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КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАДА ШКОЛЕ ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ 

 

Школа је отпочела са радом 4. децембра 1951. године као Фризерска школа под 

називом Стручна школа број 13, делатности личних услуга, школа ученика у привреди 

фризерске струке.  

Школа јe једина самостална образовна институција која у континуитету образује 

ученике занимања личних услуга. 

Школа је од готово самог почетка свога рада формирала сопствене радионице – салоне 

у којима се обавља професионална пракса и настава за све ученике. 

Међу првима је у некадашњој СФР Југославији прешла са двогодишњег на 

трогодишње образовање, послуживши као узор другим средњим занатским школама. 

У периоду од 1969. до 1972. године била је  проглашена експерименталном школом и 

међу стручним школама сматрана једном од најорганизованијих и најбољих у 

Републици Србији. 

Током времена постојања Школе услови за рад су се мењали. Школа је пресељена пет 

пута, што је утицало на услове рада. 

Као стални вид презентације стечених ученичких знања, Школа је учествовала и 

учествује на бројним такмичењима. Организовано је неколико стотина модних ревија 

фризура, шминке, маски, педикирско-козметичких и других радова, што је изазива  

интересовање у јавности. 

Пехари, дипломе и плакете, као и велики број телевизијских прилога и новинских 

чланака сведоче о успесима Школе и наставника у  васпитно-образовном раду са 

ученицима, постигнутим резултатима на Републичким и међународним такмичењима у 

знању и вештинама као и  хуманитарним и културним активностима. 

У школској 2019/20. години, статус редовних ђака има 952 ученика  који су 

распоређени у 40 одељења и образују се за атрактивна занимања. 

У први разред је уписано укупно 13 одељења: 

женски фризер /шест одељења/ 

мушки фризер  /четири одељења/ 

педикир и маникир /два одељења/ 

сценски маскер и власуљар /једно одељење/ 
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КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ ЗА 2019/20. 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

Обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада у школској 2019/20. 

години у Школи за негу лепоте оствариће се: 

у I и II разреду трогодишњег и у I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 

петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана; 

сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 31.јануара 2020. 

Друго полугодиште почиње ууторак, 18. фебруара 2020. године, а завршава се у петак, 

19. јуна 2020. године, а за ученике завршног разреда завршава се у петак, 29. маја 2020. 

године. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. 

Јесењи распуст је  понедељак,11. новембра 2019. 

Зимски распуст има два дела: први део почиње  у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у 

понедељак, 3. фебруара  2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020.  

Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у понедељак 

20. априла 2020. године. 

Летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2020. године. 

12. новембра ће се радити по распореду од понедељка, 8. јануара ће се радити по 

распореду од понедељка и 9. јануара ће се радити по распореду од понедељка, да би 

равномерно били заступљени сви дани у недељи. 

У школи се празнују радно: 

27. јануар - Свети Сава - Дан духовности 

Дан школе - 4. децембра 

28. јун - Видовдан - Спомен на Косовску битку 

Нерадни дани су: 

Дан примирја у првом светском рату, недеља 11. новембра. Дан државности, 15. и 16. 

фебруара. Празник рада 1. и 2 маја. 

Ученици и запослени у школи имају право да празнују следеће празнике: 

православци на први дан крсне славе, 

католици и припадници других хришћанских верских заједница - на први дан Божића и 

у дане Ускршњих празника, почев од Великог петка, закључно са другим даном 

Ускрса, према сопственом календару, 

Припадници исламске заједнице - на први дан Рамазанског бајрама и први дан 

Курбанског бајрама, 

припадници јеврејске вероисповести на први дан Јом Кипура. 
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РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА 

СМЕНА ОДЕЉЕЊА Број одељења 

непарна 

смена 
1-1,3,5,7,9,11,13;   2-1,3,5,7,9,11,13;  3-3,5,7,9,11,13  20 

парна 

смена 
1-2,4,6,8,10,12;  2-2,4,6,8,10,12;  3-1,2,4,6,8,10,12; 4-1 20 

 

СМЕНЕ 

 

Школа  ради у две смене које се недељно мењају. 

Прва смена почиње са радом у  8:00 часова, а друга у  14:00 часова. 

 

Директор школе 

Име и презиме занимање Телефон e-маил Aдреса 

Веселинка 

Животић 

професор 

књижевности и 

српског језика  

011/244-06-

17 

veselinkazivotic 

@gmail.com 

Jована 

Суботића 2 

Секретар 

Име и презиме занимање Телефон e-маил Aдреса 

Наташа Грујовић дипл. правник 
011/344-72-

26 

skolazanegulepote 

@gmail.com 

Jована 

Суботића 2 

Стручни сарадници 

Име и презиме занимање Телефон e-маил Aдреса 

Бранка Орешчанин педагог 
011/ 244 0 

958 

pedagogsnl 

@gmail.com 

Jована 

Суботића 2 

Милијана  

Андрејић 
психолог 

011/244 0 

958 

milijanaandrejic 

@gmail.com 

Jована 

Суботића 2 

Стана Булатовић библиотекар  bibliotekasnl 

@gmail.com 

Јована 

Суботића 2 

Александра 

Абрамовић  
библиотекaр  bibliotekasnl 

@gmail.com 

Jована 

Суботића 2 

Ивана Јеротић библиотекaр  bibliotekasnl 

@gmail.com 

Јована 

Суботића 2 

mailto:osmaslesa@sezampro.rs
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I  Делатност школе 

 

Своју делатност  школа обавља у складу са Уставом РС, Законом о основама система 

образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), Законом о средњем образовању и 

васпитању, другим важећим законима и подзаконским актима и Статутом школе.  

Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру средњег стручног 

образовања, којуостварује на основу прописаних наставних планова и програма.  

 

II Прописи који се примењују на делатност школе: 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања  (Службени гласник РС број 

88/17, 27/18 и 10/19) 

2. Закон о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС број  

55/13,101/17 и 27/18) 

3. Закон о раду (Службени гласник РС број 24/05 и 61/05, 54/09 и 32/2013 и 

75/2014,13/17 – одлука УС,113/17 и 95/18 ) 

4. Закон o уџбеницима (Службени гласник РС број 27/18) 

5. Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/2015) 

6. Правилник о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник РС 10/19) 

7. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник - 

Просветни гласник  1/92, 23/97 и 2/2000) 

8. Правилник о календару образовно- васпитног рада  средњих школа за школску 

2018/19 (Сл. Гл. Пр. Гл РС 10/2018) 

9. Правилник о стандардима рада квалитета установе (Службени гласник РС број  

14/18) 

10. Статут  Школе за негу лепоте број 07-54-1/18 и Измене и допуне Статута број 

07-113-1/19 

11. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

остало и личне услуге (Просветни гласник број 4/93, 5/2002, 13/2002, 3/2007, 

23/2007, 7/2012, 14/2013) 

12. Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма за стручне предмете за образовне 

профиле трећег и четвртог степена у стручним школама за подручје рада 

остало и личне услуге (Службени гласник РС – Просветни гласник, број 16/15) 

13. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете 

у стручним и уметничким школама (Службени гласник СРС – Просветни 

гласник, број 6/90,4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 3/2 

Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 001,2/2002, 8/2002,5/2003, 

10/2003, 24/2004, 1/2005,3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/06, 8/2008, 

1/2009,3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014,3/2015 и 

11/2016) 

14. Правилник о начину непосредног регулисања саобраћаја на путевима у зони 

школе (Службени гласник 89/2014) 

15. Правилник о програму свих облика  рада стручних сарадника (Сл. гл. Пр. гл. 

5/12) 
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16. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања ("Сл. Гл. РС", бр. 72/2015 , 

84/2015,73/2016 и 45/2018) 

17. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Г. РС 

68/15 и 81/2016 одлука УС) 

18. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању завања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (Сл. Гл. Рс 81/17) 

19. Правилник о дозволи за рад  наставника, васпитача и стручних сарадника  (Сл. 

Гл. Рс 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 

20. Правилник о плану уџбеника(Сл. Гл. РС - Просветни гласник", бр. 

9/2016,10/2016 и 10/2017) 

21. Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама (Сл. Гл. 

РС - Просветни гласник", бр. 6/2016) 

22. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа(Службени гласник РС 

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

23. Правилник о упису ученика у средњу школу (Службени гласник РС број 23/18) 

24. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање  (Службени гласник РС број 30/2010) 

25. Правилник о стандарду компетенција за професију наставника и њихов 

професионални развој (Службени гласник РС број 5/2011).    

26. Правилник о стандарду компетенција директора установа образовања и 

васпитања (Службени гласник РС Просветни гласник  број 38/2013) 

27. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план,његову  примену и вредновање (Службени гласник РС, бр.74 

/2018) 

28. Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме и наставних 

средстава за остваривање планова и програма за стручне предмете за образовне 

профиле трећег и четвртог степена у стручним школама за подручје рада 

остало и личне услуге (Службени гласник РС-Просветни гласник, број16/15 и 

13/19) 

29. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05);  

30. Закон о општем управном поступку  

31. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  

32. Закон о буџету РС за 2019.г. 

33. Закон о печату државних и других органа  

34. Закон о службеној употреби  језика и писма  

 

III Остваривање образовно - васпитног рада 

Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних 

планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни 

план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности 

утврђених Годишњим планом рада школе.  

