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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О 

РАДУ  

 

Назив органа:  

Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ” 

 

Адреса седишта:  

Хајдук Станкова улица бр. 2, 11 050 Београд 

 

Матични број: 

07078625 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

100027008 

 

Адреса за пријем поднесака: 

Хајдук Станкова улица бр. 2, 11050 Београд 

 

Адреса за пријем електронских поднесака: 

sekretar@gtskola.edu.rs 

 

Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор:  

 

Александар Ракићевић, директор Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, у 

складу са тачком 8. Упутства за објављивање информатора о раду државног органа 

(пропис који је објављен у листу „Службени гласник Републике Србије” број 68/2010, а 

који је ступио на снагу 29.09.2010. године). 

 

Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са 

израдом и објављивањем Информатора: 

 

Тијана Челић, секретар школе, стара се за податке који се односе на: 

- правна акта школе; 

- информације настале у вези са заснивањем и престанком радног односа; 

- информације настале у вези са распоређивањем запослених и 

систематизацијом радних места; 

- радно време школе. 
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Вера Михић, шеф рачуноводства, стара се за податке који се односе на .  

- приходе и расходе школе; 

- јавне набавке школе; 

- исплаћене плате, зараде и друга примања запослених у школи; 

- средства рада школе. 

 

Дејана Дајесковић Тимић, педагог школе, стара се за податке који се односе на .  

- педагошки рад школе; 

- рад стручних органа школе. 

 

Александар Ракићевић, директор Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, стара 

се о радњама у вези са израдом и објављивањем Информатора (ажурност и постављање 

Информатора на веб-сајт Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”) у складу са 

тачком 8. Упутства за објављивање информатора о раду државног органа (пропис који је 

објављен у листу „Службени гласник Републике Србије” број 68/2010, а који је ступио 

на снагу 29.09.2010. године). 

 

 

Датум првог објављивања Информатора: 

08.05.2014. године 

 

Датум последње измене или допуне Информатора: 

28.02.2019. године 

 

Датум последње провере ажурности података: 

28.02.2019. године 

 

Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија 

Информатора:  

Хајдук Станкова улица бр. 2, Београд, од 8:00 до 16:00 сати, радним даном. 

 

Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија): 

Српски, ћирилица: 

http://www.gtskola.edu.rs/... 
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Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја (закон који је објављен у листу „Службени гласник 

Републике Србије” број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за 

објављивање информатора о раду државног органа (пропис који је објављен у листу 

„Службени гласник Републике Србије” број 68/2010, а који је ступио на снагу 29.09.2010. 

године). 

 

назад на садржај 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

2.1. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 

 

Општа организациона структура - дијаграм 

 

  

Савет родитеља Школски одбор Министар просвете

Директор школе

Стручна функција 
школе

Стручни органи 
школе

Наставничко веће

Одељењско веће

Стручна већа, 
стручни активи и 

тимови

Стручно веће за 
области предмета

Стручни актив за  
развојно планирање

Стручни актив за 
развој школског 

програма

Тим

Педагошки 
колегијум

Стручни сарадници

Педагог Библиотекар

Административно-
техничка функција 

школе

Секретаријат школе
Рачуноводство 

школе

Благајна школе

Служба просветних 
саветника и 
просветних 
инспектора
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Конкретизована организациона структура - дијаграм 

  

Наставничко веће 

Директор 

Школски одбор Савет родитеља 

Стручно веће за области предмета 
српски језик и књижевност и 

страни језик (енглески језик) 

 

Стручно веће за области предмета 

групе друштвених наука 

Стручно веће за области предмета 

математика и рачунарство и 

информатика и 
групе природних наука 

 

 

Стручно веће за области предмета 

архитектонске групе  

 

Стручно веће за области предмета 

грађевинске групе 

Стручни актив за развој 
школског програма 

Стручни актив за 
развојно планирање 

Одељењска већа 
I разреда 

Одељењско веће 1/1 

Одељењско веће 1/2 

Одељењско веће 1/3 

Одељењско веће 1/4 

Школски 
тимови 

Одељењска већа 
II разреда 

Одељењско веће 2/1 

Одељењско веће 2/2 

Одељењско веће 2/3 

Одељењско веће 2/4 

Одељењска већа 
III разреда 

Одељењско веће 3/1 

Одељењско веће 3/2 

Одељењско веће 3/3 

Одељењско веће 3/4 

Одељењска већа 
IV разреда 

Одељењско веће 4/1 

Одељењско веће 4/2 

Одељењско веће 4/3 

Одељењско веће 4/4 

Педагог 

Библиотекар 

Педагошки колегијум 
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2.2. НАРАТИВНИ ПРИКАЗ 

Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвија се у 

оквиру две смене тако што су сви разреди у једној смени. Смене се мењају недељно: 

 

Смена Разред Број одељења 

Пре 

подне 

први 4 

други 4 

трећи 4 

четврти 4 

Укупно одељења: 16 

 

Смена Разред Број одељења 

После 

подне 

први 4 

други 4 

трећи 4 

четврти 4 

Укупно одељења: 16 

 

Настава се одвија по одељењима која броје у просеку по 20 ученика, осим предмета за 

које се настава изводи у групама. Допунска и додатна настава се изводе са мањим бројем 

ученика. 

Општу организацију и њено деловање постављају Директор и стручни органи школе. 

Поједини организациони послови одвијају се ангажовањем координатора одељењских 

већа и председника стручних већа за области предмета. 

 

Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне органе и саветодавне органе, у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања (закон је објављен у 

листу „Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 (други закони), 

10/2019) и Статутом Грађевинске техничке школе дел. бр. 196 од 06.03.2014. године (у 

даљем тексту: Статут). 
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Органи Школе су:  

 Орган управљања: Школски одбор; 

 Орган руковођења: Директор; 

 Стручни органи: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за области 

предмета, Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој 

школског програма и други стручни тимови и активи, у складу са Статутом; 

 Саветодавни орган: Савет родитеља. 

 

Секретар школе обавља следеће послове: 

- стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на 

неправилности у раду установе; 

- обавља управне послове у установи; 

- израђује опште и појединачне правне акте установе; 

- обавља правне и друге послове за потребе установе; 

- израђује уговоре које закључује установа; 

- правне послове у вези са статусним променама у установи; 

- правне послове у вези са уписом деце, ученика, одраслих; 

- правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском 

службом установе; 

- пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи; 

- пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора 

установе; 

- прати прописе и о томе информише запослене; 

- друге правне послове по налогу директора. 

 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварују наставници. 

 

Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: педагог и библиотекар. 

 

Организација рада и систематизација послова у Школи утврђена је Правилником о 

организацији и систематизацији послова у Грађевинској техничкој школи дел. бр: 1214 

од 16.12.2010. године, са изменама дел. бр: 552 од 30.05.2013. године (у даљем тексту: 

Правилник о организацији и систематизацији). 

Правилником о организацији и систематизацији утврђен је број радних места и број 

извршилаца, као што је приказано у следећој табели: 
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Редни 

број 

Назив 

радног места 

Број 

извршилаца 

Број 

извршилаца 

(стварно стање) 

1. Директор 1 1 

2. Педагог 1 1 

3. Наставник (према броју 

уписаних одељења) 

43 

4. Наставник – 

одељењски старешина 

(према броју 

уписаних одељења) 

16 

5. Библиотекар  1 1 

6. Секретар школе 1 1 

7. Шеф рачуноводства 1 1 

8. Благајник 1 1 

9. Домар 1 1 

10. Спремачица 9 9 

 

Руководиоци органа су следећи: 

 

Директор                Александар Ракићевић 

                         Контакт тел. бр.: +381 (11) 24 11 472 

                                         +381 (11) 24 23 441 

                         e-mail: direktor@gtskola.edu.rs 

 

Организација стручног руковођења школом 

 

Стручно руковођење обухвата заснивање унутрашње организације (наставе, слободних 

активности ) и остварују га директор школе и стручни органи школе. 

Стручно руковођење се заснива на истраживању унутрашње организације (метода, 

облика, поступака, врста наставе и сл.) и предузимању мера за остваривање утврђених 

циљева, стандарда и исхода. 

Ефикасност стручног руковођења се заснива на: акционом истраживању, стручном 

усавршавању наставника и континуинираном праћењу и вредновању рада школе. 

Стручно руковођење образовно-васпитним процесом у школи остварује се преко 

директора, стручних тела, стручних сарадника и координатора стручних тела. 

  

mailto:direktor@gtskola.edu.rs
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Орган управљања 

 

Школски одбор 

Орган управљања у Школи је Школски одбор. 

Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности, без 

накнаде. 

 

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника. 

Школски одбор чине по три представника из реда запослених у Школи, родитеља, 

односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне 

самоуправе. 

У Школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе 

именује три представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, 

националне организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад 

школе (у даљем тексту: социјални партнери) из подручја рада школе. 

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Београда, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског 

одбора. 

 

Школски одбор: 

1) доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и 

даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова; 

2) доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Школе, усваја 

извештаје о њиховом остваривању и Извештаје о вредновању и самовредновању; 

3) доноси План стручног усавршавања запослених и усваја Извештај о његовом 

остваривању; 

4) утврђује Предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

5) доноси Финансијски план Школе, у складу са Законом; 

6) доноси План јавних набавки Школе; 

7) усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу 

екскурзија; 

8) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора; 

9) одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и 

седишта Школе у складу са Законом; 

10) расписује конкурс за избор директора Школе; 

11) даје мишљење и предлаже министру надлежном за послове образовања и 

васпитања избор директора Школе; 

12) закључује са директором Школе уговор из члана 124 став 1 Закона о основама 

система образовања и васпитања; 

13) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе; 

14) именује чланове Стручног актива за развојно планирање; 
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15) образује комисије из своје надлежности (избор директора) и друге комисије за 

које се укаже потреба; 

16) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада 

и остваривање образовно-васпитног рада; 

17) доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању; 

18) одлучује по жалби на решење директора; 

19) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

 

Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје 

надлежности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење одлука из 

своје надлежности, оснивачу Школе и органу који га именује. 

Чланови Школског одбора су: 

Редни 

број 
Име и презиме Функција Представник 

1. Борис Бановић председник локалне самоуправе 

2. Мирјана Марковић Јевтић заменик председника запослених 

3. Ивана Мирановић члан запослених 

4. Иван Миљаковић члан запослених 

5. Љубомир Стојановски члан локалне самоуправе 

6. Љупче Јаневски члан локалне самоуправе 

7. Драгана Пејушковић члан родитеља 

8. Марија Милошевић члан родитеља 

9. Славица Љубичић члан родитеља 

 

Орган руковођења 

 

Директор школе 

Директор руководи радом школе. 

 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара министру надлежном за послове образовања и васпитања 

и Школском одбору. 

 

Осим послова утврђених законом, директор школе: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе; 
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2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање ислова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана Школе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених Финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања 

и предузетничких активности ученика; 

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 

стицање звања наставника и стручних сарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у Школи у складу са 

прописима; 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чланова 110. до 113. Закона о 

основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и 

његовог негативног утицаја на ученике; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 

просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података 

о Школи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

13) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, односно 

друге законске заступнике, стручне органе и органа управљања о свим питањима 

од интереса за рад Школе у целини; 

14) сазива и руководи седницама наставничког већа и педагошког колегујума, без 

права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Школи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика 

Школе и Саветом родитеља; 

17) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и 

раду Школе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу 

са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњем 

образовању и васпитању; 

19) доноси Правилник о организацији и сиситематизацији послова у Школи, у складу 

са законом и доставља га Школском одбору на сагласност; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности 

ученика и запослених, у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања и другим законом; 

21) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у 

радни однос; 

23) припрема Предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га 

Школском одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању; 

24) стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о 

давању истог на коришћење, на основу одлуке Школског одбора; 
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25) стара се о спровођењу поступка јавних набавки и доноси одлуке о избору 

најповољније понуде за јавне набавке мале вредности; 

26) предлаже Школском одбору, Наставничком већу и Педагошком колегијуму 

доношење одлука из оквира њихове надлежности; 

27) доноси распоред часова, именује одељењске старешине на почетку године и у 

току школске године ако дође до оправданих разлога да се изврши замена; 

28) одређује ментора приправницима, расписује конкурс и врши избор кандидата за 

пријем у радни однос у складу са Законом; 

29) врши преузимање запослених у складу са Законом; 

30) образује комисије за пробни рад запослених у складу са Законом; 

31) образује конкурсну комисију поводом расписаног конкурса, комисију за попис, 

расход и сл.; 

32) закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом; 

33) утврђује статус наставника и стручног сарадника у погледу рада са пуним или 

непуним радним временом, привремено удаљава запосленог са рада због учињене 

повреде забране и теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања 

дисциплинског поступка; 

34) покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог; 

35) покреће васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе 

ученика и за учињену повреду забране из чланова 110. до 112. Закона о основама 

система образовања и васпитања; 

36) обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу са Законом 

и општим актом школе. 

 

Директор школе је Александар Ракићевић, наставник историје. 

Контакт тел. бр.: +381 (11) 24 11 472, e-mail: direktor@gtskola.edu.rs 

 

Стручни органи школе, тимови и педагошки колегијум 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум Школе: 

 старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

Школе; 

 прате oстваривање програма образовања и васпитања; 

 старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; 

 вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника; 

 прате и утврђују резултате рада ученика и полазника; 

 предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и полазницима у 

процесу образовања и васпитања и 

 решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

 

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког 

колегијума утврђује се статутом, у складу са законом. 

