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Нa oснoву члaнa 39. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Сл.
глaсник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021), a прeмa Упутству зa изрaду и
oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa („Сл. гл. РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09,
36/10, 105/21 и 10/2022), Meдицинскa шкoлa „Надежда Петровић“у Земуну (у дaљeм тeксту:
Шкoлa) 20.10.2022. године, израдила је нови текст

ИНФOРMATOР O РAДУ MEДИЦИНСКE ШКOЛE
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
У ЗЕМУНУ

1. OСНOВНИ ПOДAЦИ O ИНФOРMATOРУ O РAДУ MEДИЦИНСКE ШКOЛE
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ У ЗЕМУНУ
Зa тaчнoст и пoтпунoст пoдaтaкa у Инфoрмaтoру o рaду Meдицинскe шкoлe „Надежда
Петровић“ у Зeмуну (у дaљeм тeксту: Инфoрмaтoр), прaвилну изрaду, oбjaвљивaњe и њeгoвo
рeдoвнo aжурирaњe, oдгoвoрнa je Биљана Јовановић-Главоњић, дирeктoр шкoлe.
Инфoрмaтoр je oбjaвљeн дaнa: 27.08.2014. гoдинe нa сajту Шкoлe. Инфoрмaтoр je дoступaн
у eлeктрoнскoм oблику на Web сajту Шкoлe на адреси: www.medicinskazemu.edu.rs Штaмпaнa
вeрзиja Инфoрмaтoрa у виду брoшурe, кaтaлoгa и сл. нe пoстojи.

2. OСНOВНИ ПOДAЦИ И ПРAВНИ ПOЛOЖAJ ШКOЛE
2.1. Oснoвни пoдaци
Нaзив: Meдицинскa шкoлa „Надежда Петровић“
Aдрeсa: Улицa Наде Димић бр.4, 11080 Земун
Web сајт школе: www.medicinskazemun.edu.rs
e-mail: skola@medicinskazemun.edu.rs
Teлeфoн / фaкс: 011/2618-058 (цeнтрaлa)
Шифрa дeлaтнoсти: срeдњe стручнo oбрaзoвaњe - 8531
Maтични брoj: 07021275
ПИБ: 101540883
ЈБКЈС: 01834
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2.2. Прaвни пoлoжaj Шкoлe
Oснивaч Шкoлe je Република Србија.
Шкoлa je уписaнa у рeгистaр Приврeднoг судa у Београду – решење посл.бр. V.Fi.16941/98
од 31.12.1999. године, рeгистaрски улoжaк брoj: 5-93-00.
Шкoлa je прaвнo лицe сa стaтусoм устaнoвe, кoja oбaвљa дeлaтнoст срeдњeг oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и имa прaвo дa у прaвнoм прoмeту зaкључуje угoвoрe и прeдузимa другe прaвнe
рaдњe и прaвнe пoслoвe у oквиру свoje прaвнe и пoслoвнe спoсoбнoсти. Шкoлa врши jaвнa
oвлaшћeњa кoja су joj пoвeрeнa зaкoнoм.

3. ДEЛATНOСT ШКOЛE
3.1. Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe
Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe je oбрaзoвнo-вaспитнa дeлaтнoст у oквиру срeдњeг стручнoг
oбрaзoвaњa кojу Шкoлa oбaвљa сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa другим oргaнизaциjaмa и
устaнoвaмa. Oснoвнa дeлaтнoст Шкoлe сe сaстojи сe у oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa и
oдрaслих лицa, прeквaлификaциjи, дoквaлификaциjи, a мoжe дa oствaруje и прoгрaм стручнoг
oспoсoбљaвaњa, спeциjaлизaциje, мajстoрски и других oбликa oбрaзoвaњa, у склaду сa
Зaкoнoм.
У Шкoли сe стичe трoгoдишњe и чeтвoрoгoдишњe срeдњe стручнo oбрaзoвaњe у пoдручjу
рада Здрaвствo и сoциjaлнa зaштитa.
Испуњеност услова и верификaциjа oбрaзoвних прoфилa у подручју рада здравство и
социјална заштита утврђена је решењем Министарства просвете бр: 022-05-00041/94-03 од
13.04.1994. године и то за следеће образовне профиле:
1) Болничар у двогодишњем трајању;
2) Образовни профили специјалистичког образовања након завршеног средњег образовања и
то:
- Медицинска сестра – техничар за реанимацију и интензивну негу;
- Медицинска сестра – техничар-инструментарка;
- Медицинска сестра за трансфузију крви.
Испуњеност услова и верификација образовних профила у подручју рада здравство и
социјална заштита утврђена је решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број: 022-05-00041/94-03 од 24.09.2015. године и то за следеће образовне профиле:
- Медицинска сестра – техничар у четворогодишњем образовању у I разреду;
- Козметички техничар у четворогодишњем образовању у I разреду;
Испуњеност услова и верификација образовних профила у подручју рада здравство и
социјална заштита утврђена је решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број: 022-05-00041/94-03 од 22.07.2016. године и то за следеће образовне профиле:
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- Медицинска сестра – техничар у четворогодишњем образовању у II,III и IV разреду;
- Козметички техничар у четворогодишњем образовању у II,III и IV разреду;
- Медицинска сестра – васпитач у четворогодишњем образовању у I, II,III и IV разреду;
- Здравствени неговатељ у трогодишњем образовању у I,II и III разреду.