Настава у Школи за негу лепоте изводи по распореду часова, који 

утврђујеНаставничко веће  школе, у две смене. Прва смена почиње од 800 часова, а 

друга од 1400 часова  

Школску 2019/20. годину уписало је 952 ученика  распоређених у 40 одељења. 

Укупно запослених је 119, од тога наставу изводи 93 наставника и 2 стручна 

сарадника.Настава је у потпуности  стручно заступљена.  

У школи се уче један страни језик - енглески језик, а за  ученике који су учили друге 

стране језике организује се настава и полагање разредног испита. 
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Предвиђена је могућност израде ИОП-а и осталих посебних програма образовања.  

 

IV Органи школе 

 

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

чије  организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом  школе.  

4.1. Орган управљања -  Школски одбор 

Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова, укључујући и 

председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове 

Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног бројачланова.Чланови 

Школског одборанаше школе именовани су Решењем скупштине града број бр. 112-

403/18-С. Мандат им је почео 23.07.2018. г. и траје четири године. 

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне 

самоуправе. Мандат школског одбора је четири године изузев код привременог 

школског одбора где мандат траје до именовања новог. 

 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ 

 

Чланови Школског одбора 

 

Предсeдник Иван Ардалић 

Представник Општине Вождовац Борислав Васиљевић 

Представник Општине Вождовац Милица Шебез 

Представник Општине Вождовац Ана Станимировић 

Представник  Савета родитеља Бранка Тасић 

Представник Савета родитеља Илија Илић 

Представник Савета родитеља Горан Ристивојевић 

Представник запослених Немања Илић 

Представник запослених Драгана Јовановић 

Представник запослених Иван Ардалић 
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Представници Ученичког парламента:  

Катарина Поповић,4-1 и Хана Салиховић, 4-1         

 

НАДЛЕЖНОСТ ШКОЛСКОГ ОДБОРА : 

 

Орган управљања: 

ЧлановиШколскогодбораодговорнисузаобављањепословаизсвојенадлежности, тј. 

зазаконитостизаблаговременодоношењеиспровођењеодлукаизсвојенадлежности, 

оснивачушколеиорганукојигаименује. 

Надлежност органа управљања:  

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

даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова; 

- доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и усваја Извештај 

о вредновању и самовредновању и Извештај о раду школе и раду директора; 

- утврђује Предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

- доноси финансијски план Школе, у складу са законом; 

- одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и 

седишта Школе, у складу са Законом; 

- доноси одлуку о давању на коришћење, односно у закуп школског простора; 

- доноси План јавних набавки Школе; 

- усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу 

екскурзије; 

- расписује конкурс и бира директора; 

- одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе; 

- доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора, у складу са 

Законом; 

- разрешава директора Школе дужности, у складу са Законом; 

- именује чланове Стручног актива за развојно планирање; 

- разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада 

и остваривање образовно-васпитног рада; 

- доноси План стручног усавршавања запослених и усваја Извештај о његовом 

остваривању; 

- одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 

- образује комисије за решавање питања из своје надлежности; 

- обавља и друге послове у складу са законом, општим актима и овим Статутом. 

 

Школски одбор је донео следећа акта: 

- Статут, 

- Правилник о дисциплинској и материјалној  одговорности запослених, 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду 

- Правилник о систематизацији и организацији радних места 

- Правила  понашању ученика, запослених, родитеља, 
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- Правилник о мерама, начину и поступку  заштите и безбедности ученика, 

   

- Правилник о дисциплинској и материјалној  одговорности ученика 

- Правилник о противпожарној заштити, 

- Правилник о полагањи испита 

- Правилник о полагању матурског испита 

- Правилник о полагању завршног испита 

- Правилник о полагању специјалистичког испита 

- Пословник о раду школског одбора 

- Пословник о раду наставничког већа 

- Пословник о раду савета родитеља 

- Пословник о раду стручних већа 

- Правилник о организацији и вођењу буџетског рачуноводства 

- Правилник о избору ученика генерације 

- Правилник о расподели средстава остварених од ванредних ученика 

- Правилник о раду 

- Правилник о похвалама и наградама за ученике Школе за негу лепоте 

- Правилник о раду школске библиотеке 

 

4.2. Орган руковођења–Директор 

 

Директор руководи радом школе. 

Директора школе бира Школски одбор на основу конкурса, по прибављеноммишљењу 

Наставничког већа, а одлука о изабраном кандидату доставља се 

Министарствупросвете на сагласност. Директор школе бира се на период од четири 

године. О правима,обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор. 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе 

иза свој рад одговара Школском одбору и надлежном министарству. 

Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом школе : 

 

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

активности установе; 

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; 

3) стара се о остваривању Развојног плана установе; 

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) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника; 

8) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог закона и 

недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и 

ученике; 

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа; 
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10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе и ових органа; 

12) сазива и руководи седницамаНаставничког већа, односно педагошког колегијума, 

без права одлучивања; 

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

установи; 

14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика; 

15) подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два 

пута годишње; 

16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова; 

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

са овим и посебним законом; 

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

законом и општим актима 

19) стара се о спровођењу поступка јавних набавки 

20) врши поделу предмета на наставнике на предлог стручних већа 

21) именује  одељењске старешине  на предлог помоћника директора 

22) одлучује о упису ученика из других школа на основу мишљења комисије 

23) именује комисије, осим комисија које именује Наставничко веће 

24) извршава одлуке органа управљања  

25) налогодавац је за извршавање финансијског плана 

26) именује ментора  по предходно прибављеном мишљењу стручног органа ( 

наставника- стручно веће за област предмета, стручног сарадника- педагошког 

колегијума) 

27) именује комисију за попис 

28) обавља и друге послове у складу са закном, Статутом и другим општим актима 

Школе 

29) именује руководиоце стручних већа на предлог стручних већа. 

 

У току школске године директор ће усмерити своје активности на: 

 

 програмирање и организацију  живота и рада школе у духу постојећих  прописа 

и аката Министарства просвете Републике Србије 

 пружање непосредне стручне помоћи наставницима и стручним сарадницима, 

стручним телима и ученицима 

 учвршћивање радне дисциплине  и подизање квалитета рада  

 предузимање   конкретних мера за одржавање зграде, набавку опреме и учила 

 стараће се о  благовременом обезбеђивању средстава за основну делатност 

школе 

 настојању да обезбеди услове за нормалан рад свих служби у циљу стварања 

услова за уредно вођење евиденције и документације о раду Школе , као и о  

правилности и ажурности послова од чијег извршења зависи добар рад  Школе у 

целини 

 предузимању мера и активности за развијање добрих односа у колективу 

 развијању контаката са родитељима и другим субјектимакоји могу да пруже 

адекватну помоћ школи у циљу извршавања њених задатака 
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 сарадњу са стручним институцијама и просветним органима на решавању 

општих  и посебних питања  образовно – васпитног рада у школи 

4.3. Саветодавни орган - Савет родитеља 

 

У циљу остваривања чвршће сарадње породице и Школеи пружања непосредније 

помоћи родитеља у остваривању задатака образовања и васпитања ученика, у школи се 

образује Савет родитеља, у својству саветодавног органа школе. 

Савет родитеља за школску 2019/20.годину конституисанје 10.09.2019. годину  – 

Записник  дел. бр. 07-164/19 од 11.09.2019. године. 

 

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

 

1/1 Гордана Мелентијевић Ранковић 

½ Александра Красић 

1/3 Мирјана Филиповић 

¼ Јелена Драгојевић 

1/5 Зоран Николић 

1/6 Саша Тијанић 

1/7 Реџеп Бешић 

1/8 Марија Ранђић 

1/9 Лазар Митровић 

1/10 Љиљана Богданић 

1/11 Небојша Станојевић 

1/12 Зорица Живановић 

1/13 Слађана Стојковић 

2/1 Бранка Тасић 

2/2 Соња Аранђеловић 

2/3 Вања Аничић 

2/4 Марија Васиљевић 

2/5 Ивана Буловић 

2/6 Марина Петковић 

2/7 Гордана Пиваш 

2/8 Ивана Млинар 

2/9 Марија Живадиновић 

2/10 Сања Ковачевић 

2/11 Милица Адор 

2/12 Марија Кубара 

2/13 Марија Цветић 

3/1 Сузана Малешевић 

3/2 Рада Бучић 

3/3 Бранко Миловић 

¾ Катарина Париповић 

3/5 Драгојла Булатовић 

3/6 Горан Ристивојевић 

3/7 Сњежана Букоровић 

3/8 Данијела Зафировић 

3/9 Предраг Цветковић 

3/10 Драгиша Бркљач 
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3/11 Горица Џудовић 

3/12 Александар Колонић 

3/13 Снежана Ивковић 

4/1 Јасмина Јанковић 

 

Надлежност Савета родитеља је да: 

- предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 

- предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у 

друге стручне тимове школе; 

- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-

васпитног рада; 

- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора 

уџбеника; 

- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о 

самовредновању; 

- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене 

делатности школе; 

- разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и 

учење,безбедност и заштиту ученика; 

- учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика 

за време боравка у школи и свих активности које организује школа; 

- даје сагласност на програм, цену екскурзије и избор агенције и 

организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању; 

- разматра и друга питања утврђена Статутом. 

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

одбору, директору и стручним органима школе. 