  

mailto:direktor@gtskola.edu.rs
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Стручни органи Школе су: 

1) Наставничко веће; 

2) Одељењско веће; 

3) Стручно веће за области предмета; 

4) Стручни актив за развојно планирање; 

5) Стручни актив за развој школског програма и 

6) други стручни активи и тимови, у складу са статутом. 

 

Наставничко веће 

Наставничко веће чине: 

 наставници; 

 стручни сарадници; 

 координатори практичне наставе. 

 

Наставничко веће: 

 разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и 

васпитања), Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом 

остваривању, вредновању и самовредновању; 

 прати остваривање програма образовања и васпитања; 

 стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; 

 утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе; 

 разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, 

полугодишта и школске године; 

 разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају 

класификационих периода, полугодишта и школске године; 

 предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор; 

 именује чланове Стручног актива за развој школског програма; 

 даје мишљење о кандидатима за избор директора; 

 даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника; 

 прати и утврђује резултате рада ученика;  

 анализира опремљеност за извођење наставе у свим наставним областима и 

степен коришћења опреме и наставних средстава у процесу наставног рада;   

 планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика; 

 на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних 

средстава;  

 доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи; 

 разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје 

о њиховој реализацији; 

 разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате; 

 разматра и даје мишљење о распореду часова; 

 разматра и даје мишљење о подели предмета на наставнике; 

 разматра расподелу одељењских старешинстава и даје мишљење на предлог 

директора; 
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 доноси одлуку о полагању допунских испита у случају преласка ученика из друге 

школе, као и за преквалификацију и доквалификацију; 

 утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од 

прописаног; 

 додељује похвале и награде ученицима; 

 доноси одлуку о избору ученика генерације; 

 доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности; 

 разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;  

 на предлог директора разматра план уписа ученика; 

 одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу 

предлога лекара; 

 на предлог стручног већа за матурски испит утврђује задатке за практичан рад и 

време за израду; 

 образује комисије предвиђене Годишњим планом рада; 

 обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим 

актима Школе. 

 

Одељењска већа 

У циљу организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у оквиру Школе 

образују се одељењска већа истог разреда. Њих чине наставници који изводе наставу у 

одељењима истог разреда. 

Координаторе одељењских већа именује директор школе на почетку сваке школске 

године. 

Координатор одељењских већа сазива и руководи седницама Одељењских већа једног 

разреда. 

 

Одељењска већа једног разреда: 

 организују и остварују образовно-васпитни рад на нивоу једног разреда, 

 остварују увид у разултате рада и владање ученика по одељењима, анализирају 

резултате успеха одељења на класификационим периодима, 

 предузимају мере за усклађивање образовно-васпитног рада на нивоу једног 

разреда, 

 предлажу Наставничком већу похваљивање и награђивање ученика, 

 прате реализацију допунског и додатног рада, 

 обављају и друге послове који су му општим актом стављени у надлежност. 

 

Координатор одељењских већа 

Координатор одељењских већа једног разреда обавља следеће послове: 

 руководи седницама одељењских већа једног разреда; 

 координира и прати рад одељењских старешина једног разреда; 

 координира рад предметних наставника једног разреда; 
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 прати благовремено извршавање обавеза у погледу евиденције у Матичним 

књигама (у оквируједног разреда); 

 анализира успех ученика у учењу и владању по класификационим периодима; 

 предлаже мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању;  

 прикупља статистичке податке успеха и владања ученика и подноси писани 

извештај Наставничком већу; 

 по потреби замењује одељењског старешину; 

 остварује сарадњу са родитељима (по потреби); 

 прати благовремену реализацију наставног плана и програма. 

 прати благовремено извршавање обавеза у погледу евиденције у матичним 

књигама. 

 

Координатор одељењских већа за свој рад одговора директору школе. 

 

Координатор одељењских већа првог разреда је Драгана Драгићевић, наставник 

математике.  

Координатор одељењских већа другог разреда је Сенка Видаковић, наставник српског 

језика и књижевности. 

Координатор одељењских већа трећег разреда је Весна Раџић, наставник математике. 

Координатор одељењских већа четвртог разреда је Бранка Цвијовић, наставник 

архитектонске групе предмета. 

 

Одељењско веће 

За свако одељење Школе образује се одељењско веће. 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и 

одељењски старешина и када изводи наставу у том одељењу. 

 

Одељењско веће: 

 усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у 

одељењу; 

 остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које 

постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године; 

 утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања; 

 предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања 

у одељењу;  

 утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену 

из владања на предлог одељењског старешине; 

 предлаже ученике за ванредно напредовање; 

 предлаже ученике за доделу похвала и награда;  



Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”, Београд 

Информатор о раду – ажуриран 28. фебруара 2019. године 

18 

 изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности; 

 предлаже Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.; 

 разматра питања покренута на родитељским састанцима; 

 упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком 

већу за побољшање уочених недостатака; 

 обавља и друге послове у складу са законом и општим актом. 

 

Одељењски старешина 

Свако одељење у Школи има одељењског старешину. 

Одељењског старешину на почетку школске године именује директор Школе из реда 

наставника који остварују наставу у том одељењу. 

 

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 

 

Одељењски старешина: 

 обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима који остварују наставу у 

одељењу и усклађује њихов рад; 

 доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар 

одељења и школе као целине; 

 руководи радом одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке), 

координира организовање допунског и додатног рада, слободне активности 

ученика и друге облике ваннаставног ангажовања; 

 усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима (седнице одељењског 

већа, лични контакти); 

 координира активности педагога и координатора одељењских већа у школи са 

ученицима и њиховим родитељима; 

 прати оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима; 

 припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и 

дисциплини ученика на екскурзијама; 

 посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу (здравствено 

стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, 

социјалне и породичне прилике); 

 пружа подршку и обезбеђује помоћ наставника и педагога школе; 

 обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно 

или са одељењском заједницом; 

 помаже у раду одељењске заједнице и ученичког парламета; 

 изриче васпитне мере из своје надлежности; 

 изриче усмене похвале наставничког и одељењског већа; 

 пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у ваннаставне 

активности; 
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 упознаје ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовно-

васпитног рада, критеријумима оцењивања; 

 непосредно ради на заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

 помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи у 

учењу, понашању и организовању културног и забавног живота; 

 води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито ученицима који нередовно 

долазе на наставу; 

 предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика; 

 решава дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета; 

 подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика; 

 реализује часове одељењског старешине; 

 припрема, организује и реализује родитељске састанке као облике групне сарадње 

са родитељима (најмање четири пута годишње); 

 информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о 

резултатима које ученици постижу у укупном образовно-васпитном раду; 

 сарађује са педагогом и родитељима на побољшању резултата учења, рада и 

развоја ученика; 

 подноси извештај о своме раду одељењском и Наставничком већу; 

 води прописану школску евиденцију; 

 предлаже одељењском већу утврђивање оцене из владања; 

 води прописану школску евиденцију у складу са чланом 191. и чланом 192. 

Статута Грађевинске техничке школе; 

 води прописану евиденцију у Ес Дневницима; 

 обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком директора 

школе. 

 

Одељењски старешина подноси извештај о своме раду и раду одељења најмање два пута 

у току године. 
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Одељењске старешине (табеларни приказ): 

Одељење Одељењски старешина 

1-01 Драгана Драгичевић* наставник математике 

1-02 Војислава Ћирић 
наставник архитектонске 

групе предмета 

1-03 Ивана Мирановић 
наставник 

енглеског језика 

1-04 Маја Милатовић 
наставник грађевинске 

групе предмета 

 

Одељење Одељењски старешина 

2-01 Сенка Видаковић* 
наставник српског језика 

и књижевности 

2-02 Љиљана Михајловић 
наставник архитектонске 

групе предмета 

2-03 Милица Премовић 
наставник грађевинске 

групе предмета 

2-04 Сања Радивојевић 
наставник 

енглеског језика 

 

Одељење Одељењски старешина 

3-01 Весна Раџић* наставник математике 

3-02 Снежана Станисављевић 
наставник физичког 

васпитања 

3-03 Александар Станисављевић наставник историје 

3-04 Тереза Ракић наставник физике 

 

Одељење Одељењски старешина 

4-01 Снежана Тасић Костић 
наставник архитектонске 

групе предмета 

4-02 Бранка Цвијовић* 
наставник архитектонске 

групе предмета 

4-03 Славица Везмар 
наставник грађевинске 

групе предмета 

4-04 Наташа Живковић 
наставник српског језика 

и књижевности 

 

Звездицом су означене одељењске старешине које су координатори одељењских већа. 
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Стручно веће за области предмета 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета. 

 

У школи су образована следећа стручна већа за области предмета: 

1) Стручно веће за области предмета српски језик и књижевност и страни језик 

(енглески језик); 

2) Стручно веће за области предмета групе друштвених наука (физичко васпитање, 

историја, географија, социологија, филозофија, устав и права грађана, верска 

настава, грађанско васпитање); 

3) Стручно веће за области предмета математика, рачунарство и информатика и 

групе природних наука (математика, рачунарство и информатика, физика, хемија 

и биологија); 

4) Стручно веће за области предмета архитектонске групе (нацртна геометрија и 

техничко цртање, грађевински материјали, грађевинске конструкције, практична 

настава-други разред, макетарство); 

5) Стручно веће за области предмета грађевинске групе (статика и отпорност 

материјала, примена рачунара у грађевинарству, основе хидротехнике, бетон, 

организација грађења, механика тла и фундирање, металне и дрвене конструкције, 

мостови, геодезија, путеви, железнице и практична настава-четврти разред). 

 

Стручно веће за области предмета: 

 доноси годишњи план рада стручног већа; 

 предлаже поделу предмета на наставнике; 

 врши избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлаже Наставничком 

већу да одобри њихову употребу; 

 планира стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и 

образовање наставника и прати њихово учешће у раду стручних друштава и 

удружења;  

 остварује координацију и корелацију наставе међу предметима; 

 оперативно разрађује критеријуме оцењивања и ради на уједначавању 

критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања; 

 пружа помоћ у раду наставницима-приправницима; 

 разматра стручна питања васпитно-образовног рада и предлаже Наставничком 

већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада 

побољшањем организације, увођењем иновација и др.;  

 информише своје чланове о савременим облицима, методама и средствима 

образовно-васпитног рада и примењује их у раду;  

 остварује увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, навика 

и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузима 

мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма; 

 анализира успех ученика из појединих предмета и предузима мере за пружање 

помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже 

напредују; 
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 утврђује тематске садржаје допунског, додатног, индивидуалног рада и 

слободних активности и анализира резултате тог рада; 

 даје мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике; 

 размењује искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и 

ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима 

из других сродних школа; 

 развија савремене облике рада; 

 бави се и другим питањима у складу са законом. 

 

Председник стручног већа 

Стручно веће за области предмета има председника стручног већа. 

Радом стручног већа за области предмета руководи председник стручног већа кога сваке 

школске године бирају чланови стручног већа за области предмета. 

Директор именује председника стручног већа ако га стручно веће за области предмета не 

изабере. 

 

Председник стручног већа обавља следеће послове: 

 сазива, председава и руководи седницама стручног већа за области предмета; 

 планира и припрема програм рада стручног већа за области предмета, који је 

саставни део Годишњег плана рада школе; 

 одговара за вођење записника о раду стручног већа за области предмета и 

доставља га директору школе; 

 формира план набавке и коришћења наставних средстава за школску годину и 

стара се о његовом спровођењу; 

 надзире рад наставника који су чланови стручног већа за области предмета; 

 подноси директору школе писани извештај о раду стручног већа за области 

предмета на крају првог полугодишта и на крају школске године. 

 

Председник стручног већа за свој рад одговоран је директору школе. 
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Председници стручних већа за области предмета (табеларни приказ): 

 

Редни 

број 

Стручно веће за 

области предмета 
Председник стручног већа 

1. Српски језик и књижевност и 

страни језик (енглески језик) 

Наташа Живковић 

2. Друштвене науке Александар Станисављевић 

3. Математика, 

рачунарство и информатика и 

природне науке 

Биљана Николић 

4. Архитектонска група предмета Љиљана Михајловић 

5. Грађевинска група предмета Милица Премовић 

 

Стручни актив за развојно планирање 

Стручни актив за развојно планирање има десет чланова укључујући и председника кога 

бирају чланови актива.  

 

Стручни актив за развојно планирање чине седам представника Наставничког већа (шест 

наставника и један стручни сарадник), један представник јединице локалне самоуправе, 

један представник Ученичког парламента и један представник Савета родитеља. 

 

Надлежност Стручног актива за развојно планирање: 

 израда Развојног плана на основу прикупљених података и урађених анализа; 

 писање предлога пројеката и подршка другим предлозима пројеката који су у вези 

са Развојним планом школе; 

 израда акционог плана за реализацију приоритета, развојних циљева и задатака 

планираних за ту годину, на почетку сваке школске године; 

 праћење реализације Развојног плана и подношење полугодишњег извештаја о 

реализацији Развојног плана са предлогом мера на разматрање Наставничком 

већу и Школском одбору; 

 на основу дискусије и анализе извештаја о стању, предлагање мера и поступака за 

превазилажење евентуалних застоја у раду Стручног актива за развојно 

планирање и реализацији Школског развојног плана и пројеката; 

 сарадња са Комисијом за израду Годишњег програма рада ради обезбеђивања 

усклађености Годишњег програма рада са Развојним планом школе; 

 сарадња са Стручним активом за развој школског програма ради обезбеђивања 

усклађености Развојног плана са Школским програмом; 

 председник Стручног актива за развојно планирање посебно се бави 

координацијом рада Стручног актива за развојно планирање, обезбеђивањем 

сарадње са другим стручним органима Школе и локалном заједницом, 

 обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског 

одбора. 
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Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору. 

