручних предмета за образовне
профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике - види: чл.
4. Правилника - 11/2018. и чл. 2. Правилника - 11/2018. (ученици уписани
закључно са школском 2017/2018. годином стичу образовање по старом плану
и програму до краја школске 2021/2022 године). Дана 2.8.2019. године
престао да важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм
општеобразовних и стручних предмета за образовни профил електромеханичар
за термичке и расхладне уређаје - види: чл. 2. Правилника - 9/2019 и чл.
2. Правилника - 9/2019. Почев од школске 2020/2021. године престао да важи
у делу који се односи на наставни план и наставни програм општеобразовних и
стручних предмета за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа види. чл. 2. и чл. 3. Правилника - 12/2020 (ученици уписани у средњу школу у
трогодишњем трајању закључно са школском 2019/2020. годином стичу
образовање по наставном плану и програму до краја школске 2022/2023.
године). Дана 27.8.2021. године престао да важи у делу који се односи на
наставни план и наставни програм општеобразовних и стручних предмета за
образовне
профиле
електроинсталатер
и
електротехничар
процесног
управљања - види: чл. 2. Правилника - 7/2021 и чл. 3. Правилника - 7/2021.
Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада Електротехника- Правилник је
објављен
у
"Службеном
гласнику
РС
Просветни
гласник",
бр. 7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014, 8/2015, 14/2015 (чл.2-4.), 4/2016 (чл.
3. и 4.), 13/2016, 5/2017, 1/2018, 2/2018, 5/2018, 4/2019, 2/2020, 9/2020 и 3/2
021 и 7/2021. Дана 27.8.2021. године престао да важи у делу који се односи
на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил
електричар - види: чл. 3. Правилника - 7/2021.
-Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник",
бр. 7/2012, 6/2014 (чл.2.), 10/2014, 14/2015 (чл.2-4.),4/2016, 5/2017(погледај
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и чл. 3. и 4), 1/2018 и 5/2018. Дана 3.9.2016. године престао да важи наставни
програм предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле
у трогодишњем и четворогодишњем трајању који према наставном плану и
програму наставни предмет Рачунарство и информатика имају само у првом
разреду 2 часа недељно - види: чл. 2. Правилника - 11/2016. Дана 25.7.2018.
године престао да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи
језик - види: чл. 2. Правилника - 13/2018. Дана 27.8.2021. године престао да
важи у делу који се односи на наставни план и наставни програм
општеобразовних предмета за образовни профил електричар - види: чл.
2. Правилника - 7/2021.
-Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних
предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада
Електротехника Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС Просветни гласник", бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020 и 7/2021.
- Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада ЕлектротехникаПравилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник",
бр. 11/2018, 7/2019, 9/2019, 13/2019, 12/2020 и 7/2021.
- Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и
обрада метала Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни
гласник", бр. 10/2014, 2/2018 и 13/2020.
-Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета
средњег стручног образовања у подручјима рада Електротехника и
Машинство и обрада метала Правилник је објављен у "Службеном гласнику
РС - Просветни гласник", бр. 10/2014 од 19.8.2014. године, а ступио је на
снагу 27.8.2014. Дана 3.9.2016. године престао да важи наставни програм
предмета Рачунарство и информатика за образовне профиле у трогодишњем и
четворогодишњем трајању који према наставном плану и програму наставни
предмет Рачунарство и информатика имају само у првом разреду 2 часа
недељно - види: чл. 2. Правилника - 11/2016. Дана 25.7.2018. године престао
да важи наставни програм предмета Српски као нематерњи језик - види: чл.
2. Правилника - 13/2018.
-Правилник
о
наставном
плану
и
програму
за
стицање
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној
школи за образовне профиле у подручју рада електротехника
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник",
бр. 4/97, 2/2002, 10/2003, 5/2004, 11/2008 и 6/2010.
-Правилник о измени и допуни Правилника о наставном плану и
програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада електротехника Правилник је
објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 11/2013 од
28.6.2013. године, а ступио је на снагу 6.7.2013 и 14/2013.
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Правилници о условима које Школа мора да испуњава у погледу простора и
опреме
 Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних
средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним
школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме („Службени
гласник РС - Просветни гласник", број 7/91),
 Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и
четворогодишњем
трајању
у
стручним
школама
у
подручју
рада
Електротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник", број 16/201514, 10/2016-272, 11/2017-187, 4/2018-21, 13/2018-90, 2/2020-40, 14/2020180),
Правилници о условима у погледу стручне спреме коју морају да поседују
наставници, стручни сарадници и помоћни наставници
 Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (Службени
гласник РС - Просветни гласник, бр. 8/2015-1, 11/2016-544, 13/2016-10,
13/2016-10 (исправка), 2/2017-2, 2/2017-2, 13/2018-66, 7/2019-512, 2/202038, 14/2020-16,15/2020-257 и1/2021-193)
 Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
(Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 8/2015-41, 11/2016-550,
2/2017-4, 8/2017-3, 4/2018-5, 13/2018-69, 2/2020-38, 14/2020-163, 1/2021200, 2/2021-1)
 Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и
програм за образовни профил техничар мехатронике (Службени гласник РС Просветни гласник, бр. 20/2015-3, 1/2017-11 и 14/2020-179)
Други Закони и прописи
 Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др.
закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др.
закон), као и подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,
 Закон о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017,
95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021),
 Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр.
52/11 и 78/2021),
 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07 и
49/2021),
 Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 аутентично тумачење),
 Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије(„Службени
гласник РС“ бр. 36/09),
 Закон о службеној употреби језика и писама ("Сл. гласник РС", бр. 45/91,
53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 испр.),
 Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020),
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Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени
гласник РС“ бр. 43/01, 101/07, 92/2011),
Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09,
99/11, 119/2012 и 29/2016 – одлука УС и 66/2019),
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.25/2019),
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 32/2013),
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05,
91/2015 и 113/2017 др. закон) и подзаконска акта којима се ближе уређује
ради безбедност и здравље на раду),
Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10),
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени
гласник РС“ бр. 30/10),
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003,
64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон,
63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013,
108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019 и
62/2021),
Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019),
Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018
и 87/2018 - др. закони),
Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС",
бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др.
закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 др. закон),
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр.
84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени
дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин.
изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин.
изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени
дин. изн., 44/2021, 118/2021 и 10/2022 - усклађени дин. изн.),
Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002,
80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009,
18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012,
114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр.,
108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019
- усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020,
156/2020 - усклађени дин. изн., 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021,
118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн. и 10/2022 - усклађени дин. изн.),
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник
РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и
49/2021),
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр.
80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005
- др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009,
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72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013,
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015,
15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020),
Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник
РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др.
закон)
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2001, 15/2002 - др. уредба*, 30/2002,
32/2002 - испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004,
120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006,
58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007,
7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008,
113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012,
124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др.
закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон, 19/2021, 48/2021 и 123/2021
- др. закон),
Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009 и 52/2021),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник
РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),
Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019),
Закон о буџету Републике Србије
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020
и 118/2021),
Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и
27/2020),
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12),
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко фиксалне касе („Службени гласник РС“
бр.61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 и 100/2014),
Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019,
88/2019, 11/2021 - аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022),
Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010,
55/2013, 27/2018 - др. закон и 10/2019),
Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 52/2021),
Закон о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014)