 

4.4. Стручни органи, тимови, већа и педагошки колегијум 

 

Стручни органи Школе су : 

- Наставничко веће 

- Одељењско веће 

- Стручно веће, за области предмета, 

- Стручни актив за развојно планирање 

- Стручни актив за развој школског програма 

- Педагошки колегијум 

- Школски тимови 

Стручни органи Школе су независни у раду и заједно са Школским одбором и 

директором Школе, користећи помоћ и сарадњу ученика и њихових родитеља, 

доприносе остваривању циљева и задатака Школе. 

Стручни органи школе, као колегијално стручни, имају задатак да буду носиоци 

активности у остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, у складу са 

законом. 

Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова присутног броја 

чланова, осим у случајевима предвиђеним Законом и Статутом. 
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Седницама стручних органа Школе могу да присуствују представници Ученичког 

парламента, без права одлучивања. 

4.4.1. Наставничко веће 

Наставничко веће чине наставници и стручнисарадници. 

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор. 

Надлежност Наставничког већа: 

- утврђује предлог Годишњег плана  рада и стара се о његовом успешном 

остваривању 

- разрађује и реализује наставни план и програм 

- утврђује и одобрава распоред часова наставеи осталих облика образовно-васпитног 

рада 

- разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о мерама за 

унапређивање тог рада 

- предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих 

задатака 

- разматра молбе ученика које су у његовој надлежности и одлучује по истим 

- разматра план програма извођења екскурзија и предлаже га за Годишњи програм 

Школе 

- одобрава одсуство ученицима дуже од  5 дана 

- доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања 

- похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама које 

су у његовој надлежности 

- разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних већа 

као и наставника и стручних сарадника 

- разматра предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе (наставни 

планови програми уџбеници и друго) 

- планира и организује различите облике ваннаставне активности 

- предлаже мере за побољшање материјалних услова рада Школе 

- на иницијативу стручних већа и одељењских већа разматра програм стручног 

усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог 

програма 

- разматра извештај  помоћника директора, организатора наставе, педагога, 

руководилаца стручних већа, одељењских старешина и педагошког колегијума 

- даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе 

- именује чланове Стручног актива  за развој школског програма 

- предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда наставника и 

стручних сарадника 

- врши и друге послове које му буду Законом и општим актима стављене у 

надлежност 

-  бира ученика генерације на предлог  Комисије за избор ученика генерације 

- одобрава употребу уџбеника и друге литературе у Школи и даје стручна мишљења 

и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе 

- предлаже мере за побољшање материјалних услова рада Школе ради потпунијег 

остваривања образовно-васпитног рада 

Сталне комисије се образују за послове који се стално јављају у току целе школске 

године, а повремене се образују за извршење задатака који се јављају повремено и 

трају привремено. 

Сталне комисије Наставничког већа су: 
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 Комисија за упис редовних ученика 

 Комисија за упис ученика из других школа 

- Комисија за верификацију испита ради доквалификације и преквалификације 

- Комисија за припрему годишњег извештаја и  комисију за припрему   годишњег 

плана рада 

 Комисија за вођење васпитно - дисиплинског поступка за ученике 

- Комисија за полагање испита 

ЧЛАНОВИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

1.  Абрамовић Александра Музичка уметност, библиотекар 

2.  Аврамовић Лидија Историја 

3.  Андрејевић Слободан Физичко васпитање 

4.  Андрејић Милијана Психолог, Психологија 

5.  Антић Милорад Рачунарство и информатика 

6.  Ардалић Иван Математика, Рачунарство и информатика 

7.  Бајец Софија Хигијена, Прва помоћ, Основе дерматологије 

8.  Бајић Јелена Српски језик и књижевност 

9.  Балиновић Александар Практична настава са технологијом рада 

10.  Билић Милена Практична настава са технологијом рада 

11.  Бједов Светлана Књиговодство 

12.  Бобић Тања Енглески језик 

13.  Богдановић Славица Практична настава са технологијом рада 

14.  Божић Душан  Практична настава са технологијом рада 

15.  Булатовић Ивана Практична настава са технологијом рада 

16.  Булатовић Стана Библиотекар 

17.  Видаковић Дубравка  Практична настава са технологијом рада 

18.  Видосављевић Душан Физичко васпитање 

19.  Влатковић Александра Хемија 

20.  Вучићевић Марина Историја 
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21.  
Гајић Марија, породиљско, замена 

Ана Парезановић 
Практична настава са технологијом рада 

22.  Гановић Весна Грађанско васпитање 

23.  
Димитријевић Тања, породиљско 

одсуство 
Практична настава са технологијом рада 

24.  Димитријевић Тања Географија 

25.  Ђорђевић Лидија 
Основе дерматологије, Основе анатомије и 

физиологије 

26.  
Ђорђески Ребић Наташа, 

неплаћено, замена,Тасић Ивана 
Српски језик и књижевност 

27.  Ђурђевић Стојмановски Анита Прва помоћ, библиотекар 

28.  Живковић Вера Књиговодство 

29.  Живковић Сузана Српски језик и књижевност 

30.  Жиловић Владанка 
Основе фризура и власуљарства, Сценска 

шминка 

31.  Иванчевић Биљана Практична настава са технологијом рада 

32.  Игњатовић Станислава Српски језик и књижевност 

33.  Илић Немања Практична настава са технологијом рада 

34.  Илић Оливер Екологија и заштита животне средине 

35.  Јевтић Ана  Географија 

36.  Јелић Данијела Српски језик и књижевност 

37.  Јеличић Јелена Практична настава са технологијом рада 

38.  Јеремић Мирјана Практична настава са технологијом рада 

39.  Јеротић Ивана Организатор практичне наставе 

40.  Јовановић Драгана Хемија, Познавање препарата 

41.  Јукић Радоња Енглески језик 

42.  Какашевски Влатко Физика 

43.  Калабић Драгана Практична настава са технологијом рада 

44.  
Калинић Снежана, боловање, 

замена Наталија Гаврић 
Практична настава са технологијом рада 

45.  Кекић Јасмина Хемија, Познавање препарата 
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46.  Копуновић Ана  Практична настава са технологијом рада 

47.  Костић Маријана Физика 

48.  Кошпенда Ивана Практична настава са технологијом рада 

49.  Кузмановић Глишић Кристина Практична настава са технологијом рада 

50.  
Кузмановић Наташа, породиљско, 

замена Деспотовић Марина 
Физика 

51.  Личина Бранка Практична настава са технологијом рада 

52.  Манделц Драгана Филозофија, Грађанско васпитање 

53.  Марић Светлана Грађанско васпитање 

54.  Марјановић   Aна Верска настава 

55.  Марковић Снежана Рачунарство и информатика 

56.  Марчић Тамара  Математика, Рачунарство и информатика 

57.  Маћешић Ивана Психологија 

58.  Милосављевић Снежана Енглески језик 

59.  Милуновић Јасна Практична настава са технологијом рада 

60.  Милуновић Татјана Практична настава са технологијом рада 

61.  Миљановић Јасна  Познавање препарата 

62.  Миљановић Оливера Физичко васпитање 

63.  Минић Ивана Хемија 

64.  Мирковић Марија Практична настава са технологијом рада 

65.  Митрић Силвија Практична настава са технологијом рада 

66.  Митровић Јелена Практична настава са технологијом рада 

67.  Митровић-Јанчетовић Дајана 
Ликовна култура, Естетско обликовање 

фризура 

68.  Михаиловић Горан Енглески језик 

69.  Михајловић Вишњић Јелена 
Ликовна култура, Естетско обликовање 

фризура 

70.  Нешовић Светлана Математика 
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71.  Орешчанин Бранка Педагог 

72.  
Остојић Невена, породиљско, 

замена Божовић Радован 

Екологија и заштита животне средине, 

Биологија 

73.  Пауновић Снежана Основе анатомије и физиологије, Хигијена 

74.  Петрова Јованка Хемија, Познавање препарата 

75.  Петровић  Ангела Силвана  Практична настава са технологијом рада 

76.  Петровић Владан Физичко васпитање 

77.  Радојевић Олгица Практична настава са технологијом рада 

78.  Радосављевић Славица Практична настава са технологијом рада 

79.  Ристановић Биљана Практична настава са технологијом рада 

80.  Спасић Татјана Практична настава са технологијом рада 

81.  Спасојевић Весна  Практична настава са технологијом рада 

82.  Сретић Весна Математика 

83.  Стаменић Јелена Енглески језик 

84.  Стаменковић Драгана Српски језик и књижевност 

85.  Станков Биљана Практична настава са технологијом рада 

86.  Станчић Љубица 

Естетско обликовање фризура, Сценска 

шминка, Историја позоришта, Сценска 

ликовна уметност 

87.  Стевић Милка  Помоћник директора 

88.  Стефановић Албина Познавање препарата 

89.  
Стојковић Душица  

 
Верска настава 

90.  
Тасић Радмила, породиљско,  

замена Павле Стрнчевић 
Историја 

91.  Теофиловић Јованка Практична настава са технологијом рада 

92.  Томић Љиљана  Хигијена, Прва помоћ, Основе дерматологије 

93.  Тошић Маја 

Основе анатомије и физиологије, Основе 

дерматологије, Организатор практичне 

наставе 

94.  Тричковић Милутин Практична настава са технологијом рада 

95.  Тришовић Милинковић Лидија 
Основе фризура и власуљарства, Сценска 

шминка 
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96.  Угрешић Биљана  Практична настава са технологијом рада 

97.  Церовић Зорица Српски језик и књижевност 

98.  Цонић Андреа Практична настава са технологијом рада 

99.  Чича Душица Рачунарство и информатика 

100.   Чустовић Месуд Организатор практичне наставе 

 

4.4.2. Одељењско веће 

 

Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада у сваком одељењу Школе, 

формира се одељењско веће. 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу лица 

ангажована по основу уг. о извођењу наставе са правом одлучивања. Седницама могу 

присуствовати и стручни сарадници, али без права одлучивања.  

Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина 

Одељењско веће ради у седницама. 

Седнице одељењског већа сазива одељењски старешина или помоћник директора по 

потреби, у складу са Годишњим планом  рада Школе. 

Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова 

већа.Одлуке одељењскогвећа доносе се већином гласова од присутног  броја чланова. 

Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа седница се 

одлаже и заказује нова најкасније у року од 3 дана. 

 

Одељењско веће : 

- даје мишљење о резултатима рада наставника 

- остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате који 

ученици постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају године 

- предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у 

одељењу 

- утврђује на предлог наставника оцену из предмета на основу укупних резултата 

рада и понашања ученика и оцену из владања 

- утврђује општи успх ученика 

- расправља о питањима покренутим на родитељском састанку 

- изриче дисциплинске мере из своје надлежности 

- предлаже наставничком већу програм усавршавања наставника, план и програм 

екскурзија, такмичења и слично 

- врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника 

- врши избор ученика за које треба организовати допунски  и  додатни рад на 

предлог предметног наставника 

- одобрава одсуство ученицима до 5 дана 

- предлажу похваљивање и награђивање ученика Наставничком већу 

- обавља и друге послове који су му Законом, општим актом и одлуком директора 

стављени у надлежност 

- предлаже ученика генерације Комисији за избор ученика генерације 
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- предлаже мере побољшања  владања и успеха ученика, сарадње са родитељима и 

ученицима 

 

Одељењски старешина : 

-руководи одељењским већем 

- координира рад чланова свог већа 

- доставља  Наставничком већу извештај о раду 

- обавља послове који су  прописани  другим општим актима 

 

Записник о  раду одељењског већа води одељењски старешина. 

У записник се уносе одлуке и закључци као и резултати гласања односно издвојена 

мишљења, ако то захтева члан већа. 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина 

 

1-1 Снежана Милосављевић 1-2 Снежана Пауновић 

1-3 Јасмина Кекић 1-4 Јелена Бајић 

1-5 Душан Видосављевић 1-6 Маријана Костић 

1-7 Оливер Илић 1-8 Радоња Јукић 

1-9 Светлана Нешовић 1-10 Радован Божовић 

1-11 Албина Стефановић 1-12 Данијела Јелић 

1-13 Влатко Какашевски   

 

2-1 Иван Ардалић 2-2 Весна Гановић 

2-3 Драгана Јовановић 2-4 Ана Јевтић 

2-5 Марина Вучићевић 2-6 Сузана Живковић 

2-7 Ивана Минић 2-8 Слободан Андрејевић 

2-9 Оливера Миљановић 2-10 Лидија Ђорђевић 

2-11 Ивана Тасић 2-12 Драгана Менделц 

2-13 Тања Димитријевић 3-1 Маја Тошић 

 

  3-2 Ана Марјановић 
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3-3 Анита Ђурђевић-

Стојмановски 
3-4 Лидија Аврамовић 

3-5 Јованка Петрова 3-6 Тамара Марчић 

3-7 Тања Бобић 3-8 Зорица Церовић 

3-9 Станислава Игњатовић 3-10 Љубица Станчић 

3-11 Вера Живковић 3-12 Александра Влатковић 

3-13 Ивана Маћешић   

 

4-1 Драгана Стаменковић   

 

4.4.3. Стручна већа 

 

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

сродних предмета. 

У школи се образују следећа стручна већа за област предмета: 

У Школи постоје следећа стручна већа : 

- веће наставника српског језика и књижевности 

- веће наставника страних језика 

- веће наставнка друштвених наука, 

- веће наставника природних наука 

- веће наставника математике и рачунарства и информатике 

- веће наставника физичког васпитања 

- веће наставника практичне наставе  

- веће наставника медицинске групе предмета 

- веће наставника уметничке групе предмета 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Руководилац већа Драгана Стаменковић 

 Јелена Бајић 

 Станислава Игњатовић 

 Данијела Јелић  

 Сузана Живковић 

 Зорица Церовић 

 Наташа Ребић-Ђорђеска, замена Ивана 

Тасић 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Руководилац већа Горан Михаиловић 

 Снежана Милосављевић 

 Јелена Стаменић 
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ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

Руководилац већа Лидија Аврамовић 

Географија Ана Јевтић 

 Тања Димитријевић 

Историја Лидија Аврамовић 

 Павле Стрнчевић 

 Марина Вучићевић 

 Весна Гановић 

Грађанско васпитање Светлана Марић 

 Драгана Манделц 

Психологија Ивана Маћешић 

 Милијана Андрејић 

Филозофија Драгана Манделц 

Социологија Весна Гановић 

Устав и права грађана Весна Гановић 

Књиговодство Вера Живковић 

 Бједов Светлана 

Верска настава Душица Стојковић 

 Ана Марјановић 

 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

Руководилац већа Лидија Ђорђевић 

Основе анатомије са физиологије  Снежана Пауновић 

 Маја Тошић  

 Лидија Ђорђевић 

Хигијена Софија Бајец 

 Љиљана Томић 

 Маја Тошић 

 Снежана Пауновић 

Прва помоћ Маја Тошић 

 Љиљана Томић 

 Софија Бајец 

 Анита Ђурђевић Стојмановски 

Основе дерматологије Софија Бајец 

 Љиљана Томић 

 Лидија Ђорђевић 

 Маја Тошић 

Познавање препарата Албина Стефановић 

 Јованка Петрова 

 Јасмина Кекић 

 Драгана Јовановић 

 Јасна Миљановић 

 Тања Бобић 

 Радоња Јукић 



Информатор о раду „Школе за негу лепоте“   21 

 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 

Руководилац већа Иван Ардалић 

Mатематика Весна Сретић 

 Тамара Марчић 

 Светлана Нешовић 

Рачунарсто и информатика Милорад Антић 

 Снежана Марковић 

 Тамара Марчић 

 Иван Ардалић 

 Душица Чича 

 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Руководилац већа   Влатко Какашевски 

Физика Маријана Костић 

 Влатко Какашевски 

 Марина Деспотовић 

Биологија, екологија и заштита животне 

средине 

Радован Божовић 

 Оливер Илић 

Хемија Јованка Петрова 

 Ивана Минић 

 Александра Влатковић 

 Јасмина Кекић 

 Драгана Јовановић 

 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 

 

Руководилац већа   Оливера Миљановић 

 Владан Петровић 

 Слободан Андрејевић 

 Душан Видосављевић 

 

 

ВЕЋЕ НАСТАВНИКА УМЕТНИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

Руководилац већа Александра Абрамовић 

Ликовнакултура Дајана Митровић Јанчетовић,  

Сценска ликовна уметност, 

Сценскашминка, Историјапозоришта 
Даница Ракочевић 

Естетско обликовање фризура, Естетско 

педикирско и маникирско обликовање 

Љубица Станчић, Дајана Митровић 

Јанчетовић 
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ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Руководилав већа Славица Богдановић 

Основи фризуре и власуљарства Тања Димитријевић 

~ ВладанкаЖиловић 

~ Лидија Тришовић Милинковић 

Сценскашминка Тања Димитријевић 

~ ВладанкаЖиловић 

~ Лидија Тришовић Милинковић 

Практичнанастава маникир педикир Копуновић Ана 

~ ИванаКошпенда 

~ Ана Парезановић 

~ Драгана Калабић 

Практичнанастава женски фризер Славица Богдановић 

~ Дубравка Видаковић 

~ Гаврић Наталија 

~ Биљана Иванчевић 

~ Кристина Кузмановић Глишић 

~ Јасна Милуновић 

~ Татјана Милуновић 

~ Андреа Цoнић  

~ Јелена Митровић 

~ Ангела Силвана Петровић 

~ Биљана Угрешић 

~ Тања Спасић 

~ Биљана Ристановић 

~ Биљана Станков 

~ Марија Мирковић 

~ Oлгица Радојевић 

~ Силвија Митрић 

~ Бранка Личина 

Практичнанастава мушки фризер Александар Балиновић 

 Душан Божић 

~ Милена Билић 

~ Ивана Булатовић 

~ Немања Илић 

~ Јелена Јеличић 

~ Славица Радосављевић 

~ Олгица Радојевић 

~ Милутин Тричковић 

~ Мирјана Јеремић 

~ Весна Спасојевић 

~ Јованка Теофиловић 

 

Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе 

сродних предмета. 

Стручно веће ради у седницама. 
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Радом стручног већа руководи један од наставника кога одређује директор на предлог 

чланова стручног већа, на почетку сваке школске године. 

Уколико чланови већа не изаберу председника стручног већа истог одређује директор 

школе. 

О раду стручног већа  води се записник и доставља се директору Школе, односно 

Наставничком већу на увид приликом разматрања припрема за Годишњи планом  рада 

и приликом разматрања резултата рада. 

Начин рада свих стручних већа ближе је одређен Пословником о раду стручних већа. 