 

Председник стручног актива за развојно планирање је Славица Везмар, наставник 

грађевинске групе предмета. 

 

Стручни актив за развој школског програма 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних 

сарадника и има највише десет чланова, укључујући и председника, зависно од 

планираних активности. 

Наставничко веће именује чланове Стручног актива за развој школског програма сваке 

школске године. 

 

Надлежност Стручног актива за развој школског програма: 

 прати измене и допуне наставних планова и програма; 

 избор уџбеника; 

 осмишљавање програмских садржаја и активности којима се остварује 

факултативни део школског програма; 

 сарадња са Комисијом за израду Годишњег плана рада ради обезбеђивања 

усклађености Годишњег плана рада са школским програмом; 

 сарадња са Стручним активом за развојно планирање ради обезбеђивања 

усклађености Развојног плана са Школским програмом, 

 председник Стручног актива за развој школског програма посебно се бави 

координацијом рада Стручног актива за развој школског програма, 

обезбеђивањем сарадње са другим стручним органима Школе, подношењем 

извештаја о раду актива. 

 

Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, односно 

програма одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир Развојни план 

школе, у складу са законом. 

Стручни актив за развој школског програма припрема Школски програм. 

Школски одбор, у складу са законом, доноси Школски програм, по правилу, на четири 

године. 

Школа објављује Школски програм најкасније два месеца пре почетка школске године у 

којој ће почети његова примена. 

 

Председник Стручног актива за развој школског програма је Јасна Грубић, наставник 

архитектонске групе предмета. 
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Радом Стручног актива за развој школског програма руководи председник кога бира 

директор школе.  

Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговора наставничком већу, 

директору школе и школском одбору. 

 

Стручни тимови 

Директор школе писменом одлуком образује тим за остваривање одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, 

ученичког парлмента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина 

питања. 

Тим има најмање пет чланова од којих је један координатор тима. 

Тим обавља послове из своје надлежности која је предвиђена законом, општим актом 

школе и годишњим планом рада школе. 

Члан тима за свој рад одговара директору школе. 

 

У школи директор образује следеће тимове: 

1) Тим за инклузивно образовање; 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

3) Тим за самовредновање; 

4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

5) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

6) Тим за професионални развој. 

 

Тим за инклузивно образовање 

Директор школе образује Тим за инклузивно образовање и за сваког конкретног ученика 

образује Тим за ИОП (индивидуални образовни план). 

Тим чине: одељењски старешина, предметни наставници, педагог и родитељ, односно 

законски заступник ученика. 

Тим се образује за сваку школску годину. 
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занмаривања 

Директор школе образује Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине педагог 

школе, представници наставника, представник савета родитеља, представник јединице 

локалне самоуправе, представници ученичког парламента, представник Министарства 

унутрашњих послова, и повремено се ангажује стручњак за поједина питања из стручних 

служби (установе социјалне, односно здравствене заштите). 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

 израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања који је део развојног плана и годишњег плана рада школе; 

 израђује оквирни акциони план; 

 постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

 идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, 

наставника и родитеља; 

 унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и 

ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, 

препознавања и решавања проблема насиља; 

 дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у 

школском животу о истима; 

 омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном 

акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља; 

 спроводи психо-социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, 

учење социјалних вештина; 

 сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, 

индивидуалних и групних разговора; 

 сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи; 

 спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља; 

 прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност 

спровођења заштите; 

 ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу 

вршњака; 

 обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су 

посматрачи насиља; 

 води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља 

одељењских старешина, стручних служби и директора школе. 

 

Координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

је Марија Радисављевић, наставник грађевинске групе предмета. 
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Тим за самовредновање 

Самовредновање организује и координира Тим за самовредновање, чије чланове именује 

директор школе на период од годину дана. 

Тим за самовредновање има најмање пет чланова, и то: представника стручних органа 

Школа (најмање по један представник сваког стручног већа за области предмета), савета 

родитеља, ученичког парламента и органа управљања. 

Руководиоца Тима за самовредновање бирају чланови Тима из својих редова. 

У раду Тима за самовредновање учествује и директор Школе. 

 

Тим за самовредновање: 

 даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску 

годину; 

 континуирано прати рад у области која ће се самовредновати; 

 прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе. 

 

Координатор Тима за самовредновање је Александар Расулић, наставник математике. 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе 

Директор школе образује Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе обавља следеће послове:  

 учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој 

Школе;  

 израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;  

 прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;  

 учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

 сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности; 

 врши и друге послове одређене законом и овим Статутом.  

 

Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима руководи 

координатор, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја 

чланова, бирају чланови тог органа.  

 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе је Снежана Векић, 

наставник грађевинске групе предмета. 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама. 

Међупредметне компетенције чије исходе је потребно остварити на основном нивоу на 

крају средњег образовања су: 

 компетенције за целоживотно учење;  

 комуникације; 

 рад са подацима и информацијама; 

 дигитална компетенција; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 одговорно учешће у демократском друштву; 

 одговоран однос према здрављу; 

 одговоран однос према околини; 

 естетичка компетенција; 

 предузимљивост; 

 оријентација ка предузетништву. 

 

Директор школе образује Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво. 

Тим се образује за сваку школску годину. 

Координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво је Тања 

Јоцић Стаматовић, наставник грађевинске групе предмета. 

 

Тим за професионални развој 

Директор образује Тим за професионални развој. 

Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности ученика. 

Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са 

надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. 

Тим помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и 

формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и 

информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама 

на тржишту рада. 

Тим се образује за сваку школску годину. 

 

Координатор Тима за професионални развој је Биљана Николић, наставник математике. 
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Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а у његовом одсуству 

педагог. 

 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора 

који се односе на: 

 планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе; 

 одговорност за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 

спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 

унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

 одговорност за остваривање Развојног плана Школе; 

 сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

 пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког 

образовања и предузетничких активности ученика; 

 организовање и вршење иструктивно-педагошког увида и праћења квалитета 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника. 
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Стручни сарадник 

Стручне послове у Школи обавља стручни сарадник: педагог и библиотекар. 

 

Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлеж ности, ради на: 

1) унапређивању образовно-васпитног рада у Школи; 

2) праћењу, подстицању и пруж ању подршке укупном развоју детета и ученика у 

домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и 

предлагању мера у интересу развоја и добробити детета; 

3) пружању стручне подршке наставнику и директору за: 

(1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно 

заснованих сазнања; 

(2) јачање компетенција и професионални развој наставника и стручних 

сарадника; 

(3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода 

образовања и васпитања; 

4) развоју инклузивности установе; 

5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за 

развој деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, 

односно ученика; 

6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за 

повећање квалитета образовно-васпитног рада; 

7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим 

законским заступницима и другим запосленима у установи; 

8) остваривању сарадње са надлеж ним установама, стручним удруж ењима и 

другим органима и организацијама; 

9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука Савета родитеља и 

локалних савета родитеља; 

10) спровођењу стратешких одлука Министарства у Школи, у складу са својим 

описом посла. 

Стручни сарадник остварује задатке на основу стандарда компетенција за стручне 

сараднике. 

  



Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”, Београд 

Информатор о раду – ажуриран 28. фебруара 2019. године 

31 

Педагог 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у Школи, у складу 

са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама 

система образовања васпитања, као и посебним законима. 

 

Послови и радни задаци педагога су: 

 учествовање у изради Годишњег плана рада школе; 

 припремање годишњих и месечних планова рада педагога; 

 учествовање у унапређењу опште организације образовно-васпитног рада школе; 

 педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима на унапређењу 

васпитно-образовног рада; 

 праћење реализације свих облика образовно-васпитног рада, праћење и 

унапређивање примене савремене организације, облика, метода, средстава рада, 

праћење оптерећености ученика, подстицање развоја способности и личности 

ученика; 

 учествовање у изради и примени дидактичког и другог материјала у непосредној 

пракси; 

 информисање наставника о резултатима својих испитивања ради стварања 

погоднијих услова за напредовање ученика; 

 праћење и подстицање развоја ученика и саветодавни рад; 

 идентификовање ученика који имају тешкоћа у учењу или понашању и 

саветодавно-инструктивни рад са њима; 

 сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика; 

 учествовање у раду Савета родитеља; 

 аналитичко-истраживачки рад (израда посебних прегледа, извештаја и анализа у 

вези са својим радом за потребе стручних органа школе или Министарства 

просвете); 

 припремање и учествовање у раду седница Наставничког већа и Педагошког 

колегијума; 

 вођење документације о свом раду (план и програм рада, дневник рада, досијеа о 

ученицима); 

 стручно усавршавање; 

 сарадња са директором; 

 вршење других послова утврђених Законом. 

 

Педагог за свој рад одговара директору школе. 

 

Педагог је Дејана Тимић Дајесковић, дипломирани педагог. 

Контакт: pedagog@gtskola.edu.rs 
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Библиотекар школе 

Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у Школи, реализујући програм 

рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског 

библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката 

образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун 

допринос развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и 

наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, 

школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ 

ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког 

процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота. 

 

Библиотекар обавља следеће послове: 

 води школску библиотеку; 

 води евиденцију књижног фонда и врши класификацију књига; 

 издаје ученицима и наставницима стручну литературу; 

 врши набавку књига, часописа, стручне литературе; 

 врши систематско упознавање ученика са књижним фондом, библиотечким 

пословима и мрежом библиотека у Београду; 

 сарађује са предметним наставницима у обезбеђивању књижне грађе за потребе 

образовно-васпитног рада; 

 организује посету ученика Сајму књига; 

 учествује у обележавању јубиларних датума, значајаних културних, књижевних и 

научних симпозијума; 

 сарађује са Народном и Градском библиотеком и Савезом библиотечких радника 

Србије; 

 врши и друге послове које му одреди директор. 

 

Библиотекар за свој рад одговора директору школе. 

 

Библиотекар је Јасна Плавшић, дипломирани професор одбране и заштите. 
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Саветодавни орган 

 

Савет родитеља 

Школа има Савет родитеља као саветодавни орган. 

 

У Савет родитеља бира се по један представник родитеља, односно другог законског 

заступника ученика сваког одељења. 

Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године. 

Представника бирају родитељи, односно други законски заступник ученика на првом 

родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године и 

то јавним гласањем, већином гласова од укупног броја присутних родитеља, односно 

другог законског заступника ученика у одељењу, под условом да постоји кворум за 

пуноважно одлучивање. 

 

Савет родитеља: 

 предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника  ученика 

у Школски одбор; 

 предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у све 

обавезне тимове Школе; 

 учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника; 

 разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада; 

 разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног 

плана и годишњег плана рада, спољашњем вредновању, самовредновању, 

завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и 

спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-

васпитног рада; 

 разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

школе; 

 предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом 

ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског 

заступника; 

 разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност 

и заштиту ученика; 

 учествује у поступку прописивања мера, начина и поступака заштите и 

безбедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује 

Школа; 

 даје сагласност на програм и организовање екскурзије, посебно на цену 

екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању; 

 предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља; 

 разматра и друга питања утврђена статутом. 
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Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору 

и стручним органима Школе и Ученичком парламенту. 

Начин избора Савет родитеља Школе уређује се статутом Школе, а рад пословником 

савета. 

 

Чланови Савета родитеља су (табеларни приказ): 

Одељење 
Родитељ, односно 

законски заступник 

1-01 Слађана Стојаковић 

1-02 Јасмина Анђелковић 

1-03 Ненад Граовац 

1-04 Ана Андровац 

 

Одељење 
Родитељ, односно 

законски заступник 

2-01 Олга Јанковић 

2-02 Миленко Степановић 

2-03 Слађана Станковић 

2-04 Дејан Ђорђевић 

 

Одељење 
Родитељ, односно 

законски заступник 

3-01 Моника Чејовић 

3-02 Снежана Ђурић 

3-03 Марија Милошевић 

3-04 Славица Љубичић 

 

Одељење 
Родитељ, односно 

законски заступник 

4-01 Слободан Чанак 

4-02 Ратомир Анђелковић 

4-03 Драгана Пејушковић 

4-04 Драган Антић 
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Правна, финансијска и административна служба 

 

Секретар школе 

Секретар школе обавља управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи , у 

складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање 

установе: 

 праћење закона и других прописа и давање стручног мишљења о примени закона 

и других општих аката  

 израда нацрта статута и других општих аката, праћење и спровођење поступка 

доношења општих аката, пружање правне помоћи у обради аката до објављивања 

коначних текстова; 

 израда свих врста уговора; 

 израда жалби, припрема тужби и одговора на тужбе, 

 учествовање у раду школског одбора (припремање седница, давање објашњења и 

мишљења, активности везане за израду и спровођење одлука, присуствовање 

седницама и др.); 

 правно-технички послови око уписа у судски регистар, земљишне књиге и др; 

 заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама, по 

овлашћењу директора, у складу са законом; 

 кадровски послови, односно послови за: спровођење конкурса за избор директора 

или наставника и пријем у радни однос; израду решења о правима, обавезама и 

правним интересима запослених; вођење кадровске евиденције запослених; 

пријава и одјава запослених, вођење статистичких података који се односе на 

запослене у школи; израду аката и спровођење дисциплинског поступка против 

запослених и др; 

 израда аката у поступку остваривања права деце и ученика везаних за 

остваривање права на образовање и васпитање; припремање одлукa по приговору 

и жалби ученика, родитеља, односно старатеља и др; 

 правно-технички послови везани за статусне промене у школи, промене назива, 

седишта, печата и др; 

 правно-технички послови који се односе на простора установе, вођење имовинско 

правне документације и др; 

 правно-технички послови који се односе на јавне набавке и друго. 