Општа акта школе
(налазе се на веб сајту школе на адреси: http://www.etspupin.edu.rs/)

10.

УСЛУГЕ КОЈЕ ШКОЛА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Електротехничка школа „Михајло Пупин“, у оквиру своје основне делатности,
пружа услуге средњег образовања и васпитања.
Образовно-васпитну делатност Школа реализује за редовне и ванредне
ученике,
полазнике
на
стручном
оспособљавању,
преквалификацији,
доквалификацији, специјализацији и другим облицима образовања у складу са
Законом.
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На образовне профиле за које је школа верификовна могу се уписати ученици
под условима и на начин утврђен Законом и Статутом Школе.
Школа пружа услуге средњег образовања и васпитања у подручју рада
електротехника за следеће образовне профиле трећег и четвртог степена стручне
спреме:
IV степен стручне спреме
- Електротехничар аутоматике;
- Електротехничар електронике;
- Електротехничар енергетике;
- Електротехничар за термичке и расхладне уређаје;
- Електротехничар рачунара;
- Електротехничар телекомуникација;
- Електротехничар за електронику на возилима,
- Електротехничар процесног управљања;
- Администратор рачунарских мрежа;
- Техничар мехатронике;
- Електротехничар мултимедија;
- Електротехничар информационих технологија;
III степен стручне спреме
- Електричар;
- Електромонтер мрежа и постројења;
- Сервисер за термичке и расхладне уређаје;
- Монтер телекомуникационих мрежа;
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11. ПОСУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Поступак за пружање услуга средњег образовања и васпитања за редовне
ученике започиње уписом у Школу на основу Конкурса за упис ученика у први разред
средње школе који објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Рангирање и рспоред ученика врши се на нивоу МПНТР тј. Школа
добија спискове распоређених ученика.
Поступак пружања услуга високог образовања одвија се у селедећим фазама:
 Упис ученика који су стекли право уписа
 Извођење наставе
 Полагање завршног или матурског испита