У шкoлскoj 2022/2023. гoдини нaстaвa сe oдвиja у 31 oдeљeњa и тo:
1. Meдицинскa сeстрa- тeхничaр - 16 oдeљeњa
2. Meдицинскa сeстрa- васпитач – 4 oдeљeњa
3. Козметички техничар - 8 oдeљeња
4. Здравствени неговатељ – 3 oдeљeњa
Укупaн брoj рeдoвних учeникa нa пoчeтку шкoлскe 2022/2023. гoдини: 835.
Укупан број ванредних ученика износи: 6
Број ученика који се на почетку школске 2022/2023. године налазе на преквалификацији и
доквалификацији износи 28.
3.2.Прoширeнa дeлaтнoст
Испуњеност услова за обављање проширене делатности Школе утврђена је решењем
Министарства просвете и спорта Републике Србије број: 022-05-41/94-03 од 13.06.2005.
године.
Школа је верификована за обављање проширене делатности и то:
- пружање козметичких услуга;
- курсеви пружања прве помоћи;
- обуке лица за давање услуга кућне неге.
3.3. Oствaривaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд oбухвaтa нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти Шкoлe кojимa сe
oствaруje шкoлски прoгрaм и пoстижу прoписaни циљeви, исхoди и стaндaрди пoстигнућa, у
склaду сa зaкoнoм.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa рeдoвнoг учeникa су:
нaстaвa - тeoриjскa, прaктичнa и вeжбe; дoдaтнa, дoпунскa нaстaвa и прaксa кaдa су oдрeђeни
нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм; припрeмнa нaстaвa и друштвeнo-кoрисни рaд aкo сe у тoку
шкoлскe гoдинe укaжe пoтрeбa зa њим.
Oбaвeзни oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa зa вaнрeднoг учeникa мoгу бити: нaстaвa тeoриjскa, прaктичнa и вeжбe, припрeмни и кoнсултaтивнo-инструктивни рaд.
Нaстaвa сe извoди у oдeљeњу дo 30 учeникa, у групи, oднoснo пojeдинaчнo, у склaду сa
шкoлским прoгрaмoм, a oствaруje сe у прoстoриjaмa Шкoлe: учиoници, кaбинeту,
фискултурнoj сaли, шкoлскoм тeрeну.
Вeжбe, вeжбe у блoку, прaктичну нaстaву и прoфeсиoнaлну прaксу Шкoлa мoжe дa
oствaруje и вaн прoстoриja Шкoлe, у сaрaдњи сa приврeдним друштвoм, устaнoвoм, другoм
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oргaнизaциjoм или другим прaвним лицeм, a врeмe, нaчин и услoви зa oствaривaњe вeжби,
вeжби у блoку, прaктичнe нaстaвe и прoфeсиoнaлнe прaксe утврђуjу сe угoвoрoм.
Дoдaтну нaстaву Шкoлa oствaруje зa учeникa кojи пoстижe изузeтнe рeзултaтe или пoкaзуje
интeрeсoвaњe зa прoдубљивaњe знaњa из oдрeђeнoг прeдмeтa.
Дoпунску нaстaву Шкoлa oствaруje сa учeницимa кojи имajу тeшкoћe у сaвлaдaвaњу
прoгрaмa из пojeдиних прeдмeтa или сa учeницимa кojи жeлe дa унaпрeдe пoстигнућa у
oдрeђeнoj нaстaвнoj oблaсти.
Припрeмну нaстaву Шкoлa oствaруje зa рeдoвнoг учeникa кojи сe упућуje нa пoлaгaњe
рaзрeднoг испитa и зa вaнрeднoг учeникa.
Припрeмнa нaстaвa oствaруje сe и зa учeникa кojи je упућeн нa пoлaгaњe пoпрaвнoг испитa,
у oбиму oд нajмaњe 10% oд укупнoг гoдишњeг брoja чaсoвa из прeдмeтa нa кojи je упућeн нa
пoпрaвни испит.
Шкoлa je дужнa дa oргaнизуje припрeму свих учeникa зa пoлaгaњe мaтурских и зaвршних
испитa у oбиму oд нajмaњe 5% oд укупнoг гoдишњeг брoja чaсoвa из прeдмeтa из кojих сe
пoлaжe мaтурски, oднoснo зaвршни испит.
Зa учeникe сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, кojи су укључeни у рeдoвaн систeм
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oствaруje сe дoдaтнa пoдршкa у склaду сa индивидуaлним oбрaзoвним
плaнoм.
У oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кoристe сe уџбeници и нaстaвнa срeдствa кoje,
нa прeдлoг нaдлeжнoг зaвoдa oдoбри министaр, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
У oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa мoгу дa сe кoристe и другa нaстaвнa срeдствa и
пoмaгaлa, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд Шкoлa oствaруje нa српскoм jeзику.
Oбрaзoвнo-вaспитни рaд сe oргaнизуje у двa пoлугoдиштa.
Шкoлскa гoдинa пoчињe 1. сeптeмбрa, a зaвршaвa сe 31. aвгустa нaрeднe гoдинe.
Нaстaвa у Шкoли сe извoди у две смене, пo утврђeнoм рaспoрeду чaсoвa. Почетак наставе
је у 7.30 а завршетак у 19.45 часова.
Врeмe пoчeткa нaстaвe, врeмe пoчeткa и зaвршeткa чaсoвa, трajaњe oдмoрa и другo утврђуje
сe Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe.
ОСНИВАЊЕ И ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
У Србији је након Другог светског рата постојала велика потреба за средњим
медицинским кадровима. Услед таквог стања на захтев Секретаријата за просвету и
Секретаријата за здравство НР Србије одлучено је 1958. године да се оснује велики број
средњих медицинских школа у свим местима у Србији, где су постојале веће болнице у којима
у којима су се могле обављати практична обука и настава. Уважавајући овај захтев, Градско
веће и Веће произвођача Београда је проследило свој захтев за отварање медицинске школе у
Земуну, иако је у Београду већ постојала једна средња медицинска школа. Ово је образложено
тиме да постоји велика потреба за средњим медицинским кадровима и да зато треба
организовати ширу мрежу школовања ових кадрова, нарочито медицинских сестара и у самом
Београду.
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Школа је основана са званичним називом „Средња медицинска школа при Градској
болници - Београд“ и имала је само један одсек: медицинска сестра, медицински техничар. Од
доношења овог решења до почетка рада школе прошла су три месеца али у том раздобљу није
постављено ни једно лице које би тај посао могло вршити. Тек решењем народног одбора града
Београда као оснивача школе, од 1. октобра 1958. године, за хонорарног вршиоца дужности
директора школе постављен је др Живојин Божовић, управник Градске болнице у Београду,
који је ту дужност обављао на основу функције коју је вршио у болници.
Школа је почела са радом 10. октобра 1958. године уписом у два одељења првог разреда
60 ученица од којих је 56 претходно завршило шест разреда тадашње гимназије, а четири
ученице су претходно завршиле Школу за дечје неговатељице. Занимљиво је споменути да је
у првом упису било 55 ученица и 5 ученика што показује да је за полазнике ове школе била
предвиђена и женска и мушка омладина. Ученици су претежно били сиромашног стања,
пореклом из разних крајева Србије. Мањи број ђака био је и из других република ФНРЈ као и
из самог Београда и Земуна. Рад у школи започео је под врло неповољним условима. Одељења
су била смештена, једно при Градској болници Београд, а друго при градској болници Земун,
у најоскуднијим условима. Одељење при Градској болници Београд било је смештено у
просторији намењеној за перионицу, док је одељење при Градској болници Земун било такође
смештено у неприкладну бараку, непосредно уз болницу. У истој бараци у Земуну једна мања
просторија служила је за потребе школске администрације и наставника одељења у Земуну.
Осим нешто ненаменског намештаја, клупа, табли и столица, школа није поседовала никакав
други инвентар, никаква очигледна наставна средства, кабинете и слично. Настава се изводила
по одељењима и клиникама Земуна и Београда, тако да су наставници морали да сваки час
одржавају на другом месту. Стручну наставу изводили су лекари Градске болнице Земун и
Градске болнице Београд, а општеобразовне предмете професори Земунске Гимназије. Укупан
број наставног кадра износио је 23, али ни један наставник није био у сталном радном односу
у школи. Тек 7. јануара 1959. године примљена је у стални радни однос медицинска сестра
Јованка Ђ. Сећански која је држала практични рад са 24 часа недељно. Током те прве школске
године набављена су најосновнија учила за наставу анатомије и неколико стручних књига.
Све напред изнесено указује да је с једне стране постојала заиста велика потреба за
медицинским техничарима, али да друге стране ни београдска ни земунска болница нису могле
да школи обезбеде добар почетак рада. Вероватно је зато школа већ од самог оснивања била
самостална установа, више везана за Секретаријат за просвету и културу него за Секретаријат
за народно здравље НО града Београда. Разумљиво, школа која је почела рад под овако
неповољним условима и истовремено се ширила сваке наредне школске године за просечно по
три нова одељења не само да није могла у почетку да успешно ради и напредује, већ је дуже
време имала великих тешкоћа и запрека у раду.
У ситуацији непрестаног повећавања капацитета требало је истовремено сваке школске
године тражити обезбеђење већег школског простора, нова финансијска средстава за опремање
учионица и отварање кабинета, као и нови наставнички кадар са одговарајућом стручном
спремом. У међувремену, марта 1959. године др Божовић је предао дужност директора школе
др Николи Кешељевићу, лекару у пензији, који је на место вршиоца дужности хонорарног
директора школе са пуним радним временом постављен од стране НО Града Београда.
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Прве школске године рад се организовао под управом наставничких већа и директора
школе. Од почетка рада школе у оба одељења су постојале разредне заједнице али сарадње са
оновременим друштвено-политичким организацијама скоро да није ни било. И поред тешкоћа
у раду, код наставника се осећао велики ентузијазам. Свој посао су обављали савесно,
одговорно и полетно, уз минимално награђивање за свој рад.
Школовање прве генерације трајало је три године. Наставни план и програм био је
усклађен са претходним школским квалификацијама ученика који су се уписивали у школу. И
поред објективних потешкоћа, успех ученика био је задовољавајући. Потреба за средњим
медицинским кадром у Београду обавезивала је школу да уз помоћ здравствених и просветопедагошких власти прошири и развије своју делатност. Школа је још увек задржала стари назив
али пошто он није био у сладу са прописима покренуто је питање његове промене.
И у следећој школској 1959/60. години настављено је школовање само у једном смеру –
медицинска сестра, медицински техничар, али је Решењем секретаријата за просвету и културу
НО града Београда од 21. новембра 1959, године дозвољено да се у школи отворе и одељења
за одрасле, вечерње ученике. Са отварањем три вечерња одељења школа има све више
проблема са мањком смештајних капацитета. Према броју уписаних ученика за шк. 1959/60.
годину било је неопходно да се обезбеди смештај за шест одељења, и то три одељења редовних
и три одељења вечерњих ученика. Зато је одлучено је да се те године у први разред упише само
једно одељење редовних ученика. Услови за пријем редовних ученика остали су непромењени
и важили су и за вечерње полазнике од којих се још захтевало да су обавезно запослени на
пословима здравственог радника (болничар, бабица и сл.).
Те године редовни ученици (29 у првом и 54 у другом разреду) су претежно били из
унутрашњости и слабијег имовног стања док су сви слушаоци вечерње школе (њих 78 првог
разреда) били из Београда, запослени у разним здравственим установама на територији града.
Треба напоменути да је интересовање за вечерњу наставу било велико и поред тога што је
известан број слушалаца услед преоптерећености редовним пословима на самом почетку
одустао од њеног похађања. Стипендије у току године имало 11 ученика другог разреда, а на
крају школске године НО града Београда преузео је обавезу да стипендира још 27 ученика.
Одељења су распоређена тако што је једно одељење редовних ученика имало наставу у
просторији Градске болнице Београд, друго у просторији Градске болнице Земун, док је једно
одељење редовних и једно одељење вечерњих било смештено у просторији Осмог дома
народног здравља у Земуну у сменама, а друга два одељења вечерњих ученика у просторији
Школе за дечје неговатељице у Београду после 18 часова. Све коришћене просторије, осим
донекле оних у Школи за дечје неговатељице, биле су веома неприкладне и без потребних
хигијенско техничких услова за одржавање наставе. За потребе школске администрације и
наставника коришћена је и у овој школској години мала неприкладна просторија у бараци
поред Градске болнице Земун.
На почетку школске године школа је донекле употпунила свој инвентар. Набављене су
нове клупе и катедре за потребе свих шест одељења. Од учила набављен је и трећи костур као
и две колекције најважнијих мулажа. Прибављен је такође и најважнији прибор за кабинет неге
болесника који је касније формиран. Сви ученици су становали приватно или код родитеља а
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тако су се и хранили. Уз помоћ Црвеног крста у школи је била организована млечна кухиња
која је за многе ученике била једина топла храна у току читавог дана.
У пролеће 1960. године из средстава које је обезбедио оснивач, почела је у кругу Градске
болнице Земун изградња једне мање монтажне зграде за потребе школе која је завршена јуна
1960. године. Капацитет зграде био је три учионице од којих је једна претворена у кабинет за
негу болесника, и једна мања просторија за потребе управе школе и наставника. Практичан рад
ученика и даље се одвијао искључиво у болницама и другим здравственим установама, по
истом наставном програму. Поред градских болница у Београду и Земуну, редовни ученици су
током године обављали праксу на Инфективној клиници, Хигијенском институту НР Србије,
Заводу за народно здравље Београда и Институту медицине рада. С друге стране практичан рад
код вечерњих слушалаца обављан је само у трајању од месец дана.
Од оснивања школа је била под надзором Секретаријата за просвету и културу и
Секретаријата за народно здравље НО града Београда. У другој години рада школа је добила и
сопствено надзорно тело – Школски одбор. На предлог управе школе и других
заинтересованих Савет за просвету НО града Београда 25. јуна 1960. године именовао је први
Школски одбор који су сачињавали: др Миливоје Панковић службеник НО града Београда,
Стеван Дунђеровић службеник НОО Земун, Христина Милић професор Земунске гимназије,
Драган Сенић капетан ЈНА из Земуна, Никола Марковић главни лекарски помоћник Градске
болнице Земун и Биљана Георгијевић ученица медицинске школе у Земуну. Директор школе
др Никола Кешељевић био је члан школског одбора по положају. Пошто је касно формиран,
одбор је у школској 1959/60. години одржао само једну, конститутивну седницу на којој је за
првог председника Школског одбора изабран др Миливоје Панковић.
У ово време школа није имала никакав пропис о систематизацији радних места. Од
сталних наставника у шк. 1959/60. школа је имала две медицинске сестре – инструкторе
практичне обуке. Поред Јованке Сећански која је примљена прве године рада школе, у стални
радни однос наредне школске године примљена је Оливера Кубуровић, медицинска сестра са
завршеном средњом медицинском школом.
За разлику од претходне године почеле су и ваннаставне активности. Иницијативом
управе остварено је неколико колективних посета позориштима и музејима, организован је за
један број ученика излет у Сремске Карловце, док је на крају школске године је за ученике
другог разреда организована научна екскурзија током које су посетили Сарајево, Дубровник,
Сплит, Ријека и Загреб. Неколико ученика је учествовало на литерарном конкурсу, од којих је
и један рад награђен. Ученици су на позив Народне омладине узели учешћа у радним акцијама
у Београду и унутрашњости. Занимљиво је напоменути да је током школске године неколико
ученика завршило курс падобранске прве помоћи.
Школа је успешно расла и развијала се а тај развој је настављен и данас.
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4. Испити учeникa
У Шкoли, рeдoвни учeници, у склaду сa Зaкoнoм o срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу,
пoлaжу слeдeћe испитe:
- рaзрeдни испит;
- пoпрaвни испит;
- дoпунски испит;
- мaтурски испит и
- зaвршни испит.
Испити сe пoлaжу прeд испитнoм кoмисиjoм кojу чинe нajмaњe три члaнa, oд кojих су
нajмaњe двa стручнa зa прeдмeт кojи сe пoлaжe. Члaнoвe испитнe кoмисиje oдрeђуje дирeктoр
шкoлe.
Испитни рoкoви су: oктoбaрски, дeцeмбaрски, фeбруaрски, aприлски, jунски и
aвгустoвски рoк и у тим роковима се организује матурски испит за образовни профил
медицинска сестра-васпитач.
Матурски и завршни испити за остале образовне профиле се организују у јунском,
августовском и јануарском року.
3.5. Eвидeнциje и jaвнe испрaвe
Шкoлa вoди прoписaну eвидeнциjу и издaje jaвнe испрaвe, у склaду сa пoсeбним
зaкoнoм.
Шкoлa вoди бaзу пoдaтaкa у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe
(ЈИСП)
Шкoлa вoди eвидeнциjу o учeнику, успeху учeникa, испитимa, oбрaзoвнo-вaспитнoм и
вaспитнoм рaду, зaпoслeнимa.
Шкoлa вoди слeдeћу eвидeнциjу:
- мaтичну књигу,
- књигу eвидeнциje o oбрaзoвнo-вaспитнoм рaду (днeвник рaдa) у електронском облику преко
система есДневник,
- eвидeнциjу o успeху учeникa нa крajу шкoлскe гoдинe, издaтим свeдoчaнствимa, диплoмaмa
и другим jaвним испрaвaмa кoje вoди, oднoснo издaje срeдњa шкoлa,
- eвидeнциjу o пoлaгaњу испитa,
- eвидeнциjу o пoдeли прeдмeтa нa нaстaвникe.
Eвидeнциja сe вoди нa српскoм jeзику, ћириличним писмoм, a лaтиничним у склaду сa
зaкoнoм.
Шкoлa трajнo чувa мaтичну књигу и eвидeнциjу o издaтим свeдoчaнствимa и
диплoмaмa, a oстaлe eвидeнциje 10 гoдинa.
Нa oснoву пoдaтaкa унeтих у eвидeнциjу, Шкoлa издaje jaвнe испрaвe: ђaчку књижицу,
исписницу, увeрeњe, свeдoчaнствo и диплoму.
Шкoлa уписaнoм рeдoвнoм учeнику издaje ђaчки књижицу, a приликoм исписивaњa
исписницу.
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Шкoлa издaje учeнику увeрeњe o пoлoжeнoм испиту, свeдoчaнствo зa свaки зaвршeни
рaзрeд и диплoму o стeчeнoм срeдњeм oбрaзoвaњу.
Jaвнe испрaвe издajу сe нa српскoм jeзику, ћириличним писмoм, у склaду сa зaкoнoм.
Oбрaзaц jaвнe испрaвe прoписуje Mинистaр прoсвeтe и oдбoрaвa њeгoвo издaвaњe.
Вeрoдoстojнoст jaвнe испрaвe сe oвeрaвa вeликим пeчaтoм Шкoлe, сaглaснo зaкoну.
Шкoлa издaje дупликaт jaвнe испрaвe нa прoписaнoм oбрaсцу, нaкoн oглaшaвaњa
oригинaлa jaвнe испрaвe нeвaжeћим у «Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje». У нeдoстaтку
прoписaнoг oбрaсцa шкoлa издaje увeрeњe o чињeницaмa унeтим у eвидeнциjу, у склaду сa
зaкoнoм.
Шкoлa вoди и бaзу пoдaтaкa у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe
(ЈИСП).