 

Секретар за свој рад одговора директору школе. 

 

Секретар школе је Тијана Челић, дипломирани правник. 

Контакт тел. бр.: +381 (11) 24 11 472 

e-mail: sekretar@gtskola.edu.rs 
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Шеф рачуноводства школе 

Шеф рачуноводства школе обавља следеће послове: 

 план и програм рада у вези са обављањем послова платног промета и руковање 

финансијским средствима; 

 уплата и исплата, израда финансијског плана,плана јавних набавки, периодичног 

обрачуна и завршног рачуна; 

 вођење документације материјално-финансијског пословања школе; 

 израда статистичких и других извештаја; 

 примењивање прописа и правила о материјално-финансијском пословању; 

 распоређивање дохотка и средстава за зараде и заједничку потрошњу; 

 чување књиговодствене документације и пословних књига, организација и 

надгледање годишњег пописа обавеза, потражње наставних средстава и опреме, 

осигурање имовине и инвентара; 

 припремање предлога извештаја о финансијском пословању, обављање 

готовинских исплата, исплата зарада и других примања радника; 

 руковање благајном школе и подизање готовине СПП и вршење готовинских 

исплата; 

 вођење евиденције о административним забранама, издавање потврда о зарадама; 

 послови по налогу директора школе. 

 

Шеф рачуноводства школе за свој рад одговора директору школе. 

 

Шеф рачуноводства школе је Вера Михић, дипломирани економиста. 

Контакт тел. бр.: +381 (11) 24 23 441 

e-mail: sef.racunovodstva@gtskola.edu.rs 

 

 

назад на садржај 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА  

 

Руководиоци органа и њихове контакт адресе су наведене у оквиру поглавља 2.2. 

Наративни приказ организационе стурктуре. 

Старешина органа је директор школе, Александар Ракићевић. 

 

О старешини органа 

Александар Ракићевић, наставник историје, је изабран на место директора 

Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” 27.11.2014. године, од стране Школског 

одбора. 

Александар Ракићевић је и даље директор, тј. решењем Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја од 20.08.2018. год., бр. 119-01-00013/2018-03-138 именован 

је за директора Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”, други мандат. 

Директор руководи радом Школе. 

Директора Школе именује министар надлежан за послове образовања и 

васпитања, на период од четири године. 

Мандат директора траје четири године. 

 

назад на садржај 
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4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА  

 

Рад Школе је јаван. 

Све 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, а у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике 

Србије” број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), осим када су се, према овом закону, 

према Закону о заштити података о личности („Службени гласник Републике Србије” 

број: 97/2008, 104/2009 – други закон, 68/2012 – одлука Уставног суда, 107/2012, 87/2018 

– други закон) и Закону о тајности података („Службени гласник Републике Србије” број: 

104/2009), стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 

 

 Адресе за електронску пошту и контакт телефони : 

 

Директор   Александар Ракићевић 

           Контакт тел. бр.: +381 (11) 24 11 472 

           факс: +381 (11) 24 23 441 

           e-mail: direktor@gtskola.edu.rs 

 

 Матични број органа:  07078625 

 Порески идентификациони број (ПИБ):  100027008 

 Седиште органа: Хајдук Станкова улица бр. 2, 11 050 Београд 

 Адреса за пријем поште: Хајдук Станкова улица бр. 2, 11 050 Београд 

 Радно време секретаријата школе је радним даном од 8:00 до 16:00. Суботом се ради 

када за тим постоји потреба.  

 Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама: Директор 

школе није одредио посебно лице које би било овлашћено за поступање по захтевима за 

приступ информацијама од јавног значаја, што, у складу са одредбама члана 38. став 3 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

Републике Србије” број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), значи да је директор 

школе, као старешина органа, надлежан за поступање по овим захтевима. 

 Консултације у вези са жалбама које су изјављене Грађевинској техничкој школи 

„Бранко Жежељ”, могу се обавити радним даном у периоду од 12:00 до 13:00.  

mailto:direktor@gtskola.edu.rs
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 Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није обезбеђен. 

 Аудио и видео снимање у просторијама Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” 

је дозвољено, уз обавезно обавештење Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” о 

томе пре него што снимање почне. 

 Присуство грађана свакодневним активностима Грађевинске техничке школе 

„Бранко Жежељ” које се одвијају у просторијама органа није могуће. 

 Идентификациона обележја: Запослени у Грађевинској техничкој школи „Бранко 

Жежељ” немају прописана идентификациона обележја тј. легитимације. 

 Седнице: У просторијама Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” одржавају се 

седнице Школског одбора (орган управљања), Наставничког већа (стручни орган), 

Савета родитеља (саветодавни орган) и Пословницима о раду ових органа је прописана 

могућност присуства заинтересованих лица (ученика, родитеља, односно законског 

заступника ученика, представника локалне заједнице). 

 Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада 

органа: није примењиво. 

назад на садржај 
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА  ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА  

За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја надлежан 

је директор школе: Александар Ракићевић, сагласно члану 38. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

Школа ће редовно вршити проверу тачности и потпуности података објављених у 

Информатору о раду и уносити све евентуалне настале промене. 

У 2018. години: није поднет ни један захтев за приступ информација од јавног значаја. 

Списак најчешће тражених информација од јавног значаја: нема. 

Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом 

школе, доступне су јавности у складу са Законом слободном приступу информацијама 

од јавног значаја (даље: Закон), осим када се, према овом Закону, стичу услови за 

искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Тражиоцу информације ће бити достављена свака информација настала у раду или у вези 

са радом Школе, а која се односи на чињенице о којима јавност има оправдани интерес 

да буде обавештена. 

 

Од школе се телефонским путем и у просторијама школе најчешће траже следеће 

информације: 

- о упису ученика у Грађевинску техничку школу „Бранко Жежељ”; 

- о распореду рада наставног и административног особља школе; 

- о радном времену школе; 

- о календару активности школе и образовно-васпитног рада; 

- информације у вези са другим активностима школе, организацијом и сл. 
 

Путем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја траже се: 

- копије докумената (записника и обавештења) насталих приликом 

инспекцијских надзора; 

- информације у вези са другим активностима школе, организацијом и сл. 
 

Интернет адреса са контакт информацијама, садржајима везаним за регулативу школе и 

др.: www.gtskola.edu.rs . 

 

Календар активности школе је доступан на званичној интернет адреси школе. 

 

назад на садржај 
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  

 

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља образовно-васпитну делатност и 

има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и 

правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. У складу са одредбама 

Закона о основама система образовања и васпитања (закон је објављен у листу 

„Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019), 

рад школе подлеже надзору градске и републичке просветне инспекције. Преко управног 

спора судови надзиру законитост појединачних коначних аката школе у управним 

стварима. 

 

Средства за рад Школе обезбеђују се у буџету Републике Србије, у буџету јединице 

локалне самоуправе и на основу сопствених прихода. 

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за 

 плате, накнаде и додатке запослених у основним и средњим школама, социјалне 

доприносе и отпремнине; 

 развојне програме и пројекте школе, као и учешће Републике Србије у области 

инвестиција, стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на 

републичком и међународном нивоу, у складу са утврђеним средствима, а према 

критеријумима које прописује министар надлежан за послове образовања и 

васпитања; 

 подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи 

коју министар надлежан за послове образовања и васпитања прописује посебним 

актом сваке године. 

 

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за 

 стручно усавршавање запослених; 

 јубиларне награде и помоћ запосленима у школи; 

 превоз запослених; 

 капиталне издатке; 

 заштиту и безбедност ученика; 

 друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије. 

Сопствени приходи су средства обезбеђена на основу ванредних ученика, донација, 

уговора и других правних послова у складу са законом. 

 

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Школа одговара свим својим 

средствима којима располаже. 
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Начин обављања делатности образовања и васпитања, овлашћења и делокруг Школе су 

утврђени Законом о основама система образовања и васпитања (закон је објављен у листу 

„Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019), 

Законом о средњем образовању и васпитању (закон је објављен у листу „Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 (др. закон)) и Статутом 

Школе. 

Делатност образовања и васпитања обавља установа. 

На оснивање и рад установе примењују се одредбе Закона о основама система образовања 

и васпитања (закон је објављен у листу „Службени гласник Републике Србије”, бр. 

88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019) и прописа о јавним службама. 

Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је Законом о основама 

система образовања и васпитања (закон је објављен у листу „Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019) и посебним законима. 

Делатност средњег образовања и васпитања је делатност од непосредног друштвеног 

интереса и остварује се као јавна служба. 

Начин обављања делатности средњег образовања и васпитања прописан је Законом о 

основама система образовања и васпитања (закон је објављен у листу „Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019) и Законом о средњем 

образовању и васпитању (закон је објављен у листу „Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 (др. закон)). 

Делатност средњег образовања и васпитања обавља се у средњој школи и то: 

 гимназији; 

 стручној школи; 

 уметничкој школи; 

 мешовитој школи (гимназији и стручној или уметничкој школи); 

 школи за ученике са сметњама у развоју. 

У стручној школи се стичу одговарајуће опште и стручно образовање и васпитање у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању за обављање послова одговарајућег занимања 

и за наставак образовања у високошколским установама. 

У Грађевинској техничкој школи „Бранко Жежељ” се стиче средње образовање и 

васпитање у четворогодишњем трајању, у подручју рада геодезија и грађевинарство за 

следеће образовне профиле: 

- грађевински техничар; 

- грађевински техничар за нискоградњу. 

 

Школа остварује образовно-васпитни рад на основу школског програма средњег 

образовања и васпитања. Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне 

активности школе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу 

прописани циљеви и стандарди постигнућа. 
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Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава. Настава је организована као 

одељењска и групна. Ваннаставне активности школа организује полазећи од 

интересовања и способности ученика и циљева средњег образовања и васпитања, а 

обухвата рад наставника и ученика кроз реализацију: рада секција, концертне активности, 

такмичења, екскурзије, излета, студијских путовања, културне и јавне делатности школе. 

 

Школа је дужна да пропише и спроводи мере, начин и поступак заштите и безбедности 

деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује школа. У 

школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, 

запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим радом и целокупним 

понашањем доприносе развоју позитивне атмосфере у школи. 

 

 

назад на садржај 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 

ОБАВЕЗА  

 

Школа делује самостално у оквиру своје аутономије прописане чланом 99. Закона о 

основама система образовања и васпитања. 

 

Аутономија установе, у смислу Закона о основама система образовања и васпитања, 

подразумева избор појединих садржаја, начина остваривања, сарадника у складу са 

потребама, могућностима, интересовањима, расположивим ресурсима, 

карактеристикама локалне заједнице приликом: 

1) доношења статута, развојног плана, програма, годишњег плана рада, правила 

понашања у установи, мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и 

ученика и других општих аката установе; 

2) доношења плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника и 

стручног сарадника; 

3) доношења програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

4) самовредновања рада установе у оквиру изабране области на годишњем нивоу у 

циљу унапређивања образовно-васпитног рада. 

 

Аутономија установе, у смислу Закона о основама система образовања и васпитања, 

подразумева и: 

1) педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школских програма 

зависно од локалних прилика; да се у реализацији обавезног општег програма 

максимално користе локални ресурси; право да се школски календар делимично 

прилагоди локалним приликама, промене у динамици остваривања школских 

програма уз поштовање годишњег плана рада, организација наставе у блоковима 

и заједничких часова сродних предмета код интердисциплинарних тема, пуно 

уважавање локалних специфичности при изради развојног плана и 

вишегодишњег школског програма у складу са карактеристикама локалног 

становништва; развијање система стручног усавршавања наставника у самој 

школи на основу реалних потреба школе; 

2) аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за предмет, право 

наставника као професионалца да самостално конципира процес наставе и учења, 

уз одговорност за резултате учења; 

3) доношење одлуке о избору уџбеника; 

4) начин остваривања сарадње са установама из области образовања и васпитања, 

здравства, социјалне и дечје заштите, јавним предузећима, привредним 
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друштвима и другим органима, службама и организацијама, ради остваривања 

права деце, ученика и запослених. 

 

Школа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве образовања и 

васпитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује остваривање општих исхода 

образовања и при томе укључује и родитеље, односно друге законске заступнике и 

њихова удружења и локалну заједницу. 

 

Школа води прописану евиденцију у штампаном и/или електронском облику и издаје 

јавне исправе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 

посебним законом. 

 

Школа води евиденцију о: 

 ученику; 

 успеху ученика; 

 испитима; 

 образовно-васпитном и васпитном раду; 

 запосленима. 

Евиденција се води на српском језику ћириличким писмом. 

 

На основу података унетих у евиденцију, школа издаје јавне исправе. 