 

Стручно веће : 

- припрема основе Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних 

целина и наставних јединица и врши усаглашавање наставних садржаја предмета 

- доноси План рада за наредну школску годину 

- утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и 

наставних средстава 

- даје директору предлог поделе предмета на наставнике  

- усклађује индивидуалне планове рада наставника 

- предлаже примену нових метода и начине интерперетације наставних садржаја 

- припрема Школски и васпитни програм 

- прати остваривање програма и даје предлоге за њихово иновирање, измену и 

допуну 

- прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлог Наставничком већу 

за коришћење исте 

- организује и спроводи школско такмичење 

- именује наставника за припрему  ученика који освоје прве награде за даља 

такмичења 

- обавља и друге послове које му Законом, општим актом и одлуком директора 

Школе дају у надлежност 

- даје мишљење за одређивање ментора за приправнике 

- предлаже наставничком већу план усавршава 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

4.5. Стручни актив за развојно планирање 

 

Чланове стручног актива именује Школски одбор на период од три до пет година. 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних 

сарадника, јединица локалне самоуправе, Савета родитеља и представника ученичког 

парламента,  које именује Школски одбор. 

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

периодично му подноси извештај о свом раду. 

На седницама се води записник, који  садржи време, место, имена присутних и 

отсутних, резиме расправе, закључке и одлуке. 

Записник потписује председник актива  и записничар, а странице се печатирају. 

Седнице Стручног актива ра развојно планирање се одржавају по потреби и у складу са 

Годишњим програмом и отворене су за све интересне групе. 

 

Стручни актив за развојно планирање предлаже Развојни план Школе за период од три  

до пет година а исти је резултат споразума, добијеног на основу потреба и жеља  свих 
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учесника развојног планирања,  са јасно дефинисаним циљевима улогама и 

одговорностима. 

Развојним планом су дефинисани стратешки правци развоја Школе, а исти настаје кроз 

процес у коме учествују запослени, стручни органи као и представници свих 

интересних група, а доноси га орган управљања.  

Стручни актив за развојно планирање предлаже Акциони план за текућу школску 

годину. 

Начин рада Стручног актива за развојно планирање  обухвата: 

Припрема- иницирање и креирање промена 

Планирање 

Имплементација 

Праћење 

Евалуација 

Стручни актив за развојно планирање континуирано прати реализацију циљева 

развојног плана  а подаци који се односе на рад актива се документују и архивирају. 

 

Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбор 

Чланови Стручног актива за развојно планирање: 

1. Веселинка Животић, директор 

2. Иван Ардалић, представник Школског одбора 

3. Борислав Васиљевић, представник локалне заједнице 

4. Бојана Радић, представник Савета родитеља 

5. Валентина Обућина, представник Ученичког парламента 

и представници Наставничког већа: 

6. Јелена Бајић, руководилац Стручног актива за развојно планирање 

7. Ивана Минић, руководилац Тима за самовредновање  

8. Снежана Милосављевић 

9. Маја Тошић 

10. Љубица Станчић 

11. Јелена Митровић 

12. Тања Димитријевић 

 

Ради праћења и оцењивања реализације Школског развојног плана, Наставничко веће 

је именовало Тим за самовредновање. 

 

Школа има урађен Развојни план за период 2017-2021. године. 

Развојни план Школе јесте стратешки план развоја Школе 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 Школе. 

Развојни план доноси Школскки одбор, на предлог Стручног актива за развојно 

планирање за период од три до пет година. 

 

4.6. Стручни актив за развој школског програма 

 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручни 

сарадници које именује Наставничко веће. уз могућност проширења броја чланова. 
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Именује се Стручни актив за развој школског програма у следећем саставу: 

1. Данијела Јелић, члан Тима, руководилац Стручног актив за развој школског 

програма 

2. Снежана Милосављевић,  

3. Александра Абрамовић,  

4. Слободан Андрејевића,  

5. Ивана Минић,  

6. Лидија Тришовић,  

7. Тамара Марчић,  

8. Славица Богдановић. 

Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара Наставничком већу. 

Стручни актив за развој школског програма бира председника из реда својих чланова. 

Стручни актив за развој школског програма ради на седницама које заказује 

председник у складу са Годишњим програмом и према потреби а којима присуствује и 

директор Школе без права одлучивања. 

Дневни ред за сваку седницу предлаже председник у сарадњи са директором Школе. 

На седницама Стручног актива за развој школског програма води се записник кога 

потписује председник актива.      

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су: 

- усаглашавање школског програма са општим и посебним основама  школског 

програма који су регулисани Законом 

- обезбеђивање и остваривање општих и посебних основа школског програма и 

потреба ученика, родитеља, школе и јединице локалне самоуправе 

- сарадња са стручним сарадницима 

- активно учешће у раду осталих стручних органа 

- праћење развоја и напредовања ученика у остваривању задатака образовања 

- евидентирање облика стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 

директора Школе 

4.7. Педагошки колегијум 

 

Чланови Педагошког колегијума су: 

- директор 

- помоћник директора 

- руководиоци стручних већа за области предмета 

- председник Стручног актива за развојно планирање 

- педагог 

Стручна већа и стручни активи имају руководиоце који сачињавају педагошки 

колегијум, који разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора 

Школе, предвиђене Законом и овим Статутом. 

Педагошки колегијумом председава и руководи директор Школе, односно помоћник 

директора. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима 

директора из чл. 62 ст. 3 тч. 1 до 3 и  тч. 5 до 7  Закона о основама система образовања 

и васпитања. 

Педагошки колегијум разматра питања која доприносе што квалитетнијем остваривању 

укупне делатности Школе, раду стручних органа и у том циљу врши анализе свих 

облика образовно-васпитног рада и даје своје предлоге и мишљења директору Школе. 
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Педагошки колегијум  планира одсуства наставника и стручних сарадника ради 

стручног усавршавања 

Педагошки колегијум: 

- анализира  нацрт Годишњег плана  рада 

- анализира глобалне и оперативне планове наставника 

- разматра предлоге за иновацију наставног плана и програма 

- анализира предлоге за израду школског васпитног програма 

- планира стручно усавршавање 

- анализира сарадњу Школе са Удружењем школа личних услуга 

- анализира васпитно образовне резултате и  и предлоге мера после сваке 

класификације 

- анализира рад ученика у ученичком парламенту 

 

О раду Педагошког колегијума води се записник. 

4.8. Стручнитимови 

НАЗИВ ТИМА: КООРДИНАТОРИ: 

1. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ Вера Живковић 

2. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Радован  Божовић 

3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Месуд Чустовић 

4. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

Весна  Гановић 

5. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ Станислава Игњатовић 

6. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ Душица Стојковић 

7. ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ А.Ђурђевић Стојмановски 

8. ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ  (ТИО) 

Бранка Орешчанин 

9. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ Александра  Абрамовић 

10. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ Владан Петровић 

11. ТИМ ЗА СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ Слободан Андрејевић 

12. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ Ивана Минић  

13. ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Драгана Јовановић 

14. ТИМ ЗА ВРШЊАЧКУ МЕДИЈАЦИЈУ Бранка Орешчанин 

15. ТИМ ЗА ОСИПАЊЕ УЧЕНИКА Маријана Костић 
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Повремене стручне тимове именује директор по потреби, водећи рачуна да персонални 

састав тима може удовољити задатку, програму односно пројекту који је Школи 

постављен. 

Сви стручни тимови бирају председника, који се стара о раду и спровођењу одлука и 

задатака тима, а за свој рад одговара директору Школе. 

1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине педагог, 

наставници, представник Савета родитеља и представник Школског одбора које 

именује на предлог овлашћених предлагача директор Школе. 

Тим разматра и прати стање по питању насиља у школи на релацијама запослени – 

ученици, ученици – ученици, родитељи – ученици, запослени –родитељи; предлаже 

правила понашања у Школи; предлаже мере за сузбијање насиља; узима учешће у раду 

са ученицима који врше повреду правила понашања; активно сарађују и укључују у 

свој рад одговарајуће установе социјалне, односно здравствене заштите у циљу 

превенције насиља. 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и превенцију других облика 

ризичног понашања у следећем саставу: 

1.Месуд Чустовић, координатор 

2.Љиљана Томић,  

3. Бранка Орешчанин,  

4. Милка Стевић  

 

2. Тим за самовредновање чине педагог, председници стручних већа и стручних 

актива, представник Савета родитеља, Ученичког парламента и Школског одбора које 

именује на предлог овлашћеног предлагача директор Школе. 

Тим за самовредновање прати и оцењује квалитет програма образовања и васпитања и 

његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, 

стручно усавршавање и професионални развој запослених, услове у којима се остварује 

образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно старатеља деце и 

ученика. 

Тим за самовредновањеу следећем саставу: 

1. Драгана Стаменковић-председник Стручног већа српског језика и књижевности 

2. Горан Михаиловић-председник Стручног већа страних језика 

3. Оливера Миљановић-председник Стручног већа физичког васпитања 

4. Иван Ардалић- председник Стручног већа математике и информатике 

5. Влатко Какашевски-председник Стручног већа природних наука 

6. Лидија Аврамовић- председник Стручног већа друштвених наука 

7. Лидија Ђорђевић- председник Стручног већа здравствене групе предмета 

8. Александра Абрамовић- председник Стручног већа уметничких предмета 

9. Славица Богдановић- председник Стручног већа практичне наставе 

10. Јелена Бајић- председник Стручног актива за развојно планирање 

11. Данијела Јелић-председник Стручног актива за развој школског програма 

12. Милијана Андрејић-психолог 

13. Немања Илић-представник Школског одбора 

16. Ивана Минић- руководилац Тима за самовредновање 

17. Веселинка Животић, директор 
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3. Тим за пружање додатне подршке ученицима и ИОП ( индивидуални образовни 

план) чине одељенски старешина, предметни наставници, педагог, родитељ, односно 

старатељ а на предлог родитеља и  стручњак ван установе. 