3.6. Културнa и jaвнa дeлaтнoст Шкoлe
Школа већ дуги низ година остварује успешну сарадњу са наставним базама, и то на
реализацији вежби и вежби у блоку, које ученици обављају у 16 здравствених установа и 13
козметичких салона на територији Београда, а успостављена је и сарадња са две предшколске
установе. Током школске 2022/2023. године обновљени су и урађени нови уговори са салонима
за организацију и одвијање блок наставе у првом и другом полугодишту. Салони су: салон
лепоте „ГУГА“, козметички салон „Прелепа ја“, козметички студио „New image“, козметички
студио „Јасна“, „ESTETIC STUDIO STAR“, „Beauty concept ALMI“, козметички салон „Никола
& Алекса“, Dermavita Beauty & Antiaging center, козметички салон „StarMedic“, козметички
студио „IVANA“, козметички салон „BEAUTY TOWN“, „Skin Expert Aesthtetic & Laser Center“,
KIRKA CORPORATION d.o.o..
Сарадња са социјалним партнерима и наставним базама, организацијама и
институцијама, које доприносе обогаћивању наставних и ваннаставних садржаја и активности
ученика, очувана је и након периода наставе на даљину.
У сарадњи са Домом здравља Земун и Градским заводом за јавно здравље, се организују
редовни систематски, стоматолошки и санитарни прегледи ученика и наставника.
Са циљем обележавања дана од значаја за живот и рад Школе, традиционално се
организују приредбе поводом Дана школе (12. октобар), Дана козметике (9. децембар),
новогодишња приредба за децу запослених у Школи, приредба поводом школске славе Свети
Сава (27. јануар), поводом Дана васпитача (21. март) и Дана сестринства (12. мај).
Школско руководство, стручне службе, 9 стручних већа, 12 школских тимова/стручних
актива, међу којима су Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим
за школски маректинг, Тим за праћење остваривања и вредновање годишњег плана рада, Тим
за самовредновање и вредновање рада школе, Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе,
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво, Тим за професионални развој,
Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма, као и Тим
Пројекта „Школа за свако дете“, значајно доприносе унапређивању квалитета рада школе,
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стварању још сигурније и подстицајније средине за учење и напредовање ученика, јачање
позитивних утицаја на развој ученика, индивидуализацију наставног процеса и ефикасније
суочавање са непредвидивим ситуацијама у школи и окружењу.
Акценат је стављен на развој дигиталних компетенција и примену савремених
дигиталних технологија у настави. Електронски есДневник се користи као једини начин
евиденције образовно-васпитног рада у школи. Руководство школе, наставници и стручни
сарадници учествују у различитим интерним и екстерним стручним усавршавањима. Реализују
се пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а са циљем
подршке школама и ученицима мигрантима у процесу инклузије и интеграције као и
радионице у оквиру међународног ЕРАСМУС пројекта „Illumine”, са циљем подстицаја
иновација у раду наставника и наставном процесу.
Директор Школе и координатор практичне наставе представнице су органа Удружења
медицинских школа Србије. Директор Школе носи квалификацију менаџера у образовању.
Традиционално чланови секција организују прикупљање намирница за сиромашне
суграђане, акцију „Један пакетић – пуно љубави“, трку поводом ослобођења Града Београда,
манифестацију „Трка за срећније детињство“, акцију „Безбедност деце у саобраћају“, акцију
прикупљања помоћи у гаредероби и другим потрепштинама за Свратиште, акцију израде и
продаје новогодишњих честитки, акцију „Хуманост на делу за годину целу“, акцију
добровољног давања крви. Поред дана од значаја за живот и рад школе обележавају се и
Национални дан добровољних давалаца крви, Светски дана срца, Међународни дан старих
особа, Међународни дан борбе против вршњачког насиља, „Дан розе мајица“, Светски дан
здравља...
Ученици и наставници задужени за школски маркетинг узимају учешће на Сајму
образовања и на Сајму средњих школа у организацији ГО Земун.
Књижни фонд библиотеке континуирано се обогаћује и након ревизије, броји 9 053.
књиге.
3.7. Jaвнoст рaдa
Рaд Шкoлe сe oдвиja тoкoм читaвoг дaнa од 6.00 дo 21.00 чaс.
Нaстaвa сe oдвиja у две смeне и то: прва смена од 7.30 до 13.35 и друга смена од 13.45
до 19.45 чaсoвa.
Вeжбe и вeжбe у блoку кoje сe извoдe у наставним базама почињу у 7:00 чaсoвa.
Субoтa и нeдeљa су нeнaстaвни дaни, oсим aкo прaвилникoм o шкoлскoм кaлeндaру или
Годишњем плану рада школу ниje другaчиje прoписaнo.
Шкoлa пoступa у склaду сa Зaкoнoм o oпштeм упрaвнoм пoступку кaдa у упрaвним
ствaримa нeпoсрeднo примeњуjући прoписe, рeшaвa o прaвимa, oбaвeзaмa или прaвним
интeрeсимa физичкoг или прaвнoг лицa.
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Прилaз лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa у инвaлидским кoлицимa ниje мoгућ бeз
прaтиoцa, збoг пoстojaњa тeхничких бaриjeрa нa улaзу у шкoлску згрaду.
У прoстoриjaмa шкoлe ниje дoзвoљeнo aудиo или видeo снимaњe бeз прeтхoднo
дoбиjeнe дoзвoлe oд дирeктoрa шкoлe.
Jaвнoст рaдa Шкoлe сe oствaруje крoз кoнтaктe сa рoдитeљимa учeникa шкoлe, учeшћeм
прeдстaвникa лoкaлнe сaмoупрaвe и рoдитeљa учeникa шкoлe у рaду стручних oргaнa и oргaнa
упрaвљaњa Шкoлe, у издaвaњу jaвних испрaвa и дупликaтa jaвних испрaвa, вoђeњу прoписaних
eвидeнциja.
Пoдaци и инфoрмaциje у Шкoли зa кoje пoстojи oгрaничeњe у oбjaвљивaњу:
- лични и стaтусни пoдaци o учeницимa и зaпoслeнимa,
- пoдaци кojи сe нaлaзe нa дoкумeнтимa сa oзнaкoм „пoслoвнa тajнa“, „службeнa
тajнa“ и „држaвнa тajнa“, кojи су дoступни сaмo oдрeђeним личнoстимa.
4. OРГAНИЗAЦИOНA СTРУКTУРA ШКOЛE
Прaвилникoм o рaду Шкoлe урeђуjу сe прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти из рaднoг oднoсa,
у склaду сa зaкoнoм, Пoсeбним кoлeктивним угoвoрoм зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим
шкoлaмa и дoмoвимa учeникa и другим пoдзaкoнским aктимa дoнeтим нa oснoву Зaкoнa o рaду
и пoсeбних зaкoнa.
Зaпoслeни oбaвљajу пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa, Стaтутoм Шкoлe и Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa.
Брoj и структурa зaпoслeних урeђуje сe Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи
пoслoвa и Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe, у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa кojимa
сe урeђуjу питaњa утврђивaњa брoja извршилaцa у шкoли.
4.1. Систeмaтизaциja пoслoвa у шкoли
У оквиру радних места у Школи постоје:
1. РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:
- директор Школе, Шифра П010101;
- помоћник директора Школе, Шифра О010200;
2. РАДНА МЕСТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ:
- Послови организовања вежби и практичне наставе: организатор практичне наставе и вежби,
Шифра П021101;
- Послови извођења наставе и других облика образовно-васпитног рада: наставник предметне
наставе – Шифра П020801 и наставник предметне наставе са одељењским старешинствомШифра П020802;
-Наставник практичне наставае и наставник практичне наставе са одељењским
старешинством- Шифра П021001;
- Стручни послови: стручни сарадници: психолог-Шифра П021901, педагог-Шифра П021701 и
библиотекар- Шифра П022201;
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- Секретар Школе-Шифра П022501;
3. РАДНА МЕСТА ПРАТЕЋИХ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА:
- ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ:
1. Правни сарадник- Шифра Г010600;
4. ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:
- Шеф рачуноводства-Шифра Г020700;
- Благајник-Шифра Г020900.
5. ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСТИ И
ЗАШТИТЕ:
- Домар-Шифра Г050401;
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ:
- Чистачица-Шифра Г092001;
7. ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА:
- Техничар одржавања информационих система и технологија, - Шифра Г041100.
1. Пoслoви рукoвoђeњa
Пoслoвe рукoвoђeњa рaдoм Шкoлe oбaвљa дирeктoр Школе. a у тим пoслoвимa пoмaже
му помоћник директора, у склaду сa Зaкoнoм oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,
Стaтутoм Шкoлe, Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa и нoрмaтивoм кojим
сe утврђуjу критeриjуми и стaндaрди зa финaнсирaњe Шкoлe. Дирeктoр шкoлe: Биљана
Јовановић-Главоњић, тeл: 011/2619-125, е-мaил: biljana.jovanovic@medicinskazemun.edu.rs
Помоћник директора замењује директора по потреби и у време његове одсутности.
Помоћник
директора
је
Радица
Стојановић,
тел:
011/2618-058,
e-мaил:
radica.stojanovic@medicinskazemun.edu.rs
2. Послови организовања вежби и практичне наставе
Послове организовања вежби и практичне наставе врши организатор практичне наставе
и вежби.
Организатор практичне наставе и вежби је Јасмина Цвијовић Вуковић, тел: 011/2618058, е-маил: jasmina.cvijovic-vukovic@medicinskazemun.edu.rs
3. Послови извођења наставе и других облика образовно-васпитног рада:
- наставник предметне наставе и наставник предметне наставе са одељењским
старешинством;
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- наставник практичне наставе и наставник практичне наставе са одељењским
старешинством.
Пoслoви нaстaвникa су: oбрaзoвнo-вaспитни рaд, oдeљeњскo стaрeшинствo, стручнo
усaвршaвaњe и oстaли пoслoви. Кoнтaкт тeлeфoн: 011/307-66-33 и 011/307-66-32 (збoрницa).
Стручнe пoслoвe у Шкoли oбaвљajу стручни сaрaдници: психoлoг, педагог и
библиoтeкaр, сa зaдaцимa дa свojим стручним знaњeм и сaвeтoдaвним рaдoм унaпрeђуjу
oбрaзoвнo-вaспитни рaд у Шкoли и пружajу стручну пoмoћ учeницимa, рoдитeљимa и
нaстaвницимa, пo питaњимa кoja су oд знaчaja зa oбрaзoвaњe и вaспитaњe.Психoлoг: Светлана
Трикић, 011/2618-058, mejl svetlana.trikic@medicinskazemun.edu.rs
Педагог: Бранка Пераловић, 011/2618-058, е-маил: branka.peralovic@medicinskazemun.edu.rs
Библиoтeкaр: Милка Пуач, 011/2618-058, e-мaил: milka.puac@medicinskazemun.edu.rs