Јавне исправе су: ђачка књижица, исписница, уверење, сведочанство и диплома. 

Јавна исправа се издаје на српском језику ћириличким писмом. 

Министар надлежан за послове образовања и васпитања прописује образац јавне исправе 

и одборава његово издавање. 

Школа оверава веродостојност јавне исправе печатом, сагласно закону. 

 

Школа је ускладила Статут и општа акта школе са новим Законом о основама система 

образовања и васпитања (закон је објављен у листу „Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019). 

Школа има развојни план, стратешки план развоја установе који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности за сваку школску 

годину, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од 

значаја за развој установе. 
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Развојни план доноси школски одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, 

за период од три до пет година. 

 

Школа сваке школске године доноси годишњи план рада, којим се утврђују време, место, 

начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада школа доноси у складу са развојним планом и програмом 

образовања и васпитања. 

 

Средње образовање и васпитање остварује се на основу школског програма. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма наставе и учења, 

односно програма одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни 

план школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом 

о средњем образовању и васпитању.  

Школски програм доноси Школски одбор, по правилу на период од четири године. 

 

Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања 

и садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа 

остварује; 

3) језик на коме се остварује програм; 

4) начин остваривања школског програма; 

5) начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања; 

6) друга питања од значаја за школски програм. 

 

Ближи услови за израду школског програма уређују се Законом о средњем образовању и 

васпитању. 

Министарство надлежно за послове образовања и васпитања даје сагласност у погледу 

планираних материјалних средстава за остваривање школског програма. 
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Упис у први разред средње школе врши се на основу конкурса који расписује 

министарство надлежно за послове образовања и васпитања којим се утврђује садржај, 

време, место и начин полагања завршног испита као и основе и мерила за рангирање и 

упис у школу. 

 

Ванредни ученици могу да стекну средње образовање и васпитање полагањем испита. 

Школа остварује делатност образовања и васпитања уз поштовање општих принципа 

система образовања и васпитања, циљева образовања и васпитања и општих исхода и 

стандарда образовања и васпитања који се односе на постигнућа деце и ученика 

прописани су Законом о основама система образовања и васпитања. 

 

Школа организује образовно-васпитни рад у два полугодишта, у складу са календаром 

рада који прописује министар надлежан за послове образовања и васпитања. 

 

назад на садржај 
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА  

 

Надлежности Школе одређене су одредбама Законом о основама система образовања 

и васпитања (закон је објављен у листу „Службени гласник Републике Србије”, бр. 

88/2017, 27/2018 (други закони), 10/2019) и Законом о средњем образовању и 

васпитању (закон је објављен у листу „Службени гласник Републике Србије”, бр. 

55/2013, 101/2017, 27/2018 (др. закон)).  

Школа примењује и Закон о општем управном поступку (закон је објављен у листу 

„Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016).  

 

Поред закона којима су прописане надлежности Школе, овај орган примењује и следеће 

подзаконске акте који се односе на те прописе: 

 

Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 68/2010) 

Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 8/2006) 

Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података 

о личности („Службени гласник Републике Србије”, бр. 50/2009) 

Правилник о начину претходне провере радњи обраде података о личности („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 35/2009) 

 

Школа, као државни орган, примењује и друге прописе. 

 

Закони 

Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије” бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015 

други закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) 

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије” 

бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука Уставног суда РС и 67/2013 – одлука Уставног 

суда РС) 

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 93/2014 и 22/2015) 
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Закон о печату државних и других органа („Службени гласник Републике Србије” бр. 

101/2007) 

Закон о тајности података („Службени гласник Републике Србије” бр. 104/2009) 

Закон о раду („Службени гласник Републике Србије” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 22/2011 – закључак Уставног суда РС, 79/2011 – одлука Уставног суда 

РС, 13/2017 – одлука Уставног суда РС и 113/2017) 

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије” број 

101/2005, 91/2015 и 113/2017 – други закон) 

Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник Републике Србије” 

број 45/1991, 53/1993 – други закон, 67/1993 – други закон, 48/1994 – други закон, 

30/2010, 101/2005 – други закон, 47/2018 и 48/2018 – исправка) 

Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије” број 42/1991, 71/1994, 

79/2005, 83/2014) 

Закон о државним службеницима(„Службени гласник Републике Србије” број 79/2005, 

81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017) 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

Републике Србије”', број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

 

Уредбе 

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник 

Републике Србије” бр. 80/1992, 45/2016 и 98/2016) 

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 40/2010 и 42/2017) 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник Републике Србије” број 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 

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 – други закон. Престаје да се 

примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о 

запосленима у јавним службама („Службени гласник Републике Србије” број 113/2017), 

односно 1. јануара 2020. године.); 
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Правилници 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 

гласник Републике Србије” број 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016) 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник Републике Србије” број 81/2017 и 

48/2018) 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Службени гласник Републике Србије” број 30/2010) 

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 Републике Србије” број 

7/1991) 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гласник Републике Србије” број 

74/2018) 

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник 

Републике Србије" број 31/2006, 51/2006, 44/2013, 43/2015 и 48/2018) 

Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник Републике Србије” 

број 23/2018) 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Србије” број 82/2015) 

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени 

гласник Републике Србије” број 37/1993 и 43/2015) 

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” 

број 72/2015, 84/2015, 73/2016 и 45/2018) 

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

стручних сарадника у средњој школи („Службени гласник Републике Србије - 

Просветни гласник” број 1/1992, 23/1997 и 2/2000) 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник 

Републике Србије -Просветни гласник” број 5/2012) 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје геодезија и грађевинарство 

(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” број 8/1993, 1/1994, 

6/1995, 5/1998, 4/2002, 5/2003, 6/2005, 3/2008, 5/2013, 11/2013 и 14/2013) 
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Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе 

(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 

и 11/2016) 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС - Просветни гласник” број 

6/1990 и „Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” број 4/1991, 

7/1993, 17/1993, 1/1994, 2/1994, 2/1995, 3/1995, 8/1995, 5/1996, 3/2001, 2/2002, 8/2002, 

5/2003, 10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 

1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013 и 16/2013) 

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама („Службени гласник Републике Србије - Просветни 

гласник” број 5/1991, 1/1992, 21/1993, 3/1994, 7/1996, 7/1998, 3/1999, 6/2001, 3/2003 , 

8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/20011, 8/2011, 9/2013, 

6/2014, 5/2015, 8/2015, 16/2015 и 21/2015) 

 

Други прописи 

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

ученика („Службени гласник Републике Србије” број 21/2015) 

 

Општа акта школе 

Статут Школе 

Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

Правилник о организацији и систематизацији послова 

Правилник о безбедности и здрављу на раду 

Правилник о раду 

Правилник о јавним набавкама 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Грађевинској техничкој школи 

„Бранко Жежељ” 

Правилник о критеријумима и поступку утврђивања запослених за чијим радом 

престаје потреба у Грађевинској техничкој школи „Бранко Жежељ” 

Правилник о процени ризика 
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Правилник о противпожарној заштити 

Правилник о канцеларијском пословању 

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

Правилник о организацији и спровођењу испита 

Правилник о награђивању запослених 

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и избору ученика генерације 

Правилник о расподели материјалних средстава најбољим ученицима од донација 

школи за ученике 

Правилник о руковању печатима и штамбиљем школе 

Правилник о организацији буџетског рачуноводства 

Правила облачења 

Пословник о раду Школског одбора 

Пословник о раду Савета родитеља 

Пословник о раду Ученичког парламента 

Пословник о раду Наставничког већа 

 

назад на садржај 
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  

 

У складу са чланом 79. Закона о основама система образовања и васпитања права детета 

и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговором, овим и посебним 

законима. 

Школа, односно запослени у школи дужни су да обезбеде остваривање права детета и 

ученика, а нарочито право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и 

циљева из чл. 7. и 8. Закона о основама система образовања и васпитања; 

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 Законом о основама система 

образовања и васпитања 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 тач. 1) до 9) овог члана нису остварена; 

11) заштиту и правично поступање школе 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 је дужна да обезбеди све услове за остваривање права детета и ученика. 

 

Средње образовање и васпитање остварује се у складу са циљевима који су дефинисани 

законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, а нарочито: 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву; 

 развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 

 оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; 
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 свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност на раду; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

 развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, 

самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања сопственог 

мишљења. 

 

Средње образовање и васпитање обезбеђује услове да ученици и одрасли постигну опште 

исходе образовања и васпитања у складу са законом. 

 

План и програм наставе и учења доноси се у складу са утврђеним принципима, 

циљевима и стандардима постигнућима, односно стандардима квалификације. 

План и програм наставе и учења четворогодишњег стручног образовања садржи 40 % 

општег и најмање 55 % стручног образовања. 

 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се 

остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи, стандарди постигнућа 

и компетенције, у складу са законом. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава – теоријска, 

практична и вежбе, додатна, допунска настава и пракса када су одређени планом и 

програмом наставе и учења, припремна настава и друштвено-корисни рад ако се у току 

школске године укаже потреба за њим. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, 

припремни и консултативно-инструктивни рад. 

Изборни облици образовно-васпитног рада су верска настава и грађанско васпитање и 

други предмети одређени планом и програмом наставе и учења. 

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско 

васпитање. 

Факултативни облици образовно-васпитног рада су: настава језика националне мањине 

са елементима националне културе, другог, односно трећег страног језика и предмета 

потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развој ученика и 

ваннаставни облици – хор, оркестар, позориште, екскурзија, културно-уметничке, 

техничке, проналазачке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности. 

Факултативни облици образовно-васпитног рада обавезни су за ученике који се за њих 

определе. 

Време које ученик проводи у школи изражено је у сатима и обухвата часове обавезних 

предмета и изборних програма и активности. 
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У стручној школи ученик може да има до 28 сати обавезних предмета и изборних 

програма наставе недељно. У недељни број сати  не урачунава се трајање допунске и 

додатне наставе и час одељењског старешине. 

Ученик може да има до три часа изборних активности недељно. 

Час теоријске наставе и вежби траје 45 минута, а практичне наставе 60 минута. 

 

Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или 

показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. 

Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у 

одређеној наставној области. 

Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање 

разредног испита, и за ванредног ученика. 

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног 

испита, у обиму од најмање 10 % од укупног годишњег броја часова из предмета на који 

је упућен на поправни испит. 

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних 

испита у обиму од најмање 5 % од укупног годишњег броја часова из предмета из којих 

се полаже матурски, односно завршни испит. 

 

За ученике упућене на поправни испит, ванредне ученике и ученике упућене на разредни 

испит, школа организује припремну наставу, пре почетка испитног рока, за сваки 

предмет. Обим припремног рада утврђује Наставничко веће школе на предлог стручног 

већа за области предмета у складу са законом. 

 

Екскурзија, излети и студијска путовања се организују према Годишњем плану рада 

школе. При утврђивању плана и програма екскурзије обавезно се полази од циља и 

карактера програма образовања који ученици савлађују, материјалних могућности 

њихових родитеља, као и мишљења савета родитеља. Извештај о изведеним 

екскурзијама, излетима и студијским путовањима разматра Наставничко веће, Савет 

родитеља и Школски одбор. 

 

Културна и јавна делатност школе произлази из њене друштвене и културне улоге и 

доприноси потпунијем васпитању ученика, јавности рада и утицају на културни развој 

средине. Ради подизања опште културе ученика и унапређивању друштвеног и културног 

живота средине, школа организује разноврсне облике јавног деловања: приредбе у школи 

и ван ње, такмичења, снимања, организовање прослава и свечаности поводом школске 

славе – Светог Саве и сл. Садржаји и облици културног и јавног деловања утврђују се 

Годишњим планом рада школе. 
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У току стицања средњег стручног образовања и васпитања ученици полажу следеће 

испите: разредни испит, поправни испит, допунски испит, испит за ванредне ученике, 

испит по приговору или жалби и матурски испит. 

Испити се полажу пред комисијом у складу са законом. Сви испити се организују у 

просторијама школе и полажу се пред испитном комисијом од најмање три члана, коју 

образује директор Школе, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже, а 

чине је председник, испитивач и стални члан. Испити се полажу у роковима прописаним 

законом и Статутом школе, и то у редовним и ванредним роковима. 

 

Више података о услугама, налази се у следећем поглављу. 

 

назад на садржај 
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Настава се одвија у оквиру петодневне радне недеље. Настава се изводи према распореду 

часова који доноси директор школе, у две смене. 

 

Одржана настава се евидентира у Ес Дневнику. 

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, утврђује се на 

почетку сваке школске године Годишњим планом рада школе. 

Време, начин, пријављивање и рокови полагања испита ближе се уређују Статутом школе 

и Правилником о организацији и спровођењу испита. О времену и месту полагања испита 

ученици се обавештавају пре почетка испитног рока, преко огласне табле школе и 

интернет стране. 

 

Средње образовање се завршава полагањем испита на државном нивоу. Врсте испита 

којима се завршава одређени ниво средњег образовања су: општа матура, стручна и 

уметничка матура, завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и 

мајсторски испит. 

 

Општом матуром проверава се усвојеност општих стандарда постигнућа након 

завршеног средњег општег образовања и васпитања у гимназији, а који се прописују 

програмом опште матуре. 

Општа матура се полаже у складу са програмом опште матуре, који доноси министар по 

прибављеном мишљењу Националног просветног савета. 

Општу матуру полажу ученици након завршеног четвртог разреда средњег општег 

образовања и васпитања у гимназији. 