Тим за пружање додатне подршке ученицима и ИОПУ има задатак да изради 

индивидуални образовни план, у складу са Законским смерницама, за ученика коме је 

услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју и других разлога потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању, као и за ученика са изузетним способностима. 

Циљ,  задатак  и реализација ИОП реглисана је чл. 77 ЗОСОВ. 

Тим за пружање додатне подршке у образовању и васпитању (ИОП) следећем саставу: 

1.Бранка Орешчанин, координатор 

2.Милијана Андрејић 

3. Маријана Костић 

4. Снежана Пауновић,  

5. Тамара Марчић 

4. Тим за културне активности школе чине наставници уметничке групе предмета 

Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма 

културних активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и завршетка 

школске године, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, 

изложбе, концерте, спортска такмичења, научно – истраживачке активности, и друге 

активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и 

културни развој школског окружења, као и зајдничке културне активности са 

институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања културног 

живота и остваривања образовно – васпитне улоге школе. 

Тим за културне активности у следећем саставу: 

1. Александра Абрамовић, председник  

2. Владанка Жиловић 

3. Лидија Тришовић Милинковић 

4. Љубица Станчић 

5. Данијела Јелић 

6. Славица Богдановић 

5. Тим за слободне активности чине наставници и стручни сарадници 

Ради јачања образовно – васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и  интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради 

богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и 

пријатељства, школа је дужна да реализуе слободне активности, које се по правилу, 

спроводе кроз рад у секцијама. 

Тим за слободне активности у  следећем саставу: 

1.Слободан Андрејевић, координатор 

2.Владан Петровић 

3.Оливера Миљановић 

4. Душан Видосављевић 

6. Тим за каријено вођење и саветовање ученика  

Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су 

стручни сарадници и наставници. Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење 

индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и 
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школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем 

и саветовањем. 

Тим за каријерно вођење и саветовање у следећем саставу: 

1.Вера Живковић, председник  

2.Немања Илић, 

3. Тања Димитријевић,  

4. Ана Копуновић,  

5. Јасна Милуновић 

 
7. Тим за заштиту животне средине наставници биологије и екологије и заштите животне 

средине 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој 

свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењеу 

природних ресурса. 

Тим за заштиту животне средине у следећем саставу: 

1.Радован Божовић, координатор 

2. Оливер Илић,  

3. Софија Бајец,  

3. Маја Тошић,  

4. Снежана Пауновић 

8. Тим за школски спорт чине наставници физичког васпитања 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у 

оквиру школског програма, поред наставе реализуе и програм школског спорта. 

Тим за школски спорт у  следећем саставу: 

1.Владан Петровић, координатор 

2.Слободан Андрејевић 

3.Оливера Миљановић 

4. Душан Видосављевић 

9. Тим за сарадњу са локалном самоуправом чине наставници и стручни 

сарадници 

Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе 

у јединицама локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чине део 

школског програма и део развојног плана школе. 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом у следећем саставу: 

1.Весна Гановић, координатор 

2. Јасмина Кекић, 

3. Ивана Маћешић 

10. Тим за сарадњу са породицом чине наставници и стручни сарадници 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења 

Тим за сарадњу  са породицом у следећем саставу: 

1. Станислава Игњатовић, координатор 

2. Душан Божић 

3. Милијана Андрејић,  

4. Ивана Тасић 
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11. Тим за безбедност и здравље на раду 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 

родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и 

унапређивање безбедности и здравља на раду. 

Тим за безбедност и здравље на раду у следећем саставу: 

1. Анита Ђурђевић Стојмановски, коорднинатор 

2. Софија Бајец,  

3. Љиљана Томић  

Програм рада Тимова  је утврђен школским програмом, а у складу са чл.12-23 посебног 

закона. 

Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, 

односно стручњака за поједина питања. 

Чланови тима за свој рад одговарају директору Школе. 

12. Тим за професионални развој 

Циљеви и задаци Тима:  

– Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе 

– Обавештавање наставника о актуелним семинарима 

– Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње 

– Организација одржавања семинара у школи 

– Праћење рада приправника 

Важни правилници о стручном усавршавању запослених: 

- Правилник о сталном стручном усавршавању 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

Тимом руководи Душица Стојковић 

13. Тим за међупредметне компетенције 

Компетенције су комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи 

залично испуњење и развој, активно грађанско залагање, друштвено укључивање и 

запошљавање. 

Циљеви и задаци Тима: 

– прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних компетенција и 

предузетништва. 

Тимом руководи Драгана Јовановић. 

14. Тим за вршњачку медијацију 

Вршњачка медијација представља медијацију у којој сами ученици узимају улогу 

медијатора. Наиме, ученици коју прођу едукативне семинаре и који се обуче за 

примену медијационих вештина могу успешно да посредују у сукобима који се јављају 

у њиховој како школској тако и широј средини - између њихових вршњака, али и на 

релацији ученик-наставник или ученик-родитељ. 

Тимом руководи Бранка Орешчанин, педагог. 

15. Тим за осипање ученика 

Рано напуштање школе и осипање ученика из система образовања односи се на оне 

ученике који су напустили школу/образовни систем пре стицања дипломе о завршеном 

средњем образовању, тј. пре стицања формално признатог документа. Циљеви Тима су 
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пружање подршке ученицима у циљу спречавања раног напуштања школе смањивање 

стопе осипања ученика. 

Тимом руководи Маријана Костић, наставник физике. 

 

 

V УЧЕНИЦИ 

5.1. Упис ученика 

У Школу може да се упише лице које је завршило основно образовање, у складу са 

посебним законом. 

Лице које је завршило основну школу у иностранству може да се упише у Школу ако 

му се нострификује сведочанство.  

После завршеног средњег образовања у Школу може да се упише лице ради 

преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања у складу са 

посебним законом. 

Одрасли који стиче основно образовање може упоредо да похађа одобрени или 

прописани програм обуке у Школи. 

Ученик се уписује у средњу школу након завршеног осмог разреда и положеног 

завршног испита којим се процењује степен остварености и општих и посебних 

стандарда постигнућа у основном образовању и вапитању. 

Ученику који положи завршни испит издаје се јавна исправа и он стиче право на упис у 

средњу школу, без полагања квалификационог испита. 

Страни држављани и лица без држављанства уписују се у Школу у скалду са законом 

под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије. 

Редован ученик је лице које је у првом разреду средњег образовања млађе од 17, а 

ванредан ученик је лице старије од 17 година. 

Лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 

година може да стиче средње образовање у својству ванредног ученика, ако оправда 

немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност Министра. 

Лице које стекне средње образовање, а жели да се преквалификује, доквалификује или 

стекне специјалистичко образовање, плаћа школарину. 

Редован ученик може упоредо да савлађује наставни план и програм, односно део 

наставног плана и програма за други образовни профил као ванредан ученик. 

Ученик који прелази у другу школу ради завршавања започетог школовања у истом 

трајању, полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени наставним 

планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним 

решењем, сагласно општем акту Школе. 

Ученик уписан у Школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета 

које одреди Наставничко веће. 

Ученик уписан у Школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета 

чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним 

планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Наставничко 

веће. 
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Својство редовног, односно ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке 

школске године, под условима утврђеним законом и овим Статутом.  

Упис ученика у други, трећи, четврти разред врши се на почетку школске године у 

складу са Законом. 

 

5.2. Испити и испитни рокови 

У Школи се организује полагање следећих испита: разредног, поправног, допунског, 

опште матуре, стручне матуре, завршног испита средњег стручног образовања и 

специјалистичког испита и испита других облика стручног образовања. 

Испити се полажу пред Испитном комисијом коју чине најмање три члана.. 

Чланове Испитне комисије одређује решењем директор Школе, у складу са законом и 

позаконским прописима. 

Разредни и поправни испити, се полажу у јунском и августовском испитном року. 

Допунски испити се полажу у октобарском, јануарском,  априлском, јунском и 

августовском испитном року. 

Општа матура, стручна матура, завршни испит средњег стуручног образовања се 

полажу у августовском и јануарском испитном року. 

Након завршеног четвртог разреда средњег стручног образовања и васпитања у Школи 

ученик може да полаже општу матуру, под условима прописаним посебним законом. 

Након положене опште матуре ученику се издаје јавна исправа у складу са посебним 

законом. На основу положене опште матуре ученик може да се упише у одговарајућу 

високошколску установу, без полагања пријемног испита, осим испита за проверу 

посебних склоности и спопобности, на начин и по поступку прописаним посебним 

законом. 

Након завршеног четвртог разреда средњег стручног образовања и васпитања у 

стручној школи ученик полаже стручну матуру, у складу са посебним законом. Након 

положене матуре ученик стиче средње стручно образовање и васпитањао чему се 

издаје јавна исправа у складу са посебним законом. На основу положене стручне 

матуре ученик може да се упиште у одговарајућу високошколску установу на начин и 

по поступку прописаном посебним законом. 

Ученик полаже завршни испит након завршеног средњег стручног образовања у 

трогодишњем трајању, у складу са посебним законом. 