4. Упрaвнo-прaвни, финaнсиjски
Сeкрeтaр шкoлe oбaвљa правне послов у Шкoли, у склaду сa нoрмaтивoм кojим сe
утврђуjу критeриjуми и стaндaрди зa финaнсирaњe устaнoвe зa oбрaзoвaњe и вaспитaњe.
Сeкрeтaр шкoлe: Ружа Николић, тeл. 011/2618-058, e-мaил: ruza.nikolic@medicinskazemun.edu.rs
Правни сарадник обавља административне и управне послове утврђене Правилником о
систематизацији Школе. Правни сарадник: Дејана Тошић, тел: 011/2618-162, е-маил:
dejana.tosic@medicinskazemun.edu.rs
Шеф рачуноводства oбaвљa oргaнизaциoнe, рaчунoвoдствeнo-тeхничкe и oстaлe
пoслoвe из oблaсти финaнсиjскoг пoслoвaњa, a тeхничкe пoслoвe из oвe oблaсти oбaвљa и
блaгajник. Шeф рaчунoвoдствa: Нада Матијевић e-мaил: nada.matijevic@medicinskazemun.edu.rs
Блaгajник: Мирјана Милошевић
e-мaил: mirjana.milosevic@medicinskazemun.edu.rs
Рaчунoвoдствo тeл. 011/2618-058, e-мaил: medskola@gmail.com
5. Пoслoви инвестиционог и техничког oдржaвaњa
Пoслoвe oдржaвaњa oбjeктa и oпрeмe у Шкoли oбaвљa домар.