Поступак за пружање услуга средњег образовања и васпитања за ванредне
ученике започиње уписом у Школу на основу броја слободних места за програме
преквалификације, доквалификација, специјалистичког образовања које одређује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Поступак пружања услуга средњег образовања за ванредне ученике одвија се
у селедећим фазама:
 Расписивање и објављивање броја слободних места
 Пријава кандидата за упис
 Упис кандидата који су стекли право уписа
 Издавање
решења
о
полагању
испита
(преквалификација
и
доквалификација)
 Извођење консултативне наставе
 Пријављивање испита
 Израда распореда испита
 Извођење испита (усмено, писмено, комисијски)
 Пријава и полагање завршног или матурског испита
Образовно-васпитна делатност обавља се остваривањем наставног плана и
програма (плана и програма наставе и учења), на српском и мађарском језику,
реализацијом одговарајућег наставног плана и програма (плана и програма наставе и
учења) за средње стручне школе у трајању прописаном Законом.
Настава се изводи у одељењу, групи, односно појединачно, у складу са
наставним планом и програмом (плана и програма наставе и учења).
Вежбе, вежбе у блоку, практичну наставу и наставу у блоку се изводе у школи
или у сарадњи са предузећима, установама и другим организацијама, а време, начин
и услови реализације утврђују се уговором.
Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која
почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године према Правилнику о
школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице. Настава у школи се изводи у
две
смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење
стручних органа, за сваку школску годину.
Време почетка наставе, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и
друго утврђује се годишњим планом рада школе.
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У оквиру основне делатности Школе – пружање услуге средњег образовања и
васпитања, због природе те делатности, као и налога садржаних у позитивним
законским и другим прописима, органи Школе пружају и друге услуге и предузимају
радње, углавном административне природе. То су најчешће: уписи (године),
издавање ђачке књижице, дупликата ђачке књижице, диплома и додатака дипломи,
издавање уверења и потврда, услуге у поступку остваривања права ученика на
смештај у дом ученика, односно права на ђачке стипендије и кредите и слично.

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Редовни ученици
Преглед броја ученика по разредима школске 2021/2022. године
ПРВИ РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ
УЧЕНИКА
Е11
16
Е12
28
Т12
31
Т13
33
А11
27
АЕ1
34
Е15
29
Е17
34
ИТ11
34
ИТ12
36
М11
32
П11
27
Р11
35
Р12
35
РМ1
15
Т11
28
Т14
26
Т17
35

ДРУГИ РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ
УЧЕНИКА
А21
28
Е21
23
Е22
19
М21
35
АЕ2
32
Е25
26
Е27
28
ИТ21
34
ИТ22
35
П21
33
Р21
34
Р22
32
Т21
29
Т23
35
Т24
31
Т27
33
ТМ2
8
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ
УЧЕНИКА
А31
24
Е32
21
М31
33
АЕ3
31
Е31
18
Е35
29
Е37
27
ИТ31
27
ИТ32
27
П31
29
Р31
30
Р32
31
Т31
22
Т33
27
Т34
20
Т37
30
ТМ3
15

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ
УЧЕНИКА
А41
29
М41
32
АЕ4
32
Е45
21
Е47
29
ИТ41
31
ИТ42
32
П41
27
Р41
30
Р42
31
РМ4
11
Т41
24
Т43
33
Т44
30
Т47
28
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13. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ (ПОДАЦИ О БУЏЕТУ, ОДНОСНО
ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ И ИЗВОРИМА ПРИХОДА)
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “МИХАЈЛО ПУПИН“
ЗА 2021. ГОДИНУ (СА ПОСЛЕДЊИМ ИЗМЕНАМА)
1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ САСТОЈЕ СЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СРЕДСТАВА:

Ко
нт
о

74
2

742
3

74
4

744
1

Опис

Приходи
од
продаје
добара
и услуга
Споредне
продаје
добара и
услуга
које врше
државне
нетржишн
е
јединице

Доброво
љни
трансфе
ри од
физички
хи
правних
лица

Приход
и из
буџета
01

Сопст
вени
прихо
ди
буџет
ских
корис
ника
04

Дона
ције
од
иност
раних
зема
ља
05

Транс
фери
од
других
нивоа
власти
07

Добро
вољн
и
транс
фери
од
физич
ких и
правн
их
лица
08

Родит
ељски
динар
за
ванна
ставн
е
актив
ности
16

4,204,
000.00

2,910,
000.00

4,204,0
00.00

2,910,0
00.00

Текући
добровољ
ни
трансфер
и од
физичких
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Оста
ло
99

УКУП
НО

7,114,00
0.00

1,360,00
0.00

1,360,0
00.00
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и правних
лица

74
5

745
1

73
3

733
1

77
1

771
1

79
1
791
1

Мешови
ти и
неодређ
ени
приходи

1,675,
000.00

Мешовити
и
неодређе
ни
приходи

Трансфе
ри од
других
нивоа
власти
Текући
трансфер
и од
других
нивоа
власти

Мемора
ндумске
ставке
за
рефунда
цију
расхода
Меморан
думске
ставке за
рефунда
цију

Приходи
из
буџета

Приходи
из буџета

УКУПНИ
ПРИХОД
И:

1,675,00
0.00

1,675,0
00.00

2,200,00
0.00

64,253,
820.78

2,200,00
0.00

64,253,8
20.78

66,453,8
20.78

2,000,00
0.00

2,000,00
0.00

2,000,00
0.00

242,710,
000.00

242,710,
000.00

242,710,
000.00

246,910,
000.00

5,879,
000.00

0.00

64,253,
820.78

1,360,0
00.00

2,910,
000.00

0.00

321,312,
820.78

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ СУ:
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Сопст
вени
прихо
ди
буџет
ских
корис
ника
04