Редован ученик који не положи општу матуру, стручна матуру или завршни испит 

средњег стуручног образовања у августовском року, може тај испит да полаже као 

ванредан ученик у јануарском испитном року, који важи за ванредне ученике. 

Након савладаног специјалистичког образовања одрасли полаже специјалистички 

испит о чему се издаје јавна исправа у складу са посебним законом. 

Ванредни ученици полажу испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и 

програмом, осим из предмета физичко васпитања, ако је старији од 20 година. 

Владање ванредног ученика се не оцењује. 

Школа  Статутом  и другим општим актима утврђује врсте, избор и састав комисија, 

рокове и начин оцењивања за полагање испита у складу са Законом. 
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5.3.  Права ученика 

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима и 

законима, а Школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито право на: 

1. квалитетан образовно-васпитни рад којим се обезбеђује остваривање основних 

принципа система образовања и васпитања и циљева образовања и васпитања 

дефинисаних Законом 

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 његово 

школовање 

6. информације о његовим правима и обавезама 

7. учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом и посебним законом 

8. слободу удруживања у различите клубове, групе и организовање Ученичког 

парламента 

9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по 

основу образовања 

10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-

васпитном процесу уколико права из претходних тачака овог члана нису 

остварена 

11. остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и правично 

поступање Школе према ученицима и када повреди обавезу утврђену овим 

Законом 

12. право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика у складу са 

посебним законом 

Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика прописаних 

ставом 1. овог члана. 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Школе 

у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених 

према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја. 

Директор Школе је дужан да пријаву размотри и уз консултације са учеником, 

његовим родитељем, односно старатељем и запосленима одлучи о њој, у року од 15 

дана од дана пријема пријаве. 

Запослени у Школи дужан је да пријави директору Школе, односно Школском одбору 

кршење права детета и ученика. 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових 

права . 

Ученик има обавезу : 

1. да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе 

2. да се придржава школских правила, одлука директора Школе, наставника и 

органа Школе 

3. да савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским 

програмом 

4. да не омета извођење наставе и не напушта час без одобрења наставника 

5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених 

6. благовремено правда изостанке ( преко три дана) 
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7. чува имовину, чистоћу и естетски изглед Школе и школских просторија 

тј.поштује Правила понашања 

 

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била 

прописана посебним законом или општим актом. 

Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреде обавезе 

учињене у току текуће школске године. 

Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју 

ученик намерно или из крајње непажње нанесе Школи у складу са Законом. 

 

Ученик може за повреду својих обавеза да одговара дисциплински и материјално . 

За повреду обавеза ученика могу да се изрекну дисциплинске мере : 

- опомена или укор одељенског старешине 

- укор одељенског већа 

- укор директора 

- укор Наставничког већа 

- и искључење из Школе 

 

Начин покретања  дисциплинског поступка, поступак, изрицање мера одређивање 

лакших повреда обавеза ученика и друго, ближе је одређено општим актом Школе.  

 

5.4. Ученички парламент 

 

У Школи се може организовати ученички парламент ради : 

1) Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одборуСавету 

родитеља и директору о правилима понашања ученика у Школи, мерама 

безбедности ученика, Годишњем плану рада, Развојном плану школе, 

Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, 

слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и 

другим питањима од значаја за њихово образовање 

2) Разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника и 

атмосфере у њој 

3) Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и 

о активностима ученичког парламента 

4) Активног учешћа у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању 

Школе 

5) Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика и 

чланова других стручних тимова школе у складу са Статутом 

6) Даје мишљење за избор ученика генерације и талентованих ученика - провери  

7) Предлаже представнике за учешће у раду школског одбора 

8) Учествују у одлучивању о дестинацији за ескурзијеу Школи, које бирају 

ученици одељенске заједнице сваке школске године 

Парламент се бира сваке школске године и има председника и заменика, који се бирају 

на првој седници Парламента, јавним изјашњавањем. На првој седници Парламент 
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бира два пунолетна ученика који учествују у раду Школског одбора, односно 

проширеног сазива Школског одбора. 

Програм рада Парламента је саставни део годишњег плана рада. 

Рад Ученичког парламента регулише се Правилником о раду Ученичког парламента. 

Додела диплома, похвала и  награда 

Ученици који се истичу својим радом и понашањем као и ученици који постижу 

резултате у савлађивању појединих облика образовно васпитног рада могу бити 

награђивани или похваљивани. 

Награде и похвале изричу органи Школе у складу са посебним одредбама овог Статута 

и других општих аката, а за њихово доношење надлежан је директор Школе. 

Као посебан облик призбања у току школовања ученику се додељује диплома или 

награда за изузетан општи успех, односно изузетан успех из појединих наставних 

области или предмета. 

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно пред одељењем, свим 

запосленима Школе и  прославама  дана Школе или  Светог Саве. 

Награде ученика могу бити у облику посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним 

ситуацијама и новчаним износима. 

Награде ученицима могу додељивати и спонзори односно донатори на основу 

критеријума који пропишу својим актима. 

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказује кроз 

плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме реквизита и слично. 

Предлог за доделу награда и похвала даје одељењски старешина на основу мишљења 

одељењског већа или стручног актива, односно на предлог органа или организације у 

којој се остварује програм блок наставе. 

Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постиже 

изузетне резултате и испуњава изузетно владање додељује се посебна награда у виду : 

 

- дипломе « Ученик генерације « 

 

Диплому из става 1.о вог члана на предлог Наставничког већа додељује Школски 

одбор. 

Детаљне одредбе о похваљивању и награђивању ученика као и услове за доделу 

награда и похвала утврђује министар просвете. 

 

VI КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

У склопу културног и забавног живота школе одвијају се многобројне манифестације, 

као што је организовање приредби поводом Дана школе, прославе  Светог Саве, 

обележавање Новогодишњих и Божићних празника, Ускрса,Дечје недеље, 8. марта и 

сл. Ученици наше школе редовно учествују на многим литерарним и ликовним 

конкурсима, песничким сусретањима и  другим манифестацијама које су организоване 

од стране школе. 

Годишњим  планом  рада  предвидели смо  посете биоскопима, позориштима, музејима 

и другим институцијама од културног значаја. 
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VII ЗАПОСЛЕНИ 

 

Број и структура запослених, услови за пријем у радни однос, послови и радни 

задаци,стручно усавршавање и одговорност запослених у школи регулисани су 

Законом о основама система образовања и васпитања, другим законима, колективним 

уговорима,Статутом, Правилником о организацији и систематизацији послова, 

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и другим 

општим актима школе. 

Запослени у школи систематизовани су у следеће групе: 

1. директор школе 

2. наставно особље 

3. административно-финансијско особље 

4. помоћно-техничко особље 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставноособље, 

а наставно особље чине: наставници и стручни сарадници. 

7.1. Наставници 

Наставу и друге облике образовно – васпитног рада у Школи остварује наставник. 

Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници : 

- библиотекар 

- педагог 

- психолог 

Стручне послове у Школи може обављати и педагошки асистент. 

Стручне послове припреме лабораторијских вежби, извођења и демонстрирања 

поступка, техничко-технолошке припреме,извођења дела практичне наставе и других 

послова, под непосредним руководством наставника, може обављати  помоћни 

наставник. 

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа уважавајући принципе образовања, 

предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика. 

Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим 

облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, односно 

старатељима у Школи, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа 

подршку наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу 

са принципима, циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у развијању 

индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, родитељима, наставницима 

по питањима која су од значаја за образовање и васпитање и развој професионалне 

каријере ученика. 

 

7.2. Педагог: прати остваривање наставних планова и програма и школског програма; 

учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада у школи; обавља 

педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, наставницима и другим 

стручним сарадницима ради унапређивања образовно-васпитног рада; прати 

напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад; обавља послове у 

вези са професионалном оријентацијом ученика; обавља саветодавни рад с родитељима 

ученика; обавља аналитичко-истраживачке послове; израђује планове рада; припрема 

се за рад и о томе води евиденцију; учествује у раду стручних органа школе; стручно се 

усавршава; у вези с пословима које обавља сарађује са субјектима ван школе; води 

документацију о свом раду; 
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Обавља и друге послове по налогу директора, у складу са законом, подзаконским 

актом, општим актом школе и уговором о раду. 

 

7.3. Библиотекар: 
У школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем 

књига и других публикација; обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим 

одељењима у библиотеци; ради са ученицима у библиотечкој секцији; сарађује с 

директором, другим стручним сарадницима и наставницима ради унапређивања 

образовно-васпитног рада; учествује у раду стручних органа; планира и програмира 

рад са ученицима и сарадњу с директором, другим стручним сарадницима и 

наставницима; обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног 

фонда и периодике; води бригу о пријему и подели листова и о стручној обради 

књижног фонда, као и периодике; обавља аналитичко-извештајне послове у вези са 

радом библиотеке; учествује у организовању школских приредби и других 

манифестација; стручно се усавршава; обавља и друге послове по налогу директора, у 

складу са законом, подзаконским актом, општим актом школе и уговором о раду. 