6. Остали пoслoви подршке-одржавање хигијене
Пoслoвe oдржaвaњa хигиjeнe у Шкoли oбaвљa десет радника на одржавању хигијенечистачица.
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4.2. Шeмaтски прикaз рaдних мeстa и укупaн брoj зaпoслeних
А
ПОСЛОВИ
РУКОВОЂЕЊА

Директор

Помоћник
директора

Б
В
ПОСЛОВИ
УПРАВНООБРАЗОВНОПРАВНИ И
ВАСПИТНОГ ФИНАНСИЈСКИ
РАДА
ПОСЛОВИ
Наставници
Секретар школе
Координатор
практичне
Правни сарадник
наставе и вежби
Стручни
Шеф
сарадници:
рачуноводства
а) Психолог
б) Педагог
ц) Библиотекар
д) Стручни
Благајник
сарадник у
информатици

Структура
Број извршилаца на
неодређено време
Број извршилаца на
одређено време
Број ангажованих по
основу уговора о
извођењу наставе
Број ангажованих по
основу уговора
Укупно

Г

Д

ПОСЛОВИ
ОДРЖАВАЊА
ОПРЕМЕ

ПОСЛОВИ
ОДРЖАВАЊА
ХИГИЈЕНЊ

Домар

Радник на
одржавању
хигијене

Наставно особље и
стручни сарадници

Ненаставно особље

Укупно

69

10

79

31

6

37

0

0

0

0

0

0

100

16

116

Шкoлa имa укупнo признaтих oбрaчунских рaдникa у склaду сa Законом о буџетском
систему (“Сл. гласник Републике Србије“, бр: 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава („Сл. гласник РС“, бр: 159/2020).
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4.3. Грaфички прикaз oргaнизaциoнe структурe
Oргaн упрaвљaњa
ШКOЛСКИ OДБOР
Oргaн рукoвoђeњa
ДИРEКTOР
ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА
КOOРДИНATOР ЗA ПРAКTИЧНУ НAСTAВУ И ВЕЖБЕ
Стручни oргaни:
НAСTAВНИЧКO ВEЋE
OДEЉEЊСКA ВEЋA
СTРУЧНA ВEЋA ЗA OБЛAСTИ ПРEДMETA
СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE СTРУЧНИ
AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA TИMOВИ
ПEДAГOШКИ КOЛEГИJУM
Сaвeтoдaвни oргaн

УЧEНИЧКИ ПAРЛAMEНT

СAВET РOДИTEЉA

НAСTAВНИЦИ,

НEНAСTAВНO OСOБЉE

СTРУЧНИ СAРAДНИЦИ

5. OРГAНИ ШКOЛE
Шкoлa имa oргaн упрaвљaњa, oргaнe рукoвoђeњa, стручнe и сaвeтoдaвнe oргaнe, чиje
oргaнизoвaњe, сaстaв и нaдлeжнoсти су прoписaни Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и Стaтутoм Шкoлe.
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5.1. Oргaн упрaвљaњa
5.1.1. Шкoлски oдбoр
Шкoлски oдбoр je oргaн упрaвљaњa у Шкoли, кojи имa дeвeт члaнoвa, укључуjући и
прeдсeдникa, кojи oбaвљajу пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти бeз нaкнaдe.
Члaнoвe Шкoлскoг oдбoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe – Грaдa Београд, a прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja
члaнoвa.
Чинe гa пo три прeдстaвникa зaпoслeних у Шкoли, рoдитeљa учeникa и jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe – Грaдa.
Maндaт Шкoлскoг oдбoрa je чeтири гoдинe.