Дона
ције
од
иност
раних
зема
ља
05

Транс
фери
од
других
нивоа
власти
07

Добро
вољн
и
транс
фери
од
физич
ких и
правн
их
лица
08

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

Родит
ељски
динар
за
ванна
ставн
е
актив
ности
16

Оста
ло
Учен
ичка
задр
уга
99

УКУП
НО

9

10

0.00

209,470,
000.00

Ко
нт
о

Опис

Приход
и из
буџета
01

1

2

3

4

41
1

Плате,
додаци
и
накнаде
запосле
них
(зараде)

209,000,
000.00

470,00
0.00

411
1

Плате,
додаци и
накнаде
запослени
х

209,000,
000.00

470,000
.00

41
2

Социјал
ни
доприно
си на
терет
послода
вца

33,300,0
00.00

80,000
.00

23,300,0
00.00

50,000.
00

23,350,0
00.00

10,000,0
00.00

30,000.
00

10,030,0
00.00

412
1

412
2

412
3

Допринос
за
пензијско
и
инвалидск
о
осигурањ
е
Допринос
за
здравстве
но
осигурањ
е
Допринос
за
незапосле
ност

Датум објављивања:28.02.2022

209,470,
000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,380,0
00.00

0.00
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41
3
413
1

41
4

414
1

414
3

414
4

41
5

415
1

41
6

416
1

Накнаде
у натури

0.00

Накнаде у
натури

Социјал
на
давања
запосле
нима

Исплата
накнада
за време
одсуствов
ања с
посла на
терет
фондова
Отпремни
не и
помоћи
Помоћ у
медицинс
ком
лечењу
запослено
г или
чланова
уже
породице
и друге
помоћи
запослено
м

Накнаде
трошков
а за
запосле
не

0.00

30,000.
00

3,870,00
0.00

0.00

2,755,4
84.00

0.00

0.00

0.00

2,755,48
4.00

0.00

614,125
.89

0.00

0.00

0.00

30,000
.00

0.00

30,000.
00

0.00

4,484,12
5.89

2,000,00
0.00

1,870,00
0.00

0.00

2,785,48
4.00
2,785,48
4.00

2,000,00
0.00

Накнаде
трошкова
за
запослене

Награде
запосле
нима и
остали
посебни
расходи

30,000
.00

Информатор о раду

0.00

Награде
запослени
ма и
остали

Датум објављивања:28.02.2022

141,392.
00

2,011,39
2.00

472,733.
89

472,733.
89

4,269,2
92.00

0.00

0.00

0.00

4,269,29
2.00

0.00

3,760,7
44.89

3,760,74
4.89

4,299,29
2.00

4,299,29
2.00

0.00

0.00

0.00

3,760,74
4.89

3,760,74
4.89
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посебни
расходи

42
1
421
1
421
2
421
3
421
4
421
5
421
6
421
9

42
2

422
1

422
2

422
4

42
3
423
2
423
3

Стални
трошков
и

Трошкови
платног
промета и
банкарски
х услуга
Енергетск
е услуге
Комуналн
е услуге
Услуге
комуникац
ија
Трошкови
осигурањ
а
Закуп
имовине и
опреме
Остали
трошкови

Трошков
и
путовањ
а

60,000.0
0

450,00
0.00

10,000.0
0

Компјутер
ске услуге
Услуге
образова
ња и

60,000.
00

60,000
.00

50,000.
00

415,344.
00

10,000.
00

10,000.
00

50,000.
00
50,000.
00

12,477,2
00.00
3,950,13
4.00

12,527,2
00.00
4,000,13
4.00

150,000
.00

332,719.
00

482,719.
00

100,000
.00

5,203,60
0.00

5,303,60
0.00

90,000.0
0

90,000.0
0

50,000.0
0

50,000.
00

0.00

354,00
0.00

Трошкови
службени
х
путовања
у земљи
Трошкови
службени
х
путовања
у
иностранс
тво
Трошкови
путовања
ученика

Услуге
по
уговору

22,468,
997.00

0.00

0.00

112,000
.00

779,000
.00

50,000.
00

50,000.
00

0.00

0.00

0.00

495,344.
00

200,000.
00

0.00

270,000.
00

30,000.0
0

212,000
.00

2,310,
000.00

1,133,00
0.00

382,000.
00

30,000.
00

0.00

23,098,9
97.00

509,000.
00

0.00

1,203,0
00.00

721,000.
00

0.00

450,00
0.00

0.00

3,963,00
0.00

100,000
.00

331,000.
00

431,000.
00

100,000
.00

412,000.
00

512,000.
00

Датум објављивања:28.02.2022
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423
4
423
5
423
7
423
9

42
4
424
2
424
3

424
6

424
9

42
5

425
1

425
2

42

усавршав
ања
запослени
х
Услуге
информис
ања
Стручне
услуге
Репрезент
ација
Остале
опште
услуге

Специја
лизован
е услуге

0.00

Услуге
образова
ња,
културе и
спорта
Медицинс
ке услуге
Услуге
очувања
животне
средине,
науке и
геодетске
услуге
Остале
специјали
зоване
услуге