Општу матуру, односно њен део може да полаже и ученик након завршеног четвртог 

разреда средњег стручног, односно уметничког образовања у складу са програмом опште 

матуре. 

 

Стручном и уметничком матуром проверава се стеченост компетенција и усвојености 

посебних стандарда постигнућа прописаних стандардом квалификације у оквиру 

одговарајућег занимања и за наставак образовања у научној, стручној или уметничкој 

обласдти у којој је стекао средње образовање и васпитање, на струковним или 

академским студијама без полагања пријемног испита, у складу са законом којим се 

уређује високо образовање. 

Стручна матура се полаже у складу са прописаним програмом стручне матуре, који 

доноси министар по прибављеном мишљењу Савета за стручно образовање и образовање 

одраслих. 
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Стручну, односно уметничку матуру полаже ученик након завршеног четвртог разреда 

средњег стручног, односно уметничког образовања и васпитања у стручној, односно 

уметничкој школи. 

 

Након завршеног четвртог разреда средњег стручног образовања и васпитања ученик 

може да полаже: општу матуру, односно њен део под условима прописаним посебним 

законом и стручну матуру у складу са посебним законом. Садржај и начин полагања 

одређени су Правилником о организацији и спровођењу испита. 

 

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда 

постигнућа. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године 

обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Оцењивање је јавно и оцена мора одмах да буде образложена ученику. 

Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе. 

Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и владања. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова 

обавезног предмета, изборног програма и активности један час најмање два пута у 

полугодишту. 

На основу праћења и вредновања током наставне године закључну оцену из обавезног 

предмета, изборног програма и активности утврђује одељењско веће које чине 

наставници који предају ученику на предлог наставника, а оцену из владања на предлог 

одељењског страшине. 

У току школске године оцењивање је описно и бројчано. 

Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог 

полугодишта, према утврђеним стандардима постигнућа и прописаним критеријумима за 

оцењивање. 

Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: одличан (5), врло добар 

(4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) није прелазна оцена. 

Ученик који је на крају школске године оцењен и има прелазне оцене из свих обавезних 

предмета и из изборног програма други страни језик и који је оцењен из свих осталих 

изборних програма и активности прелази у наредни разред. 

Владање ученика свих разреда средњег образовања и васпитања оцењује се као бројчано 

на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех. 

Закључна оцена из владања јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), 

задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и улази у општи успех ученика. 

Владање ванредних ученика не оцењује се. 

Општи успех утврђује се као: одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан. 

Ученик није са успехом завршио разред, односно има недовољан успех уколико има више 

од две недовољне оцене, осим оцене из владања или није оположио поправни испит. 
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Општи успех ученика средњег образовања и васптања утврђује се на крају првог и другог 

полугодишта на основу аритметичке средине прелазних закључних бројчаних оцена из 

обавезних предмета, изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања и 

оцене из владања. 

Начин, поступак и критеријуме оцењивања успеха из појединачних предмета и владања 

и друга питања од значаја прописује министар надлежан за послове образовања и 

васпитања. 

 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе 

писмену пријаву директору школе у случају повреде права из члана 79. став 2 Закона о 

основама система образовања и васпитања или непримерног понашања запослених према 

детету и ученику, у складу са општим актом школе, у року од осам 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 детета и ученика. 

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, 

односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и 

предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве. 

 

У складу са чланом 82. Закона о основама система образовања и васпитања ученик 

основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски 

заступник има право да поднесе: 

1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 

владања у току школске године; 

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања на крају првог и другог полугодишта; 

3) приговор на испит. 

 

Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања 

у току школске године подноси се директору школе у року од три дана од саопштења 

оцене. 

Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и 

из владања на крају првог и другог полугодишта подноси се директору школе у року од 

три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике 

завршних разреда у року од 24 сата. 

Приговор на испит подноси се директору школе,  у року од 24 сата од саопштавања оцене 

на испиту. 

 

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином, 

решењем одлучује о приговору на оцену из обавезног предмета, изборног програма и 

активности и из владања у току школске године и приговору на закључну оцену из 
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обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања на крају првог и 

другог полугодишта у року од три дана, односно у року од 24 сата о приговору на испит, 

претходно прибављајући изјаву наставника. 

Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и 

активности основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да 

оцењивање није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава педагошко-

инструктивни рад са наставником у школи и решењем образује комисију за проверу знања 

ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има 

три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета. 

 

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор 

поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање. 

Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране одељењског већа 

утврди да закључна оцена из обавезног предмета, изборног програма и активности није 

изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем 

поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. 

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином оцени да 

је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима 

упућује одељењском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних 

сарадника. 

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит и 

упућује ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од 

дана подношења приговора. 

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не 

може да буде члан комисије. 

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду 

чланови комисије чији је испит поништен. 

Оцена комисије је коначна. 

 

У складу са чланом 81. Закона о основама система образовања и васпитања ученик, 

родитељ, односно други законски заступник детета и ученика, има право да поднесе 

пријаву министарству надлежном за послове образовања и васпитања, уколико сматра 

да су му повређена права утврђена Законом о основама система образовања и васпитања 

или другим законом, у случају: 

1) доношења или недоношења одлуке органа школе по поднетој пријави, приговору 

или жалби; 

2) ако је повређена забрана из чланова 110. до 113. Закона о основама система 

образовања и васпитања; 

3) повреде права детета и ученика из члана 79. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

Пријаву ученик, његов родитељ односно други законски заступник детета и ученика 

може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права. 
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У складу са Решењем министра просвете о расписивању Конкурса за пријем ученика 

средњих школа у РС за стипендије и кредите, за текућу школску годину, ученици средње 

школе достављају комплетни конкурсни материјала у секретаријату школе. 

 

Издавање потврда о редовном школовању и дупликата јавних исправа (сведочанства, 

ђачке књижице и сл.) врше се на основу Закона о средњем образовању и васпитању, 

Закона о општем управном поступку и службене евиденције школе. Дупликати јавних 

исправа издају се на основу поднетог захтева, за који није прописана форма и достављања 

потврде да је изгубљена јавна исправа оглашена неважећом у Службеном гласнику 

Републике Србије. Дупликат јавне исправе израђује референт за ученичка питања, а 

потписује директор школе. 

Потврде о школовању издају се на усмени захтев ученика, родитеља/старатеља ученика. 

 

Ученици могу поднети молбу за признавање оцена предмета и полагање допунских 

испита ради преквалификације за одређени образовни профил, убрзаног напредовања 

ученика, упоредног школовања, одлагања испита и сл. Молба се подноси директору 

школе на образцу који се добија у секретаријату школе и у роковима који су истакнути 

на огласној табли школе. Одлучујући о молбама ученика директор доноси решење у 

складу са законом и статутом школе. 
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Издавање потврда запосленима издају се на усмени захтев запосленог, а врше са на основу 

Закона о општем управном поступку и увида у кадровску евиденцију школе коју воде 

секретар школе и финансијска служба школе. 

 

Директор школе одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених. Молбе и 

захтеви запослених достављају се писмено директору школе о чему директор школе 

доноси решење. 

 

На основу члана 168. Закона о основама система образовања и васпитања на решење о 

остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу школском 

одбору, у року од 15 дана од дана достављања решења директора. 

Школски одбор дужан је да одлучи по жалби у року од од 15 дана од дана достављања 

жалбе. 

Ако школски одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан 

другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана 

истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења. 

 

Директор, запослени у секретаријату и рачуноводству школе, пружају информације 

заинтересованим странкама о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права 

и обавеза сваког радног дана у току радног времена непосредно и телефонским путем. 

 

назад на садржај 
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА  

 

У овом поглављу информатора се приказују информације о броју случајева када је нека 

од услуга из десетог поглавља тражена и пружена. Посебно се истиче у колико случајева 

је услуга пружена у прописаном року, а у колико случајева након истека рока, наводи се 

број и врста предузетих мера од стране државног органа (уколико је то примерено 

природи услуге о којој је реч), број случајева у којима су коришћена правна средства у 

случају након што услуга није пружена или након што лице није било задовољно 

услугом, и приказују се одлуке по тим правним средствима, по врсти. Сви ови подаци се 

наводе најмање за претходну и за текућу годину. 

 

Бројчане податке о услугама које у овој тачки Информатора о раду нису наведене, школа 

не поседује, односно евиденцију тог типа не води. 

 

назад на садржај 
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И  РАСХОДИМА  

 

Подаци о приходима и расходима доступни су свим заинтересованим лицима и могу се 

добити у рачуноводству школе. 

 

Табеларни преглед прихода (обједињени подаци) 

 

Редни 

број 
Назив прихода 

Остварени 

приходи у 

2017. години 

Планирани 

приходи за 

2018. годину 

Остварени 

приходи у 

2018. години 

(први квартал) 

1. Приходи од извршених 

 услуга 

2.961.813,80 3.200.000,00 732.621,49 

2. Приходи од школарине, ванредни 

испити, дупликат диплома, такса 

209.250,00 200.000,00 40.300,00 

3. Екскурзије 2.477.271,00 4.000.000,00 456.667,00 

4. Родитељски динар - осигурање ученика 66.000,00 120.000,00 0,00 

5. Родитељски динар - Фонд за ученике 90.750,00  150.000,00 1.500,00 

6. Родитељски динар - Матурско вече 144.700,00 200.000,00 0,00 

7. Донације од осталих нивоа власти 15.305.324,13 17.000.000,00 3.241.567,47 

8. Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица- 

86.612,00 18.200,00 46.200,00 

     
 УКУПНО 21.197.020,93 24.888.200,00 4.518.855,96 

 

Извори података: 

- извештај о извршењу буџета за 2017. годину (ОБРАЗАЦ 5); 

- усвојени Финансијски план прихода за 2018. годину; 

- извештај о извршењу буџета за први квартал 2018. година (ОБРАЗАЦ 5). 

 

Остварени расходи у 2017. години (табеларни приказ) 

 

Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

 4 Текући расходи      

 41 Расходи за запослене      

1. 4111 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

39.239    71 39.310 

2. 4121 Доприноси за ПИО  4.713    98 4.811 

3. 4122 Доприноси за здравствено 

осигурање 

2.023    41 2.064 

4. 4123 Доприноси за 

незапосленост 

 295    6  301 

5. 4131 Накнаде у натури   1.911   40  1.951  

6. 4141 Исплата накнаде за време 

одсуствовања са посла на 

терет фондова 

 468     468 
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Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

7. 4143 Отпремнине и помоћи 459     459 

8. 4151 Накнаде трошкова за 

запослене 

  83    83 

9. 4161 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

  478   733  1.211 

  Укупно (Расходи за 

запослене/41) 

47.197 2.472  989 50.658 

 42 Коришћење роба и услуга      

 421 Стални трошкови      

10. 4211 Трошкови платног промета 

и банкарских услуга 

  95  16 111 

11. 4212 Енергетске услуге   7.498   7.498 

12. 4213 Комуналне услуге   832    832 

13. 4214 Услуге комуникација   365   7  372 

14. 4215 Трошкови осигурања   107    107 

15. 4219 Остали трошкови   4    4 

  Укупно (Стални 

трошкови/421) 

 8.901  23 8.924 

 422 Трошкови путовања      

16. 4221 Трошкови службених 

путовања у земљи 

  72  135  207 

17. 4222 Трошкови службених 

путовања у иностранству 

   259  259 

18. 4223 Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 

    33  33 

19. 4224 Трошкови путовања 

ученика 

  32   32 

  Укупно (Трошкови 

путовања/422)  

 104  427 531 

 423 Услуге по уговору      

20. 4232 Компјутерске услуге  276   276 

21. 4233 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

 244   244 

22. 4234 Услуге информисања   5  154 159 

23. 4235 Стручне услуге  215   215 

24. 4236 Услуге за домаћинство и 

угостатиљство 

    28  28 

25. 4237 Репрезентација   88  359  447 

26. 4239 Остале опште услуге   62  2527 2589 

  Укупно (Услуге по 

уговору/423) 

  802 88 3068 3958 

 424 Специјализоване услуге      

27. 4242 Услуге образовања, 

културе и спорта 

 60  12   2  74 

28. 4249 Остале специјализоване 

услуге 

  247   247 

  Укупно (Специјализоване 

услуге/424) 

 60  259   2 321 

 425 Текуће поправке и 

одржавање 

     

29. 4251 Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

 1.634  257 1.891 

30. 4252 Текуће поправке и 

одржавањеопреме 

  26   10  36 

  Укупно (Текуће поправке 

и одржавање/425) 

 1.660  267 1.927 

 426 Материјал      
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Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

31. 4261 Администартивни 

материјал 

  470   28  498 

32. 4263 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 

  188    188 

33. 4264 Материјал за саобраћај     2  2 

34. 4266 Материјал за образовање, 

културу и спорт 

  83   10  93 

35. 4267 Медицински и 

лабараторијски материјали 

  7    7 

36. 4268 Материј за одржавање 

хигијене и угоститељство 

  128   54  182 

37. 4269 Материјали за посебне 

намене 

  230   75  305 

  Укупно (Материјал/426)  1.106   169 1.275 

 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

     

38. 4727 Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку 

и спорт 

    38  38  

  Укупно (Накнадеза 

социјалну заштиту из 

буџета/472)  

    38  38 

 482 Порези, обавезне таксе и 

казне 

     

39. 4821 Остали порези     104  104 

40. 4822 Обавезне таксе   1    1 

  Укупно (Порези, обавезне 

таксе и казне/482) 