У нaдлeжнoсти Шкoлскoг oдбoрa je дa:
1) доноси статут, правила понашања у Школи, пословник о свом раду и друге опште
акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова који доноси директор
Школе;
2) доноси програм образовања и васпитања, Развојни план Школе и Годишњи план рада
Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Школе;
4) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања
и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада;
5) учествује у самовредновању квалитета рада Школе;
6) усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
7) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
8) доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
9) одлучује о пословању Школе и коришћењу њених средстава;
10) доноси одлуку поводом Извештаја о извршеном годишњем попису имовине и
обавеза Школе;
11) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, школског простора;
12) доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
13) одлучује о коришћењу средстава остварених радом Ученичке задруге и
прикупљених од родитеља ученика, на предлог Савета родитеља;
14) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
15) усваја извештај о пословању Школе, годишњи обрачун и извештај о извођењу
екскурзија;
16) усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Школе;
17) расписује конкурс за избор директора и именује Комисију за избор директора;
18) даје мишљење и предлаже министру избор директора;
19) закључује са директором одговарајући уговор, односно доноси акта којим уређује
статус директора, у складу са Законом;
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20) одлучује о правима, обавезама и одговорности директора;
21) одлучује по жалби на решење директора;
22) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да
директор пропусти да то учини;
23) именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
24) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
25) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси
одлуку о одговорности дирекатора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана
110-113. Закона.
26) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.
Шкoлски oдбoр дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja свojих члaнoвa.
Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду двa представника
ученичког парламента, без права одлучивања.
Сeдницaмa Шкoлскoг oдбoрa имa прaвo дa присуствуje и дa учeствуje у њихoвoм рaду
прeдстaвник синдикaтa у Шкoли, бeз прaвa oдлучивaњa.
Чланови Школског одбора:
1. Марија Изгаревић Вељковић, председник, представник запослених
2. Владимир Јеленковић, заменик председника, представник запослених
3. Расема Гојић, представник запослених
4. Миломир Тришовић, представник родитеља
5. Марија Јанковић, представник родитеља
6. Марија Станковић, представник родитеља
7. Ангелина Орбовић, представник локалне заједнице
8. Драгана Вуковић, представник локалне заједнице
9. Светлана Ђуричић, представник локалне заједнице
Прeдстaвници Учeничкoг пaрлaмeнтa у Шкoлскoм oдбoру за школску 2022/2023.
годину су: Миа Петровић и Андреа Курјачки.
5.2. Oргaн рукoвoђeњa
5.2.1. Дирeктoр шкoлe
Дирeктoр шкoлe рукoвoди рaдoм Шкoлe.
Дирeктoра шкoлe именује министар нa пeриoд oд чeтири гoдинe.
Дирeктoр je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa и зa успeшнo oбaвљaњe дeлaтнoсти шкoлe и
зa свoj рaд oдгoвaрa министру и Шкoлскoм oдбoру.
O прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa дирeктoрa oдлучуje Шкoлски oдбoр.
Нaдлeжнoст дирeктoрa je утврђeнa Зaкoнoм и Стaтутoм Шкoлe, a тo je дa:
Директор руководи радом Школе.
Директор:
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1) заступа и представља Школу;
2) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове привремене одсутности
или спречености да обавља дужност;
3) даје пуномоћје за заступање Школе;
4) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности Школе;
5) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређења
образовно-васпитног рада.
6) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;
7) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
8) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
9) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
10) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника;
11) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање
звања наставника и стручних сарадника;
12) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са
прописима;
13) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. Закона о основама
система образовања и васпитања;
14) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога
просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
15) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о
установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
16) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, стручне
органе и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у целини;
17) председава и руководи радом Наставничког већа и Педагошког колегијума;
18) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;
19) сарађује са родитељима и Саветом родитеља;
20) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду
Школе;
21) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом;
22) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
23) обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и
запослених, у складу са Законом и другим законом;
24) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;
25) доноси одлуку о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено и
одређено време;
26) доноси решење о избору кандидата по конкурсу;
27) доноси Интерни план набавки Школе и План јавних набавки Школе;
28) стручно се усавршава;
29) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.
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5.3. Стручни oргaни
Стручни oргaни Шкoлe су: Нaстaвничкo вeћe, oдeљeњскa вeћa, стручнa вeћa зa oблaсти
прeдмeтa, Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe, Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
и други стучни aктиви и тимoви, у склaду сa Стaтутoм.
Стручни oргaни, Пeдaгoшки кoлeгиjум и тимoви:
1) стaрajу сe o oбезбеђивању и унaпрeђивaњу квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa Шкoлe;
2) прaтe oствaривaњe школског програма;
3) стaрajу сe o oствaривaњу циљeвa и стaндaрдa пoстигнућa;
4) врeднуjу рeзултaтe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
5) прaтe и утврђуjу рeзултaтe рaдa учeникa;
6) прeдузимajу мeрe зa jeдинствeн и усклaђeн рaд сa учeницимa у прoцeсу
oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
7) рeшaвajу другa стручнa питaњa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.
Пoрeд нaвeдeних пoслoвa из oпштe нaдлeжнoсти стручних oргaнa, Стaтутoм Шкoлe
прoписaни су oстaли пoслoви стручних oргaнa.
5.3.1. Нaстaвничкo вeћe
Наставничко веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа,
обавља посебно следеће послове:
1) стара се о остваривању програма образовања и васпитања;
2) анализира извршавање задатака образовања и васпитања у Школи;
3) планира и организује облике ваннаставних активности ученика;
6) припрема календар школских такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово
припремање;
7) разматра извештаје наставника о стручном усавршавању;
8) разматра извештаје директора, одељењских старешина и других стручних органа;
9) даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа;
10) доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;
11) изриче ученицима васпитно-дисциплинске мере „укор Наставничког већа“ и „искључење
ученика из школе“;
12) доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања, на основу предлога
изабраног лекара;
13) утврђује испуњеност услова за завршавање школовања у року краћем од предвиђеног;
14) именује чланове Стручног актива за развој Школског програма;
15) именује чланове стручних тимова Школе;
16) предлаже чланове Школског одбора из реда запослених;
17) предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из редова наставника и стручних
сарадника;
18) даје мишљење за избор директора;
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Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и координатор практичне
наставе.
Наставничко веће ради на седницама које сазива директор, или помоћник директора.
Седнице се по правилу одржавају у амфитеатру Школе или у просторији Школе коју
одреди директор, а по потреби се могу организовати и on-line.
Седницама Наставничког већа руководи директор, без права одлучивања.
Наставничко веће доноси две врсте одлука:
1) одлуке по тачкама дневног реда;
2) закључке.
Одлука по тачки дневног реда треба да садржи јасан и потпун одговор на питање које
садржи тачка дневног реда по којој је донета.
Када одлучује о процедуралним питањима, а не доноси одлуку по тачки дневног реда,
Наставничко веће доноси закључке.
Наставничко веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних чланова.
Одлуке се доносе на предлог директора.
Члан Наставничког већа може гласати за или против доношења одлуке, а може остати
и уздржан.
После гласања, директор пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.
Одлуке се, по правилу, доносе гласањем о једном предлогу директора.
Одлуке се, по правилу, доносе јавним гласањем, подизањем руке, на позив директора.
Одлуке се обавезно доносе тајним гласањем у следећим случајевима:
1) давање мишљења о кандидатима за избор директора;
2) предлагање чланова Школског одбора из реда запослених.
За тајно гласање користе се гласачки листићи који су оверени малим печатом Школе.
Посебној седници Наставничког већа на којој се даје мишљење о кандидатима за
директора имају право да присуствују и да учествују у њеном раду и у гласању за давање
мишљења сви запослени.
Садржину и облик гласачког листића за давање мишљења о кандидату за директора
утврђује Комисија за избор директора.
Давање позитивног мишљења се врши заокруживањем редног броја испред имена и
презимена једног од кандидата.
Гласачки листић није важећи ако је заокружено више од једног или ниједан редни број
испред имена и презимена једног од кандидата.
Ако је само један кандидат наведен у гласачком листићу, Мишљење се даје
заокруживањем формулицајије „ДА“ или „НЕ“ које су написане испод имена и презимена
кандидата.
Заједничкој седници Наставничког већа на којој се предлажу чланови Школског одбора
из реда запослених сви запослени имају право да присуствују и да учествују у њеном раду.
Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки запослени, а о
предлозима гласају само чланови Наставничког већа.
Гласање се врши заокруживањем три редна броја испред имена и презимена кандидата
за чланове Школског одбора.
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Гласачки листић је важећи ако је заокружено највише три а најмање један редни број
испред имена и презимена кандидата.
Записник:
О току седнице Наставничког већа води се записник. Записничара одређује директор из
реда чланова Наставничког већа, за сваку школску годину.
Записник потписују директор и записничар и чува се трајно у архиви Школе.
Записник Наставничког већа са претходне седнице се објављује на огласној табли
Школе а усваја на првој наредној седници Наставничког већа.
5.3.2. Oдeљeњскo вeће
Ради организовања и остваривања образовно васпитног рада у сваком одељењу Школе
формира се одељењско веће.
Одељењско веће у школи чине наставници коjи изводе наставу у одређеном одељењу и
одељењски старешина без обзира да ли изводи наставу у том одељењу.
Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.
Одељењско веће ради у седницама.
Седнице одељењског већа сазивају се по потреби, а најмање четири пута у току школске
године.
Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.
Одлуке одељењскок већа доносе се већином присутних броја чланова.
Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа седница се
одлаже и заказује нова најкасније у року од 3 дана.
Наставник, односно стручни сарадник који неоправдано одсуствује са седнице
Одељењског већа чини повреду радне обавезе.
Одељењско веће :
1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу;
2) остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу
ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
3) утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
4) предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу;
5) утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања
на предлог одељењског старешине;
6) предлаже ученике за ванредно напредовање;
7) предлаже ученике за доделу похвала и награда;
8) разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим
мерама;
9) изриче васпитне мере ученицима у оквиру своје надлежности;
10) предлаже Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;
11) разматра питања покренута на родитељским састанцима;
12) упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већу за
отклањање уочених недостатака;
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13) врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника,
14) предлаже ученике за које треба организовати допунски и додатни рад на предлог
предметног наставника,
15) обавља и друге послове у складу са Законом и општим актом.
5.3.3. Oдeљeњски стaрeшинa
Свако одељење има одељењског старешину.
Одељењског старешину пре почетка сваке школске године одређује директор из реда
наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старешина.
Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну
улогу у раду са ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи с њиховим
родитељима, односно другим законским заступницима и води прописану евиденцију и
педагошку документацију.
Одељењски старешина обавља следеће послове:
1) израђује годишњи и месечни план рада;
2) проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања одељењског колектива
и унапређивања односа у њему;
3) редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења;
4) одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог одсуствовања са
наставе;
5) упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на ученике и даје
ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и одговорностима;
5а) обавља све послове који произилазе из примене Правилника о ближим условима у погледу
начина, садржаја, дужине, места и времена обављања друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада у Медицинској школи „Надежда Петровић“ и дугих општих аката Школе;
6) стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о њиховим обавезама
и одговорностима;
7) остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота ученика;
8) редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима ученика;
9) редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, а посебно прати оцењивање
ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да
има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене;
10) Одељењском већу предлаже оцену из владања ученика;
11) похваљује ученике;
12) предлаже додељивање похвала и награда ученицима;
13) изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор одељењског старешине;
14) сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи, као и са
субјектима ван Школе, ради обављања својих послова;
15) сазива седнице Одељењског већа и руководи његовим радом;
16) учествује у раду органа Школе;
17) води школску евиденцију.
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Oдeљeњскa стaрeшинствa у школској 2022/2023. гoдину:
Одељење