Текуће
поправк
еи
одржава
ње

50,000.0
0

1,250,0
00.00
500,000
.00

250,000.
00

160,000
.00

160,000.
00

390,00
0.00

200,000
.00

450,000.
00

50,000.
00

1,500,00
0.00
550,000.
00

200,000
.00

520,000.
00

426,127
.00

100,00
0.00

300,00
0.00

240,000
.00

196,127.
00

100,000
.00

100,000
.00

50,000.
00

30,000.0
0

0.00

0.00

1,216,12
7.00
636,127.
00
80,000.0
0

0.00

100,000
.00

0.00

Текуће
поправке
и
одржавањ
е зграда и
објеката
Текуће
поправке
и
одржавањ
е опреме

Материј

200,000
.00

Информатор о раду

330,000.

300,00
0.00

200,000.
00

0.00

16,061,
700.00

500,000.
00

200,000
.00

0.00

400,00
0.00

0.00

16,761,7
00.00

200,000
.00

15,400,0
00.00

200,000
.00

15,800,0
00.00

100,000
.00

661,700.
00

200,000
.00

961,700.
00

400,00

Датум објављивања:28.02.2022

0.00

7,810,4

450,00

900,00

0.00

9,890,43
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6
426
1

426
3

426
4

426
6

426
7

426
8

426
9

47
2

472
7

ал
Админист
ративни
материјал
Материјал
и за
образова
ње и
усавршав
ање
запослени
х
Материјал
и за
саобраћај
Материјал
и за
образова
ње,
културу и
спорт
Медицинс
ки и
лаборато
ријски
материјал
и
Материјал
и за
одржавањ
е хигијене
и
угоститељ
ство
Материјал
и за
посебне
намене

Накнаде
за
социјалн
у
заштиту
из
буџета

00

165,000.
00

Информатор о раду

0.00

30.00

50,000.
00

532,838.
00

582,838.
00

50,000.
00

437,089.
00

487,089.
00

50,000.
00

340,638.
00

390,638.
00

150,000
.00

4,096,47
9.00

165,000.
00

100,000
.00

0.00

0.00

Накнаде
из буџета
за
образова
ње,
културу,
науку и
спорт

Датум објављивања:28.02.2022

0.00

0.00

200,000
.00

0.00

0.00

700,000
.00

5,311,47
9.00

577,200.
00

577,200.
00

1,604,26
6.00

1,604,26
6.00

221,920.
00

250,000
.00

200,000
.00

30,000.
00

0.00

0.00

30,000.0
0

936,920.
00

0.00

30,000.0
0

30,000.0
0
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48
2
482
1
482
2
482
3

48
3

483
1

51
1

511
3

511
4

51
2
512
1
512
2

512
6

512
8

Порези,
обавезн
е таксе и
казне

0.00

Остали
порези
Обавезне
таксе
Новчане
казне

Новчане
казне и
пенали
по
решењу
судова

Опрема
за
саобраћај
Админист
артивна
опрема
Опрема
за
образова
ње, науку,
културу и
спорт
Опрема
за јавну
безбеднос
т

45,000.
00

0.00

0.00

0.00

260,000.
00
20,000.0
0
240,000.
00

5,000.00
40,000.0
0

0.00

0.00

400,00
0.00

0.00

400,000
.00

0.00

Капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката
Пројектно
планирањ
е

Машине
и
опрема

0.00

15,000.
00
200,000
.00

Новчане
казне и
пенали по
решењу
судова

Зграде и
грађеви
нски
објекти

215,00
0.00

Информатор о раду

200,00
0.00

150,00
0.00

0.00

0.00

980,660
.00

350,000.
00

Датум објављивања:28.02.2022

0.00

0.00

900,000.
00

900,000.
00

0.00

0.00

0.00

1,180,66
0.00

140,000.
00

140,000.
00

840,660.
00

1,040,66
0.00

2,549,2
60.00

50,000.
00
100,000
.00

0.00

500,000.
00

200,000
.00

350,000.
00

500,000
.00

750,00
0.00

800,00
0.00

0.00

4,599,26
0.00

50,000.
00

100,000.
00

478,000.
00

100,000
.00

678,000.
00

1,165,56
0.00

600,000
.00

73,000.0
0

800,000
.00

2,915,56
0.00

73,000.0
0
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512
9

51
5
515
1

Опрема
за
производ
њу,
моторна,
непокретн
аи
немоторн
а опрема

Нематер
ијална
имовина

832,700.
00

0.00

Нематериј
ална
имовина

УКУПНО
:

Информатор о раду

100,00
0.00

0.00

0.00

832,700.
00

0.00

0.00

0.00

100,000
.00

246,91
0,000.0
0

5,879,
000.0
0

Датум објављивања:28.02.2022

100,000.
00
100,000.
00

0.00

64,253
1,360,
,820.7
000.00
8

2,910,
000.0
0

0.00

321,31
2,820.7
8
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Процењена
вредност

Врста поступка

Оквирно
време
покретања

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И
УЧЕНИКА

5,203,600.00

Отворени поступак

2. квартал

66510000 - Услуге
осигурања

Добра

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ

1,336,888.00

Отворени поступак

1. квартал

24000000 - Хемијски
производи

0003

Добра

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА НАСТАВУ

3,205,399.00

Отворени поступак

2. квартал

39162110 - Наставни
материјал

0004

Радови

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

12,833,333.00

Отворени поступак

4. квартал

45000000 Грађевински радови

Рбр

Врста
предмета

0001

Услуге

0002

Предмет јавне набавке

ЦПВ

Ближи подаци о закљученим уговорима о набавци добара, услуга и радова, са
вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања се
налазе на Порталу јавних набави https://jnportal.ujn.gov.rs.