  1   104  105 

  Укупно (Текући 

расходи/4) 

47.257 15.305  88 5.087 67.737 

 5 Издаци за нефинансијску 

имовину 

     

 51 Основна средства      

 512 Машине и опрема       

41. 5122 Административна опрема    256  256 

42. 5126 Опрема за образовање, 

културу и спорт 

   556  556 

43. 5128 Опрема за јавну безбедност     25  25 

44. 5129 Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 

немоторна опрема 

    6  6 

 515 Нематеријална имовина      

45. 5151     141  141 

  Укупно (Издаци за 

нефинансијску 

имовину/5)  

   984  984 

  Укупно (Сви расходи) 47.257 15.305  88 6.071 68.721 

 

  



Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”, Београд 

Информатор о раду – ажуриран 28. фебруара 2019. године 

67 

Планирани расходи у 2018. години (табеларни приказ) 

 

Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

 4 Текући расходи      

 41 Расходи за запослене      

1. 4111 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

   85  85 

2. 4121 Доприноси за ПИО    120  120 

3. 4122 Доприноси за здравствено 

осигурање 

   50  50 

4. 4123 Доприноси за 

незапосленост 

   10  10 

5. 4131 Накнаде у натури  2000  40 2.040 

6. 4143 Отпремнине и помоћи   500    500 

7. 4151 Накнаде трошкова за 

запослене 

  100  12  112 

8. 4161 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

    680  680 

  Укупно (Расходи за 

запослене/41) 

 2.600  997 3.597 

 42 Коришћење роба и услуга      

 421 Стални трошкови      

9. 4211 Трошкови платног промета 

и банкарских услуга 

  100  1 16  117 

10. 4212 Енергетске услуге  8.000   8.000 

11. 4213 Комуналне услуге   884    884 

12. 4214 Услуге комуникација   400  12  412 

13. 4215 Трошкови осигурања   120   120 

14. 4219 Остали трошкови   4    4 

  Укупно (Стални 

трошкови/421) 

 9.508  1 28 9.537 

 422 Трошкови путовања      

15. 4221 Трошкови службених 

путовања у земљи 

  80  230 310 

16. 4222 Трошкови службених 

путовања у иностранству 

   300 300 

17. 4223 Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 

    40  40 

18. 4224 Трошкови путовања 

ученика 

  40    40 

  Укупно (Трошкови 

путовања/422) 

  120  570 690 

 423 Услуге по уговору      

19. 4232 Компјутерске услуге   520   520 

20. 4233 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

  333   333 

21. 4234 Услуге информисања   40 17 210 267 

22. 4234 Услуге рекламе и 

пропаганде 

   17   17 

23. 4235 Стручне услуге  220  30 250 

24. 4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство 

    30  30 

25. 4237 Репрезентација    350 350 

26. 4237 Поклони-за пензионере     20   20 

27. 4237 Поклони за ученике     30  30 

28. 4239 Остале опште услуге  70  3.569 3.639 

29. 4239 Остале опште услуге-

осигурање ученика 

    120  120 

30. 4239 Остале опште услуге-

матурско вече 

   200 200 
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Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

  Укупно (Услуге по 

уговору/423) 

 1.183  17 4.559 5759 

 424 Специјализоване услуге      

31. 4242 Услуге образовања, култре 

и спорта 

 20  20  40 

32. 4249 Остале специјализоване 

услуге 

 260   260 

  Укупно 

(Специјализиоване 

услуге/424) 

 280  20 300 

33. 425 Текуће поправке и 

одржавање 

     

34. 4251 Текућпоправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

 1.655  250 1.905 

35. 4252 Текуће поправке и 

одржавање опреме 

 300  50  350 

  Укупно (Текуће поправке 

и одржавање/425) 

 1.955  300 2.225 

 426 Материјал      

36. 4261 Административни 

материјал 

 470  40 510 

37. 4263 Материјали за образовање 

и усавршавање запослених 

 200   200 

38. 4264 Материјали за саобраћај  10  10 20 

39- 4266 Материјали за образовање, 

културу и спорт 

 120  20 140 

40. 4267 Медицински и 

лабараторисјки материјали 

  20   20 

41. 4268 Материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство 

 200  14 214 

42. 4268 Материјали за 

угоститељство-пића 

   32 32 

43. 4269 Материјали за посебне 

намене 

 260  70 330 

  Укупно (Материјал/426)  1.280  186 1.466 

 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

     

44. 4727 Ученичке награде    150 150 

  Укупно (Накнаде за 

социјалну заштиту из 

буџета/472) 

   150 150 

 482 Порези, обавезне таксе и 

казне 

     

45. 4822 Обавезне таксе  5   5 

  Укупно (Порези, обавезне 

таксе и казне/482) 

 5   5 

  Укупни (Текући 

расходи/4) 

 16.931 18 6.810 23.759 

 5 Издаци за нефинансијску 

имовину 

     

 51 Основна средства      

 512 Машине и опрема       

46. 5122 Административна опрема    250 250 

47. 5124 Опрема за заштиту 

животен средине 

    20  20 

48. 5126 Опрема за образовање, 

науку, културу и спорт 

   550 550 

49. 5128 Опрема за јавну безбедност     30  30 



Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”, Београд 

Информатор о раду – ажуриран 28. фебруара 2019. године 

69 

Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

50. 5129 Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 

немоторна опрема 

   100 100 

 515 Нематеријална имовина      

51 5151     110 110 

  Укупно (Издаци за 

нефинансијску 

имовину/5)  

   1.060 1.060 

  Укупно (Сви расходи)  16.931 18 7.870 24.819 

 

Остварени расходи у првом кварталу 2018. године, од 1.1.2018. до 31.3.2018. (табеларни 

приказ) 

 

Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

 4 Текући расходи      

 41 Расходи за запослене      

1. 4111 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

   7 7 

2. 4121 Доприноси за ПИО    17 17 

3. 4122 Доприноси за здравствено 

осигурање 

    7  7 

4. 4123 Доприноси за 

незапосленост 

    1  1 

5. 4131 Накнаде у натури  468  4 472 

6. 4141 Исплата накнаде за време 

одсуствовања са посла на 

терет фондова 

     

7. 4143 Отпремнине и помоћи      

8. 4151 Накнаде трошкова за 

запослене 

 22   22 

9. 4161 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 

   135 135 

  Укупно (Расходи за 

запослене/41) 

 490  171 661 

 42 Коришћење роба и услуга      

 421 Стални трошкови      

10. 4211 Трошкови платног промета 

и банкарских услуга 

  20   3 23 

11. 4212 Енергетске услуге  1.709   1.709 

12. 4213 Комуналне услуге   200    200 

13. 4214 Услуге комуникација   95    95 

14. 4215 Трошкови осигурања      

15. 4219 Остали трошкови        

  Укупно (Стални 

трошкови/421) 

 2.024  3 2.027 

 422 Трошкови путовања      

16. 4221 Трошкови службених 

путовања у земљи 

   10 10 

17. 4222 Трошкови службених 

путовања у иностранству 

     

18. 4223 Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 

    3  3 

19. 4224 Трошкови путовања 

ученика 
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Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

  Укупно (Трошкови 

путовања/422)  

   13 13 

 423 Услуге по уговору      

20. 4232 Компјутерске услуге   37    37 

21. 4233 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

  34    

22. 4234 Услуге информисања      

23. 4235 Стручне услуге   40    40 

24. 4236 Услуге за домаћинство и 

угостатиљство 

     

25. 4237 Репрезентација     33 33 

        

26. 4239 Остале опште услуге  16  442 458 

  Укупно(Услуге по 

уговору/423) 

 127  475 602 

 424 Специјализоване услуге      

27. 4242 Услуге образовања, културе 

и спорта 

     

 4243 Медицинске услуге   7    7 

28. 4249 Остале специјализоване 

услуге 

 37   37 

  Укупно(Специјализоване 

услуге/424) 

 44   44 

 425 Текуће поправке и 

одржавање 

     

29. 4251 Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

 281  11 292 

30. 4252 Текуће поправке и 

одржавањеопреме 

  86    86 

  Укупно (Текуће поправке 

и одржавање/425) 

 367  11 378 

 426 Материјал      

31. 4261 Администартивни 

материјал 

 20  54 74 

32. 4263 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 

 21   21 

33. 4264 Материјал за саобраћај      

34. 4266 Материјал за образовање, 

културу и спорт 

    4  4 

35. 4267 Медицински и 

лабараторијски материјали 

     

36. 4268 Материј за одржавање 

хигијене и угоститељство 

 17  3 20 

37. 4269 Материјали за посебне 

намене 

 107  1 108 

  Укупно (Материјал/426)  165  62 227 

 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 

     

38. 4727 Накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку 

и спорт 

     

  Укупно (Накнадеза 

социјалну заштиту из 

буџета/472)  

     

 482 Порези, обавезне таксе и 

казне 

     

39. 4821 Остали порези      

40. 4822 Обавезне таксе      

  Укупно (Порези, обавезне 

таксе и казне/482) 
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Редни 

број 

Конто Опис Република Јединица 

локалне 

самопуправе 

Донације Из 

осталих 

извора 

Укупно 

у (000) динара 

  Укупни (Текући 

расходи/4) 

 3.217  735 3.952 

 5 Издаци за нефинансијску 

имовину 

     

 51 Основна средства      

 512 Машине и опрема       

41. 5122 Административна опрема      

42. 5126 Опрема за образовање, 

културу и спорт 

   353 353 

43. 5128 Опрема за јавну безбедност      

44. 5129 Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 

немоторна опрема 

     

 515 Нематеријална имовина      

45. 5151       

  Укупно (Издаци за 

нефинансијску 

имовину/5)  

   353 353 

  Укупно (Сви расходи)  3.217  1.088 4.305 
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Табеларни преглед расхода (обједињени подаци) 

 

Редни 

број 

Конто Опис Остварени 

расходи у 

2017. год 

* 

Планирани 

расходи у 

2018. год 

** 

Остварени 

расходи у 

2018. год 

/I квартал 

*** 

у (000) динара 

1. 410000 Расходи за запослене 50.658 3.597 661 

2. 421000 Стални трошкови  8.924 9.537 2.027 

3. 422000 Трошкови путовања  531  690 13 

4. 423000 Услуге по уговору  3.958 5.759 602 

5. 424000 Специјализоване услуге  321  300  44 

6. 425000 Текуће поправке и одржавање  1.927 2.255 378 

7. 426000 Материјал  1.275 1.466 227 

8. 470000 Социјално осигурање и 

социјална заштита 

 38  150  

9. 482000 Порези, обавезне таксе и казне  105  5  

 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 67.737 23.759 3.952 

 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

 ИМОВИНУ 

 984 1.060 353 

      
  УКУПНО 68.721 24.819 4.305 

 

*Остварени расходи из свих извора финансирања (Република, јединица локалне 

самопуправе, сопствени приходи, ђачки динар, добровољни трансфери физичких и 

правних лица)  

**Планирани расходи из извора финансирања (јединица локалне самоуправе, сопствени 

приходи, ђачки динар, добровољни трансфери физичких и правних лица) 

***Остварени расходи за први квартал 2018. године (јединица локалне самоуправе, 

ђачки динар, добровољни трансфери физичких и правних лица) 

 

 

назад на садржај 
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

У табелама су представљени планови јавних набавки и извештај о реализацији 

јавних набавки у претходној и текућој години. У посебним табелама су издвојене набавке 

на које се не примењује Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон – набавке на које се Закон 

не примењује сагласно члану 39. став 2 Закона, чија процењена вредност није већа од 

500.000,00 динара без ПДВ-а).  

Подаци који су објављени у табелама су у свему усаглашени са тромесечним 

извештајима који су у року достављени Управи за јавне набавке и допуњени подацима о 

набавкама на које се не примењује Закон, на основу интерне евиденције. 

Подаци о јавним набавкама се у складу са Законом објављују на Порталу јавних 

набавки, http://portal.ujn.gov.rs/.  

 

Подаци о спроведеним јавним набавкама у 2018. години, вредности преко 

500.000,00 динара: 

Редни 

број 

Врста предмета 

јавне набавке 

Укупан број 

закључених 

уговора 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без 

ПДВ 

Укупна вредност 

закључених 

уговора са 

ПДВ 

Планирано 

-процењена 

вредност 

1. ------- ---------- --------- ---------- ---------- 

 УКУПНО ------------ ----------- ------------ ----------- 

 

Извори података: 

 Извештај о извршењу Плана јавних набавки 2018. годину; 

 Подаци о спроведеним јавним набавкама у 2018. години. 

 

У 2018. години је било јавних набавки чија је вредност изнад 500.000,00 динара, 

а та се набавка односи на екскурзију ученика у школској 2018/2019. години. 

 

Управи за јавне набавке, Немањина 22 - 26, Београд, Школа је доставила податке 

за набавке на које се закон не примењује, на основу Закона о јавним набавкама, члан 39. 