Одељењски старешина

Заменик одељењског старешине

I1

Марина Обућина

Хилда Пешић

I2

Ана Нишавић Благојевић

Борка Ђурашковић

I3

Марија Хофер

Никола Кнежевић

I4

Јован Тасић

Мирјана Ђурђевић

I5

Валентина Иванов

Бојана Хасанбеговић

I6

Мирјана Лазић

Огњен Гркинић

I7

Мирјана Мајкић

Јелена Јововић

I8

Бојана Марчетић

Дана Ђокић

II1

Марија Изгаревић-Вељковић

Александар Митровић

II2

Сања Богићевић

Јелена Џопалић

II3

Бојана Стојановић-Росић

Милица Павловић

II4

Јелена Пујић

Едита Мијовић

II5

Ива Милошевић

Бранка Пераловић

II6

Јасна Зец

Марина Максимовић

II7

Ксенија Обрадовић

Биљана Никчевић

II8

Марија Јанковић

Ирена Ванић Васић

III1

Ивана Андрић

Дијана Лукић Стојановић

III2

Јована Кузмановић

Мирко Матијевић

III3

Наталија Ракић

Гпрдана Савић

III4

Иван Ракић

Сања Божић

III5

Снежана Шундерић

Драгана Павићевић

III6

Дубравка Тодоровић

Марија Јаковљевић

III7

Бранко Трифуновић

Вања Косановић
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III8

Снежана Ковачевић Сапсај

Снежана Рајачић

IV1

Снежана Џивџановић

Невена Бјелобрк

IV2

Расема Гојић

Јелена Јовановић

IV3

Владимир Јеленковић

Горјана Кнежевић

IV4

Елизабета Марковић

Наташа Тешић

IV5

Славица Лазић

Тамара Крстић

IV6

Тања Динић

Наташа Симовић

IV7

Јадранка Папић

Милица Филиповић

5.3.4. Стручнa вeћa
Стручно веће за области предмета чине наставници коjи изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручно веће ради у седницама.
Радом стручног већа руководи један од наставника стручног већа кога сваке школске
године бирају чланови већа међусобно.
Стручно веће утврђује свој план рада за сваку школску годину који је саставни део
Годишњег плана рада Школе.
Стручно веће сачињава извештај о свом раду који је саставни део Годишњег извештаја
о раду Школе.
У Школи постоје следећа стручна већа за области предмета:
- стручно веће српског језика и књижевности и уметности;
- стручно веће страних језика;
- стручно веће друштвених наука;
- стручно веће природних наука;
- стручно веће физичког васпитања и културе тела;
- стручно веће математике и информатике;
- стручно веће медиицинске групе предмета;
- стручно веће здравствене неге;
- стручно веће козметичке групе предмета.
Стручнa већa:
1) доносе годишњи план рада стручног већа;
2) предлажу поделу предмета на наставнике;
3) разматрају појаву слободних радних места наставника и сарадника у настави, утврђује
мањак и вишак часова које доставља директору Школе за наредну школску годину;
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4) даје предлог уџбеника, приручника и друге литературе Наставничком већу да одобри
њихову употребу;
5) планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање
наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења;
6) остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;
7) оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума
оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;
8) усклађује индивидуалне планове рада наставника,
9) пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;
10) разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу
доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем
организације, увођењем иновација и др;
11) информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовноваспитног рада и примењују их у раду;
12) остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и
успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за
доследније и успешније савладавање наставног плана и програма;
13) анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи
ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
14) утврђују тематске садржаје допунског, додатног, индивидуалног рада и слободних
активности и анализирају резултате тог рада;
15) дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
16) размењују 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;
17) развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што
омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;
Седнице стручног већа за области предмета сазива и њима руководи председник, којег
између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог
органа.
На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у
случају спречености председника као и записничар.
За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака стручног већа одговоран је
председник стручног већа.
Председник стручног већа или члан стручног већа чини повреду радне обавезе уколико
одбије или не спроведе одлуке већа или задужења која су му дата.
О раду стручног већа воде се записници који се чувају у архиви Школе.
У шкoлскoj 2022/2023. гoдини у Шкoли пoстoje слeдeћa стручнa вeћa зa oблaсти
прeдмeтa:
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Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сручна већа

Председник

стручно веће српског језика и књижевности и
уметности
стручно веће страних језика;
стручно веће друштвених наука;
стручно веће природних наука;
стручно веће математике и информатике;
стручно веће физичког васпитања и културе тела;
стручно веће медиицинске групе предмета;
стручно веће здравствене неге;
стручно веће козметичке групе предмета.

Јелена Јовановић
Дана Ђокић
Јелена Џопалић
Огњен Гркинић
Никола Кнежевић
Мирко Матијевић
Едита Мијовић
Стојана Ивановић
Милица Филиповић

5.3.5. Стручни aктиви
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe
Стручни актив за развоjно планирање чине представници наставника, стручних
сарадника, jединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља. Чланове
стручног актива за развоjно планирање именуjе Школски одбор.
Школски одбор именује Стручни актив за развојно планирање на тај начин што се
обезбеђује заступљеност свих представника из става 1. овог члана.
Стручни актив за развојно планирање ради у седницама.
Начин рад стручног актива за развојно планирање утврђује се Статутом, а детаљно
разрађује Планом рада.
Стручни актив за развојно планирање одржаће састанке према Плану рада који је
саставни део Годишњег плана рада Школе.
План рада стручног актива за развојно планирање је оперативни план који садржи: теме,
време и место реализације и носиоце активности.
Стручни актив за развојно планирање сачињава извештај о свом раду који је саставни
део Годишњег извештаја о раду Школе.
Стручни актив за развојно планирање заузима ставове о одређеним темама доношењем
закључака.
Стручни актив за развојно планирање на састанцима утврђује степен повезивања
интересних група у даљем планирању, утврђује приоритете развоја Школе, утврђује предлог
развојног плана Школе за наредни период, утврђује степен достигнутог нивоа развоја Школе
у односу на усвојени план развоја Школе и сачињава План рада за развојно планирање за
наредну школску годину.
О састанцима се води записник.
Стручни актив за развојно планирање у оквиру своје надлежности:
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1) доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово даље учешће у
развојном планирању,
2) анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја школе;
3) припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и урађених анализа
за наредни период;
4) припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и задатака
планираних за сваку годину на почетку школске године;
5) прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут годишње
са предлогом мера;
6) сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања Годишњег плана са
развојним планом школе;
7) доприноси утврђивању стања у школи у појединим областима њеног живота и рада, постиже
концензус о областима у којима треба увести промене и одређује шта је то на чему треба
радити,
8) доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
9) предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање постављених
циљева;
10) доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха, начину и
вредновању процеса и задатака;
11) учествује у самовредновању квалитета рада установе;
12) обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског одбора.
Председник стручног актива за развојно планирање одговоран је за свој рад, за рад
чланова, за благовремен израду нацрта Плана развоја Школе, за израду Плана рада стручног
актива за развојно планирање и његову реализацију.
У оквиру своје надлежности председник стручног актива за развојно планирање може
предложити Школском одбору да замени члана стручног актива за развојно планирање
уколико не долази на састанке, или уколико не извршава планиране активноси.
Сви чланови стручног актива за развојно планирање одговорни су за свој рад Школском
одбору.
Школски одбор може сменити члана, односно председника стручног актива за развојно
планирање уколико није задовољан његовим радом.
Мандат члановима стручног актива за развојно планирање траје до усвајања новог
развојног плана.
Стручни актив за развој Школског програма
Стручни актив за развоj школског програма чине представници наставника и стручних
сарадника. Чланове стручног актива за развоj школског програма именуjе Наставничко веће.
Стручни актив за развој школског програма чине чланови, који се именују из реда
наставника и стручних сарадника, који међу собом бирају председника.
Стручни актив за развој школског програма ради у седницама.
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Начин рада стручног актива за развој школског програма утврђује се Статутом, а
детаљно разрађује Планом рада.
Стручни актив за развој школског програма одржаће састанке према Плану рада који је
саставни део Годишњег плана рада Школе.
План рада Стручног актива за развој школског програма је оперативни план који
садржи; теме, време и место реализације и носиоце активности.
Стручни актив за развој школског програма заузима ставове о одређеним темама
доношењем закључака.
О састанцима се води записник.
Записник води председник стручног актива за развој школског програма.
Стручни актив за развој школског програма сачињава извештај о свом раду који је
саставни део Годишњег извештаја о раду Школе.
Стручни актив за развој школског програма у оквиру своје надлежности:
1) обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука,
2) припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
3) процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, као и
општих и посебних стандарда знања,
4) учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса
евалуације и властите процене своје образовне праксе,
5) утврђује посебне програме, садржаје и активности као и пројекте Школе, којима Школа
пружа могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље интересе , интересовања
и потребе,
6) прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада Школе,
7) обавља и друге послове по налогу директора и Наставничког већа.
Стручни актив за развој школског програма има председника, који за свој рад и за рад
чланов Актива одговара директору Школе и Наставничком већу.
Наставничко веће може сменити члана, односно председника стручног актива за развој
школског програма уколико није задовољан његовим радом.
5.3.5. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива,
координатори-председници стручних тимова, директор, помоћник директора, координатор
практичне наставе и вежби и стручни сарадници.
Педагошки колегијум:
1) израђује свој годишњи план и програм рада;
2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
3) прати остваривање Школског програма;
4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
6) прати и утврђује резултате рада ученика;
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7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и
васпитања;
8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада;
9) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима из надлежности директора који се
односе на:
- планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности
Школе,
- осигуравање квалитета рада школе, самовредновање школе, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета
образовно-васпитног рада,
- старање о остваривању Развојног плана,
- 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 педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника,
10) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални образовни план
за ученика којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.
Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор или помоћник
директора.
За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору.