Датум објављивања: 28.02.2022.
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Школа у претходном периоду није била давалац било ког вида помоћи.

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Зараде, накнаде и остала давања се запосленима у Школи обрачунавају и
исплаћују у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама
("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона,
116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и
21/2016 - др. закон), Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС", бр. 21/2015 и 92/2020),
чланова 18. до 24.
У зависности од степена стручне спреме и звања, утврђују се коефицијенти
сложености за наставно особље, а у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама коју доноси Влада РС, и који износе:
Наставник са VII степеном стручне спреме
Наставник са VI степеном стручне спреме
Наставник са V степеном стручне спреме

17,32
14,88
13,65

Додатак на зараду по основу руковођења, односно функција остварују:
- директор школе – 20%
- помоћник директора школе – 10%
- организатор практичне наставе и вежби – 8%
- додатак за разредно старешинство – 4%
- председник синдикалне организације у школи - 12%
Додатак на зараду по основу образовања:
- докторат -6%
- магистарске студије – 4%
- специјалистичке студије – 2%
У зависности од степена стручне спреме и врсте посла коју обавља, утврђују се
коефицијенти сложености за ненаставно особље, а према Уредби о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама коју доноси Влада РС, и
који износе:
Диломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове,
секретар школе VII степен стручне спреме
Референт за финансијско - рачуноводствене послове и референт за
правне, административне и кадровске послове IV степен стручне спреме
Стручни сарадници (Психолог, педагог и библиотекар) VII степен стручне
спреме
Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и
опреме IV степен стручне спреме
Домар-мајстор одржавања IV степен стручне спреме
Домар- мајстор одржавања III степен стручне спреме
Спремачица I степен стручне спреме

Датум објављивања:28.02.2022.

17,32
8,62
17,32
8,62
8,62
7,82
6,30
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Подаци о средствима рада са стањем на дан 31.12.2021. године*

Зграде и грађевински објекти
Опрема
Нематеријална имовина
Залихе ситног инвентара
Жиро и текући рачуни

36.395
17.155
348
1.548
1.088

Девизни рачун

420

*Подаци добијени од дипломираног економисте за финансијскорачуноводствене послове-шеф рачуноводства
18. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРИМА
Подаци о извршеним инспекцијским надзорима 2021. године
-Дана 19.03.2021. године извршен редован теренски инспекцијски надзор стране
Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада чији је
предмет редовна контрола припремљености за рад образовно-васпитних установа у
школској 2020/2021.години. Записником констатовано да је укупан проценат
утврђеног броја бодова по контролној листи 100%, а процењен степен ризика
незнатан;
-Дана 11.05.2021. године спроведен ванредни теренски инспекцијски надзор од
стране Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада на
основу Обавезне инструкције Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице, број 128-61-22/2021-01 од
15.04.2021. године- чији је предмет пријем у радни однос. Записником консатовано
да је в.д. директора Ермидин Елезовић предузео мере ради ускађивања предметне
ситуације са законском регулативом.
-Дана 18.05.2021. године спроведен ванредни теренски инспекцијски надзор стране
Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада у складу са
дописом Министарства унутрашњих послова РС- Службе за безбедност и заштиту
података број: 2369 од 10.05.2021. године којим се проверавају наводи о школовању
за физичко лице. Записником констатовано да Школа није повредила Закон или други
пропис, чију примену надзире друга инспекција.
- Дана 24.05.2021. године извршен канцеларијски и теренски инспекцијиски надзор
од стране Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, Сектора за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова. Предмет надзора спровођење прописаних мера
заштите од пожара.
- Дана 25.05.2021. године извршен ванредни теренски инепкцијски надзор од стране
Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада на основу
представке запосленог. Предмет инспекцијског надзора је регуларност конкурсног
поступка за избор директора у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом
Саду. Записником констатовано да је конкурсни поступак за избор директора
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Електротехничке школе „Михајло Пупин“ у Новом Саду, спроведен у складу са
наведеном законском регулативом.
- Дана 25.05.2021. године извршен ванредни теренски инепкцијски надзор од стране
Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада на основу
представке лица. Предмет инспекцијског надзора је регуларност конкурсног поступка
за избор директора у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“ у Новом Саду.
Записником констатовано да је конкурсни поступак за избор директора
Електротехничке школе „Михајло Пупин“ у Новом Саду, спроведен у складу са
наведеном законском регулативом.
- Дана 01.07.2021. године извршен је ванредни теренски инспекцијски надзор од
стране Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада на
основу акта о уступању број 128-022-369/2021-01 од 10.06.2021. години од стране
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице. Предмет инспекцијског надзора је верификација новог
образовног профила, сервисер термичких и расхладних уређаја (дуално образовање)
и верификацију новог наставног плана и програма за образовни профил
електротехничар информационих технологија. Записником је констатовано да
Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад испуњава услове у погледу
простора, опреме, наставних средстава, наставника и стручних сарадника за рад и
обављање делатности образовања и васпитања у остваривању новог образовног
профила –Сервисер термичких и расхладних уређаја (дуално образовање) и нових
наставних планова и програма наставе и учења за образовни
профил
Електротехничар информационих технологија.
-Дана 25.08.2021. године извршен је ванредни теренски инспекцијски надзор од
стране Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада на
основу дописа Министарства унутрашњих послова РС- Службе за безбедност и
заштиту података број 11 И број: 360/21-2 од 07.07.2021. године којим се
проверавају наводи о школовању и стеченој стручној спреми за физичко лице.
Записником констатовано да Школа није повредила Закон или други пропис, чију
примену надзире друга инспекција.
- Дана 22.09.2021. године извршен је ванредни теренски инспекцијски надзор од
стране Просветне инспекције Градске управе за образовање Града Новог Сада на
основу дописа Покрајиснког секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице број:128-614-354/2021-01 од 08.09.2021.
године којим се уступа на надлежност и поступање представка групе наставника
Електротехничке школе „Михајло Пупин“ у Новом Саду. Предмет инспекцијског
надзора је провера навода по достављеној представци. Наведеним записником
наложене мере које је школа благовремено испунила.

19. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације настале у раду или у вези са радом Електротехничке школе
„Михајло Пупин“, Нови Сад се чувају у папирној и електронској форми.
Папирна верзија докумената који се чувају налази се у секретарјату и архиви
Школе. Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификацију
и архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и
излучивање регистраторског материјала уређено је у складу са Уредбом о
канцеларијском пословању oргана државне управе и одговарајућим школским
прописима. Рокови чувања носача информација у архиви Школе утврђују се на
основу Листе категорија регистатурског материјала са роковима чувања.
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На интернет презентацији Школе објављују се информације настале у раду или
у вези са радом Школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни
интерес. Оне на презентацији остају док траје њихова примена или актуелност.
Презентација се редовно одржава, а заштићена је од нелегалног приступа по
правилима савремених технологија. Обавља се редовно одржавање и унапређивање
свих софтверских система.
Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз
примену одговарајућих мера заштите.

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ШКОЛЕ
Школа поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се
односе на активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза приказаних у
одељцима 7. и 8. овог Информатора, као и приликом пружања услуга чији је детаљан
приказ наведен у одељцима 11. и 12. Информатора.

21. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ШКОЛА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са
радом, Школа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који
садржи тражену информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) осим када су се, према овом
закону, према Закону о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)
и Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за
искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на
интернет страници Школе или објављене на други начи, и то на основу члана 10. став
1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС",
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), који прописује да „орган
власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од
јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и јавно доступна“.
Такође, приступ информацијама о запосленима биће ускраћен на основу члана 14.
став 1. наведеног закона који прописује: „орган власти може тражиоцу ограничити
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме
повредио право на приватност, право на заштиту података о личности, право на
углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи“.
Школа ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би
саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне
последице по интерес и углед Школе, као и у другим случајевима прописаним
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС",
бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и релевантним подзаконским
актима. У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће
образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.

22. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
22.1. Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, на прописаном обрасцу
(који се налази у прилогу овог Информатора и чини његов саставни део), односно у
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складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), може
поднети свако физичко и правно лице. Захтев мора да садржи: назив и адресу школе,
податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса и евентуално други подаци
за контакт), што је могуће прецизнији опис информације која се тражи и начин
достављања информације. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице школе дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те
недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико
тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од
дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступити, школа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Захтев се подноси на један од следећих начина:
1. Лично, у канцеларији секретара школе на адреси: Футошка бр. 17, Нови Сад
сваког радног дана од 8 до 15 часова. Захтев се може поднети писмено или
усмено, на записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је
поднет писмено;
2. Поштом, на адресу Електротехничка школа „Михајло Пупин“ Футошка бр. 17,
Нови Сад;
3. Електронским путем, на адресу електронске поште (е-маил):