став 2, и послала на електронску адресу izvestaj@ujn.gov.rs користећи образац Г. 
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Образац Г за евидентирање података о јавним набавкама на које се закон не 

примењује (период: 2018. година) 

 

Редни 

број 

Основ 

изузећа 

Укупан 

број 

закључених 

уговора 

Укупна 

вредност 

закључених 

уговора без 

ПДВ 

Укупна 

вредност 

закључених 

уговора са 

ПДВ) 

Планирано 

-процењена 

вредност 

у динарима 

 Набавке на које се Закон не 

примењује сагласно члану 39. став 

2 Закона (чија процењена вредност 

није већа од 500.000,00 динара без 

ПДВ-а) 

    

1. Електрична енергија 1 450.061,92 540.074,30 900.000,00 

2. Хигијенски производи 1 395.776,00 474.931,20 396.000,00 

3. Канцеларијски материјал 1 178.341,00  214.008,96 180.000,00 

4. Одржавање рачунара 1 216.000,00 259.200,00 291.667,00 

5. Безбедност и заштита на раду 1 96.000,00 115.200,00 96.000,00 

6. Набавка ХТЗ опреме и техничке 

робе  

1 121.993,00 146.391,60 122.000,00 

7. Набавка електро материјала 1  482.121,43  578.545,72 483.000,00 

8. Дезинсекција и дератизација 

/1 третман 

1 15.152,80 -------- 28.334,00 

9. Набавка хране 1  233.911,26 280.530,00 291.667,00 

8. Израда пројекта за хидрантску 

мрежу 

1 493.666,66  592.399,96 Средства 

одобрена 

Закључком  

Градоначелника 

Београда, 

бр. 6-7628/18-г 

9. Радови 1 457.232,00 Није у 

систему 

ПДВ-а 

942.501,00 

 

 

назад на садржај 
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14.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ” тренутно не додељује државну 

помоћ у било којем облику (трансфери, субвенције, дотације, донације, учешће у 

финансирању пројеката, кредити под повлашћеним условима, ослобађање од плаћања 

накнада, уступање средстава и слично).  

 

назад на садржај 
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА  

 

Подаци о платама изабраних и постављених лица за месец септембар 2018. године: 

Изабрана лица 

Изабрана и постављена лица у Школи нису чланови управних одбора предузећа ни 

других институција и не остварују приходе по том основу.  

 

Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец септембар 2018. године: 

 

Зараде у бруто износу (запослени који су засновали радни однос на неодређено време): 

 

Редни 

број 

Степен стручне 

спреме 

Збирни износ исплаћених бруто зарада 

/октобар 2018. године 

1. VII 69.468,74 

2. IV (50 % норме) 17.575,74 

3. III и I степен 32.867,21 

 Укупно: 119.911,69 

 

Зараде у бруто износу (основ је уговор о делу) у периоду 01.01.2018.-30.06.2018.  

 

Износ исплаћених бруто зарада 

/01.01.2018. -30.06.2018. 

135.215,20 

 

Накнаде (табеларни приказ)  

 

Редни 

број 

Конто Опис 2017. година 2018. година 

/I квартал 

 414 Социјална давања запосленима   

 4141 Исплата накнаде за време 

одсуствовања са посла на 

терет фондова 

  

1. 41411 Породиљско боловање 433.000,00 112.000,00 

2. 41412 Боловање преко 30 дана 35.000,00  

  УКУПНО 468.000,00 112.000,00 
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Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама 

(„Службени гласник Републике Србије” број 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 

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 – други закон. Престаје да се 

примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о 

запосленима у јавним службама („Службени гласник Републике Србије” број 113/2017), 

односно 1. јануара 2020. године.) утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата 

запослених, и то: 

1) у јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине и јединица локалне самоуправе; 

2) у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално 

осигурање; 

3) у организацијама обавезног социјалног осигурања. 

 

За обрачун и исплату запослених из члана 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату запослених у јавним службама, коефицијенти, примењују се следећи 

коефицијенти: 

2. У средњем образовању: 

Наставник, наставник практичне наставе, васпитач, стручни сарадник, секретар 

и шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме) 

17,32 

Наставник, наставник практичне наставе (VI степен стручне спреме) 14,88 

Стручни сарадник, социјални радник, секретар и шеф рачуноводства (VI степен 

стручне спреме) 

13,73 

Наставник практичне наставе (V степен стручне спреме) 13,65 

Наставник практичне наставе (IV степен стручне спреме) 13,42 

Књижничар, помоћни наставник, шеф рачуноводства и секретар (IV степен 

стручне спреме) 

11,15 

Помоћни наставник (III степен стручне спреме) 9,85 

Домар, кувар, радник на одржавању машина у школској радионици (V степен 

стручне спреме) 

9,16 

Административни, фининсијско-књиговодствени радник, радник на одржавању 

музичких инструмената, домар, кувар, економ радник у школској радионици (IV 

степен стручне спреме) 

8,62 

Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац парних 

котлова, радник у школској радионици (III степен стручне спреме) 

7,82 

Портир, чувар, курир, домар, пеглерка, сервирка, вешерка, помоћни кувар, 

ложач, телефониста, дактилограф (II степен стручне спреме) 

6,83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 

Физички радник 5,99 
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Коефицијенти из члана 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у 

јавним службама, увећавају се и то за: 

2. Средње школе: 

1) за послове руковођења школом: 

    - директор школе 20 % 

    - помоћник директора школе 10 % 

    - организатор практичне наставе 8 % 

2) наставнику разредном старешини 4 % 

3) запосленом у школи за децу ометену у развоју и наставнику одељења 

    за децу ометену у развоју при редовној средњој школи 

10 % 

4) наставнику, васпитачу, стручном сараднику, директору, помоћнику 

    директора, секретару и шефу рачуноводства за: 

    - једногодишњу специјализацију 2 % 

    - двогодишњу специјализацију 3 % 

    - магистратуру 4 % 

    - докторат 6 % 

 

 

назад на садржај 
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Финансијска средства за рад Школе обезбеђују се буџетом Републике Србије. 

Расположиви износ финансијских средстава и подаци о трошењу тих средстава 

приказани су у оквиру посебног поглавља информатора – Подаци о приходима и 

расходима (поглавље 12).  

 

1. Рачунари који су власништво школе: 

 73 рачунара у учионицама; 

 4 рачунара у канцеларијама; 

 1 рачунар у зборници; 

 3 рачунара у библиотеци; 

 3 рачунара у интернет-клубу; 

 13 рачунара у Малој архиви. 

2. Штампачи који су власништво школе: 

 2 штампача у учионицама; 

 4 штампача у канцеларијама; 

 1 штампач у библиотеци; 

 1 штампач у интернет-клубу; 

 1 штампач у Малој архиви. 

3. Пројектори који су власништво школе: 

 26 пројектора у учионицама; 

 1 пројектор у канцеларији; 

 1 пројектор у зборници; 

 1 пројектор у клубу; 

 6 пројектора у интернет-клубу. 

 

 

 

назад на садржај 
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Информације настале у раду и у вези са радом школе су у папирној и електронској форми 

и налазе се у предметима који се примају и евидентирају (заводе) у складу са Уредбом о 

канцеларијском пословању („Службени гласник Републике Србије”, бр. 80/1992, 45/2016 

и 98/2016) и Уредбом о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 40/2010 и 43/2017) у секретаријату школе. 

 

Носачи информација су: општи акти, записници са седница Школског одбора, Савета 

родитеља, стручних већа, ученичког парламента, одлуке, решења директора и наведних 

органа, планови и програми рада, извештаји о раду, матичне књиге, дневници, архива. 

Информације које постоје и у електронској форми налазе се на рачунарима школе. 

Наведени носачи информација се чувају: 

 у деловодницима у секретаријату школе, 

 у архиви школе. 

 

Електронске базе података се чувају: 

 у секретаријату школе, 

 код педагога и библиотекара, 

 у рачуноводственој служби, 

 у канцеларији директора школе. 

 

Финансијска документација, документација о набавци опреме и других средстава за рад, 

документација јавних набавки се чувају: 

 у деловодницима шефа рачуноводства и благајника школе. 

 

Досијеа запослених се чувају: 

  у секретаријату школе. 

 

Документација о регистрацији школе, отварању ПИБ-а, Поступак избора понуђача за 

Екскурзије и Општа акта школе се чувају: 

  у секретаријату школе. 
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На интернет презентацији школе објављују се информације које су настале у раду или у 

вези са радом школе, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. 

 

Информације на интернет презентацији остају док траје њихова примена (или актуелност 

по другом основу), а по потреби се ажурирају. 

 

Носачи информација, односно предмети којима располаже школа, а који нису предати 

на чување архиви, чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, односно не 

остављају се без надзора током радног времена, а по завршетку радног времена држе се 

у закључаним столовима, орманима или закључаним радним просторијама у којима је 

обезбеђена њихова сигурност, а у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа 

државне управе. 

 

Рачунари у којима се налезе информације у електронској форми се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите, и то применом одговараућих програма, као и лозинкама 

које осигуравају да приступ носачу информације нема нико осим службених лица која 

раде на предметима. 

 

Рачунари се не остављају без надзора током радног времена, а налазе се у радним 

просторијама које се по завршетку радног времена закључавају. 

 

Носачи информација се чувају код службених лица, односно у канцеларијама у чијем 

раду су настали до решења предмета после чега се предају архиви школе. 

 

Рокови чувања носача информација у архиви према категорији материјала утвђују се 

Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 44/1993). 

 

назад на садржај 
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18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ  

 

Школа поседује информације до којих долази применом закона, правилника и других 

правних аката наведених у тачки 9. овог Информатора о раду. 

 

Информације настале у раду или у вези са радом односе се на поступање у оквиру 

надлежности, овлашћења и обавеза школе приказаних у тачки 8. Информатора о раду, 

као и приликом пружања услуга чији је приказ наведен у тачки 10. овог Информатора о 

раду. 

 

Такође, информације које школа поседује, а везане за надлежности и организацију школе 

запослене, одобрени буџет и његово извршење, јавне набавке, средства рада и друго 

представљене су тачкама 2 - 4. и 13 - 17. овог Информатора о раду. 

 

назад на садржај 
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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП  

 

Све 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, а у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике 

Србије” број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ), осим када су се, према овом закону, 

према Закону о заштити података о личности („Службени гласник Републике Србије” 

број: 97/2008, 104/2009 – други закон, 68/2012 одлука Уставног суда Републике Србије и 

107/2012) и Закону о тајности података („Службени гласник Републике Србије” број 

104/2009), стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 

 

Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на интернет 

презентацији школе и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја који прописује: „орган власти не мора тражиоцу 

омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради 

о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету”. 

 

Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о 

бројевима текућих рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног Закона који 

прописује: „орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на 

углед или које друго право лица на које се тражене информације лично односе”. 

 

У сваком случају, у обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације 

биће образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама. 

 

назад на садржај 
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА  

 

Одлучивање по захтеву за слободан приступ информацијама 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Школи, може 

поднети свако физичко или правно лице и то у складу са чланом 15. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

 

Захтев се подноси писмено слањем захтева поштом на адресу школе или предајом захтева 

у секретаријату школе. 

 

Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ” је дужна да омогући приступ 

информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при 

чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. 

 

Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења 

које су информације заправо захтеване. Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, 

податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, и евентуално други подаци за 

контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација 

која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања 

информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за подношење захтева као и 

друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

 

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, директор 

школе је дужан 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, директор школе донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

 

Постоји образац за подношење захтева, али школа ће размотрити и захтев који није 

сачињен на том обрасцу. 

 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева: 

1) тражиоца обавести о поседовању информације; 

2) тражиоцу стави на увид документ који садржи тражену информацију; 

3) тражиоцу изда или му упути копију тог документа. 
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Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања секретаријата школе. Изузетно, 

ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и животне средине, школа мора поступити по захтеву најкасније у року од 

48 сати од пријема захтева. 

 

Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема 

захтева поступи по истом, дужно је да о томе, у року од седам дана од дана пријема 

захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана 

од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца 

информација од јавног значаја. 

 

Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити 

тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ 

нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким 

средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје 

опреме изради копију. 

 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама 

школе. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у 

друго време од времена које му је одредила школа. Лице које није у стању да без пратиоца 

изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз 

помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, директор школе неће издати посебно решење, 

него ће о томе сачинити службену белешку. 

 

Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му 

изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева 

и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна 

средства која може изјавити против таквог решења. Када школа не поседује документ 

који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће 

Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази. 

Право на жалбу. Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на одговор, 

решење о одбијању захтева или закључак директора школе, као у склучају да школа на 

захтев не одговори у прописаном року, односно уколико дође до „ћутања 

администрације”, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

 

Накнада трошкова се у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи 

тражену информацију не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену 

информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде 

те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 



Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”, Београд 

Информатор о раду – ажуриран 28. фебруара 2019. године 

86 

Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и 

упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују 

се на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената 

на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 8/2006). 

 

Образац захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

Школа не поседује посебан образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја. 

 

Захтев се писмено подноси у личном контакту заинтересованог лица са администрацијом 

школе, са напоменом о врсти информација која се захтева и потписом заинтересованог 

лица. 

 

Радње и мере предузете на примени закона о ослободном приступу информацијама 

 

Рад школе је јаван. Све 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, а у складу 

са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

Републике Србије” број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 ), осим када су се, према 

овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник 

Републике Србије” број: 97/2008, 104/2009 – други закон, 68/2012 – одлука Уставног суда 

Републике Србије и 107/2012) и Закону о тајности података („Службени гласник 

Републике Србије” број: 104/2009), стекли услови за искључење или ограничење 

слободног приступа информацијама од јавног значаја. Информације о раду школе 

доступне су јавно у штампаном и/или електронском облику у школи и/или на интернет 

страни школе, у: 

 Информатору о раду школе; 

 Правним актима школе; 

 Огласној табли школе; 

 Годишњаку школе. 

 

назад на садржај 

 

 