7.4. Психолог: 

Учествује у изради Годишњег плана рада школе, плана Тима за инклузивно 

образовање, Тима за самовредновање, плана Тима за сарадњу са породицом. у анализи 

успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима као и предлагање мераза њихово побољшање. Прати 

процес прилагођавања и напредовања ученика, посећује часове редовне, допунске 

наставе. Сарађује на унапређивању оцењивања ученика и увођење објективних 

стандарда за вредовање рада ученика-тестови знања, предлаже посебне мере за 

ученике који показу тешкоће у учењу. Пружа подршки наставницима у 

професионалном развоју, помаже ученицима у решавању потешкоћа у учењу, 

поремећаја у понашању и других развојних проблема. Пружа помоћ ученику, одељењу 

у акцидентним кризама, подршку ученицима у јачању мотивације за учење, 

стратегијама учења, социјалним вештинам (ненасилна комуникација, конструктивно 

решавање проблема, уважавање различитости, доношење одлука…)Учествује у 

појачаном васпитном раду за неке ученике, у саветодавном раду са родитељима деце 

којима је одређен појачани васпитни рад, учествује у раду стручних органа и тимова, 

сарађује са надлежним установама. 

7.5. Ненаставно особље 

 

1. Животић Веселинка Директор 

2. Грујовић Наташа Секретар 

3. Божић Тијана 
Диломирани економиста за финансијско - 

рачуноводствене послове 

4. Милић Рада 
Референт за финансијско - рачуноводствене 

послове 

5. Сивка Љиљана 
Референт за правне, кадровске и 

административне послове 

6. Божић Дејан Домар 
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7. Сивка Виктор 
Техничар одржавања информационих система 

и домар 

8. Бошњаковић Весна Чистачица 

9. Грујичић Весна Чистачица 

10. Дончић Снежана Чистачица 

11. Ђорђевић Милијана Чистачица 

12. Крстић Јасмина Чистачица 

13. Масал Биљана Чистачица 

14. Митевски Душанка Чистачица 

15. Николић Драгиња Чистачица 

16. Петровић Верица Чистачица 

17. Петровић Гордана Чистачица 

18. Станковић Илина Чистачица 

19. Симоновић Надежда Чистачица 

 

У школи административно – финансијске послове обављају: 

1. секретар 

2. шеф рачуноводства и 

3. административни радник 

4.књиговодствено финансијски радник 

 

7.5.1. Секретар 

Управне, нормативно правне и друге правне послове у Школи обавља секретар Школе. 

Послове секретара може да обавља дипломирани правник са положеним стручним 

испитом за секретара. 

Лицу које не положи испит за секретара у року од две године од дана заснивања радног 

односа престаје радни однос. 

Лице које има положен правосудни испит или стручни испит за запослене у органима 

државне управе не полаже стручни испит за секретара.  

 

7.5.2. Шеф рачуноводства 

Рачуноводствене и послове у оквиру финансија обавља шеф рачуновоства. 

Послове шефа рачуноводства може да обавља дипломирани економиста са положеним 

испитом за овлашћеног рачуновођу. 

 

7.5.3. Административни радник 

Послове административног радника може да обавља лице са завршеном средњом 

школом правно административног смера. 
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7.5.4. Књиговодствено финансијски радник 

Послове књиговодствено финансијског радника може обављати лице за завршеном 

средњом економском школом. 

 

7.5.5. Помоћно-техничко ососбље 

У школи помоћне и техничке послове обављају следећи радници: 

домар школе – два извршиоца 

радници на одржавању хигијене – спремачице – дванаест извршилаца 

 

VIIIМАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Школа за негу лепоте постоји више од пола века. Током времена услови за рад су се 

мењали, о чему говори и податак да је Школа пресељавана пет пута, што је у многоме 

реметило континуиран и нормалан рад Школе. 

Образовно – васпитна делатност Школе реализује се у два објекта, у улици Јована 

Суботића 2, где се реализује теоријски део наставе у петнаест учионица, а део 

практичне наставе у два кабинета за сценске маскере и власуљаре, у три салона за 

женске фризере, два за мушке фризере и два салона за образовни профил педикир и 

маникир. Практична настава се реализује и у објекту који се налази у улици Војводе 

Степе 283 у пет салона: три за женске фризере и два за мушке фризере. У том објекту 

су и две учионице у којима се реализује део теоријске наставе. 

Школа испуњава све прописане услове за рад: назив, седиште и врсту установе, 

простор, опрему, наставна средства, програм образовања и васпитања, довољан број 

ученика, наставнике и стручне сараднике у складу са прописаним стандардима. 

У складу са законом и прописима обезбеђени су хигијенско-технички услови и 

средства за рад и почетак школске године. 

Расположиви простор користимо у две смене. 

Настава у блоку за предмет Прва помоћ реализује се у Школи,а за предмет Практична 

настава са технологијом рада у салонима за мушке и женске фризере и педикире и 

маникире, а за сценске маскере и власуљаре у београдским позориштима и 

телевизијским кућама. 

Објекти наставног рада 

За обављање  васпитно-образовног рада, школа користи: 

школски простор, Јована Суботића 2 – 4128 м2; 

асфалтирани терен - 800 м2; 

парк и зелена површина – 2.916 м2; 

сала + свлачионице + ходник  – 450 м2; 

простор у Војводе Степе 283 – 534 м2. 

У школском простору постоје следеће просторије за рад са ученицима: 

Објекат у улици Јована Суботића 2: 

1. Учионица 15 

2. Кабинет за информатику 2 

3. Зборница 1 
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У школском  простору  у Војводе Степе 283 површине 534  м2 постоје следеће 

просторије за рад са ученицима. 

 

 Назив простора Количина 

1. Учионица 2 

5. Зборница 1 
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IX НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Документација  школе заводи се у складу са Правилником о административном 

пословању  школе у канцеларији административног радника. 

Носачи информација којима располаже Школа за негу лепоте настали у раду и у 

вези са радом школе, чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са 

Уредбом о канцеларијском пословању, и то у: 

- Деловодницима школе- канцеларија административног радника 

- Архиви школе 

- Електронској бази података: у секретаријату, код ПП службе, у рачуноводственој 

служби, библиотеци  и у канцеларији директора  школе 

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

рад документација јавних набавки мале вредности: у деловодницима Шефа 

рачуноводства и административног радника школе 

- Досијеи запослених: у  орману у секретаријату школе 

- Документација о регистрацији школе ,  поступак избора понуђача за екскурзије и 

Општа акта школе, евиденција досељених и одсељених ученика  у секретаријату 

школе 

- На интернет презентацији Школеобјављују 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 сајту остају док траје њихова примена (или актуелност по 

другом основу), а по потреби се недељно или месечно ажурирају.  

 

X ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја: 

Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези сарадом 

школе,  доступне су  јавности у складу са Законом о слободном 

приступуинформацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 120/04), осим када су 

се, према овомзакону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног 

приступа информацијамаод јавног значаја. 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) школи се 

подноси у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијамаод јавног 

значаја писмено. 

Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације(име, 

презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији 

описинформације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на 

шта секонкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не 

мора, дасадржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације.Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није 

уредан,овлашћено лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те 

недостаткеотклони,односно да достави тражиоцу упутство о допуни.Ако тражилац не 

отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана оддана пријема 

упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити,школа 

доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног. 
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Школа је дужна да омогући приступ информацијама и и на основу усменог 

захтеватражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у 

посебнуевиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. 

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

школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријемазахтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ којисадржи 

тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако 

школаније у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема 

захтевапоступи по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди 

накнадни рок, којине може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће 

тражиоца обавестити опоседовању информације, ставити му на увид документ који 

садржи тражену информацију,изда му, односно упути копију тог документа. 

Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику 

ускладу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

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

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

саопштититражиоцу време, место и начинна који ће му информација бити стављена на 

увид, износнужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже 

техничкимсредствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да 

употребом своје опремеизради копију. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службенимпросторијама 

школе.Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе 

сачинитислужбену белешку. 

Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о 

поседовањуинформације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, да му изда,односно упути копију тог документа, дужна је да донесе 

решење о одбијању захтева и да торешење писмено образложи, као и да у решењу 

упути тражиоца на правна средства којаможе изјавити против таквог решења. 

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавногзначаја, 

увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

 

XI ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА 

 

Пријем поште и  упис приспеле поште врши се у канцеларији административног 

радника школе. 

Радно време школе  је од  600 до 2000 часова. Субота и недеља су нерадни дани. 

На огласној табли у холу (главни  улаз у школу) налазе се важна обавештења  за 

родитеље – „Отворена врата“ ( пријем родитеља од стране наставника), Правилник о 

облачењу, План евакуације у случају избијања пожара, Извод из Правилника о 

безбедности и заштити ученика, Извод из Правилника о понашању ученика и др.  

Пријем странака код директора се обавља уз претходну најаву и договорписменим или 

усменим путем.  

Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист 

СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, 

решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица 

или друге странке, уколико посебним законом није другачије прописано.  

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без 

пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у зграду.  

У просторијама и у дворишту школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз 

претходну сагласност Директора школе.  
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XII ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Школа за негу лепоте 

Београд    

Јована Суботића2. 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС", број120/04), од горе наведеног органа захтевам*: 

- обавештење да ли поседује тражену информацију; 

- увид у документ који садржи тражену информацију; 

- копију документа који садржи тражену информацију; 

Достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

- поштом 

- електронском поштом 

- факсом 

- на други начин:*** ________________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 

олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

 

У Београду ,____________,     _____________________________________ 

Тражилац информације / Име и презиме 

 

Адреса  

  ______________________________________ 

 подаци за контакт 

   _____________________________________ 

 

* Заокружити цртицу испред  законског права на приступ информацијама које желите 

даостварите. 

** Заокружити цртицу испред одабраног начина достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин 

достављањазахтевате. 
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