uprava.etspupin@gmail.com.
22.2. Одлучивање по захтеву
Школа ће, у складу са чланом 16. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009,
36/2010 и 105/2021), најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева:
тражиоца информације обавести о поседовању информације (да ли школа има
у поседу тражену информацију);
 стави тражиоцу информације на увид документ који садржи информацију;
издати тражиоцу информације или упути му копију документа који садржи
тражену информацију. Копија документа је упућена тражиоцу даном
експедовања тог документа од стране школе.
Изузетно, у случају да се Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
односи на такву информацију, да се за њу може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота, здравља или слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, школа ће поступити по захтеву
најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Уколико школа, из оправданих разлога, није у могућности да у року од 15 дана
од дана пријема Захтева за приступ информацијама од јавног значаја поступи по
истом, школа ће о томе, у року од седам дана од дана пријема захтева, обавестити
тражиоца информације о тој чињеници и истовремено одредити накнадни рок, који не
може бити дужи од 40 дана од дана пријема Захтева за приступ информацијама од
јавног значаја, и у том року ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације
од јавног значаја.
Заједно са обавештењем о томе о томе да ће тражиоцу информације ставити на
увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог
документа, школа ће тражиоцу информације саопштити место, време и начин на који
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ће му информација бити стављена на увид, као и износ нужних трошкова израде
копије документа, у складу са прописаним Трошковником.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у просторијама
Школе. Тражилац информације може, из оправданих разлога, тражити да увид у
документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које је
одредила школа.
У случају да је тражилац информације лице које није у стању да без пратиоца
изврши увид у документ који садржи тражену информацију, школа ће таквом
тражиоцу информације омогућити да то увид изврши уз помоћ пратиоца.
У случају да школа поступи по Захтеву, односно удовољи Захтеву за приступ
информацијама од јавног значаја, школа не издаје посебно решење, него о чињеници
да је по Захтеву поступљено сачињава службену белешку.
У случају да школа, у целини или делимично, одбије да обавести тражиоца
информације од јавног значаја о поседовању информације, односно одбије да му на
увид стави документ који садржи тражену информацију, односно да му изда или
упути копију тог документа, школа је дужна да, без одлагања, а најкасније у року од
15 дана од дана пријема Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, донесе
решење о одбијању Захтева, да то решење писмено образложи, те да у решењу упути
тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
У случају да школа не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Поверенику за
информације од јавног заначаја и обавестиће Повереника и тражиоца информације
од јавног значаја о томе у чијем се поседу, по њеном знању, документ који садржи
тражену информацију налази.
22.3. Жалба по решењу школе о Захтеву за приступ информацијама од јавног
значаја
Тражилац информације од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја, на прописаном обрасцу (који се налази у прилогу
овог Информатора и чини његов саставни део), односно у складу са чланом 22.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), односно у случају да:
1. школа одбаци или одбије захтев тражиоца. У овом случају, тражилац мора
поднети жалбу Поверенику у року од 15 дана од дана када му је достављено
решење или други акт којим се захтев одбацује или одбија;
2. школа, супротно члану 16. став 1-3. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009, 36/2010 и 105/2021), не одговори у прописаном року на захтев
тражиоца;
3. школа, супротно члану 17. став 2. овог Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009, 36/2010 и 105/2021), услови издавање копије документа који
садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних
трошкова израде те копије;
4. школа не стави на увид документ који садржи тражену информацију од јавног
значаја, на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009, 36/2010 и 105/2021);
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5. школа не стави на увид документ који садржи тражену информацију од јавног
значаја, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18.
став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.
гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);
6. школа на други начин отежава или онемогућава тражиоцу информације од
јавног значаја остваривање права на слободан приступ информацијама од
јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009, 36/2010 и 105/2021).
22.4. Накнада трошкова за издавање копије документа који садржи тражену
информацију од јавног значаја
Накнада трошкова за увид у документ који садржи тражену информацију се, у
складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), не
наплаћује.
Копија документа који садржи тражену информацију од јавног значаја издаје
се тражиоцу такве информације уз обавезу за тражиоца да плати накнаду нужних
трошкова израде те копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова за израду копије и упућивање копије
документа на коме се налаз информација од јавног значаја утврђује се на основу
Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима
се налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 8/06).
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23. ПРИЛОЗИ
Образац 1. Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“
НОВИ САД

ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став. 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и
105/2021)од горе наведеног органа захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:***
Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације)

Тражилац информације/Име и презиме

У
дана

20

,
године

адреса
контакт телефон
Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.
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Образац 2. Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или
одбачен захтев за приступ информацији

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар Краља Александра бр. 15
ЖАЛБА
(
)

(име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(
број

(уписати број акта)

)
од

(назив органа који је донео одлуку)
године.
(уписати датум акта)

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној
форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам
поднео/ла-упутио/ла дана
. године и тако ми ускраћено-онемогућено
остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Одлуку
побијам
у
целости,
односно
у
делу
којим
јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи
одлуку првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У
дана

Подносилац жалбе/Име и презиме

20

,
године

адреса
контакт телефон

Потпис
Напомена:
 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење),
назив органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да
жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу
не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно
образложење може посебно приложити.
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предајиупућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.
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Образац 3. Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости
по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александра бр. 15
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
(навести назив органа)
због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том
органу дана
године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који
садржи информације о /у вези са :

(навести податке о захтеву и информацији/ама)
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и
добијени одговор органа власти.

У
дана

Подносилац жалбе/Име и презиме

20

,
године

адреса
контакт телефон
Потпис
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