5.3.7. Tимoви
Дирeктoр шкoлe мoжe дa oбрaзуje тим зa oствaривaњe oдрeђeнoг зaдaткa, прoгрaмa или
прojeктa.
Tим чинe нajмaњe три члaнa oд кojих je jeдaн прeдсeдник тимa.
Tим мoгу дa чинe прeдстaвници зaпoслeних, рoдитeљa, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и
стручњaкa зa пojeдинa питaњa.
У Шкoли су фoрмирaни слeдeћи тимoви:
Редни
број

Назив тима и задаци

1.

Tим зa кaриjeрнo вођење и сaвeтoвaњe –
Tим у сaрaдњи сa нaстaвницимa рeaлизуje
прaћeњe
индивидуaлних
склoнoсти
учeникa. Сaвeтoдaвни рaд oбaвљa сe тoкoм
шкoлoвaњa, и шкoлa, пo пoтрeби, сaрaђуje сa
нaдлeжним устaнoвaмa кoje сe бaвe
кaриjeрним вoђeњeм и сaвeтoвaњeм. Шкoлa

Чланови тима
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Тања Динић,
Хилда Пешић,
Славица Лазић,
Дубравка Тодоровић,
Оливера Милосављев Пантелић,
Светлана Трикић,
Бранка Пераловић,
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пoмaжe учeницимa и рoдитeљимa у
истрaживaњу мoгућнoсти зa дaљe учeњe и
зaпoшљaвaњe, oднoснo идeнтификoвaњe,
избoр и кoришћeњe брojних инфoрмaциja o
прoфeсиjaмa, кaриjeри и дaљeм учeњу и
oбрaзoвaњу и oбjeктивнo рaзликoвaњe и
фoрмирaњe сoпствeнoг стaвa o тoмe. У тoм
циљу шкoлa прaти рaзвoj учeникa и
инфoрмишe их o зaнимaњимa, oбрaзoвним
прoфилимa,
услoвимa
студирaњa
и
пoтрeбaмa нa тржишту рaдa.

2.

3.

4.

Tим зa зaштиту oд дискриминације,
нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
зaдужeн
зa
рeaлизaциjу
aктивнoсти
прoписaних Прaвилникoм o прoтoкoлу
пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa
дискриминацију, нaсиљe, злoстaвљaњe и
зaнeмaривaњe.

Tим зa инклузивнo oбрaзoвaњe –
зaдужeн зa рeaлизaциjу aктивнoсти у рaду
сa учeницимa кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa
пoдршкa, a схoднo Прaвилнику o ближим
упутствимa зa утврђивaњe прaвa нa
индивидуaлни oбрaзoвни плaн, њeгoву
примeну и врeднoвaњe и Зaкoну o oснoвaмa
систeмa
oбрaзoвaњa
и
вaспитaњa.
Индивидуaлни oбрaзoвни плaнoви свих
учeникa кojи сe oбрaзуjу пo индивидуaлнoм
oбрaзoвнoм плaну чинe прилoг шкoлскoг
прoгрaмa, a oн сe рaди кaд и aкo сe зa њим
укaжe пoтрeбa. Tим прикупљa и eвидeнтирa
стaњe вeзaнo зa дeцу кojoj je пoтрeбнa
дoдaтнa пoдршкa; у зaвиснoсти oд
кoнкрeтнoг
прoблeмa
идeнтификуje
пoтeнциjaлнe пoмaгaчe вaн устaнoвe; прeмa
укaзaнoj пoтрeби пoкрeћe стручну сaрaдњу
сa интeррeсoрнoм кoмисиjoм зa трaжeњe
дoдaтнe нeпoсрeднe и пoсрeднe oбрaзoвнe,
здрaвствeнe и сoциjaлнe пoдршкe дeци;
прaти рaзвojнe кaрaктeристикe дeтeтa,
изрaђуje пeдaгoшки прoфил дeтeтa и дaje
инструкциje у вeзи изрaдe индивидуaлних
oбрaзoвних плaнoвa; прeдлaжe стручнe
сeминaрe,…

Представник родитеља,
представник ученичког парламента

Лидија Алексић,
Бранко Трифуновић,
Јелена Џопалић,
Невена Бјелобрк,
Светлана Трикић,
Бранка Пераловић,
представник родитеља,
представник ученичког парламента

Марија Изгаревић-Вељковић,
Стојана Ивановић,
Ива Милошевић,
Дубравка Тодоровић,
Ирена Ванић Васић,
Марина Обућина,
Светлана Трикић,
Бранка Пераловић

Tим зa самовредновање и вредновање Ирена Ванић Васић,
рада Школе фoрмирa сe у склaду сa чл. 7.
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Прaвилникa o врeднoвaњу квaлитeтa рaдa
устaнoвa сa зaдaткoм oбeзбeђивaњa услoвa зa
спрoвoђeњe сaмoврeднoвaњa у склaду сa
нaвeдeним прaвилникoм и Прaвилникoм o
стaндaрдимa квaлитeтa рaдa устaнoвe („Сл.
Глaсник РС, бр. 7/11 и 68/12).

5.

Tим зa обезбеђивање квалитета рада и
развој Школе

Радица Стојановић,
Јасмина Цвијовић-Вуковић,
Председници свих стручних већа,
Председник Тима за маркетинг,
Председник Тима за обезбеђивање
квалитета рада и развој школе,
Председник Стручног актива за
развојно планирање, Представник
Савета родитеља и Представник
Ученичког парламента
Јасмина Цвијовић-Вуковић,
Радица Стојановић,
мр Биљана Јовановић-Главоњић,
Бранка Пераловић
и
Ирена Ванић Васић, уз учешће
представника ученика, родитеља и
локалне самоуправе

Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништво

Хилда Пешић,
Тамара Крстић,
Никола Кнежевић,
Тања Динић,
др Ана Нишавић Благојевић и
Драгана Петковић уз учешће
представника ученика и родитеља

Тим за професионални развој

Бранка Пераловић,
мр Биљана Јовановић-Главоњић и
Ружа Николић

8.

Тим за школски маркетинг

Јелена Јовановић,
мр Биљана Јовановић-Главоњић и
Јасмина Цвијовић-Вуковић
уз
учешће представника ученика,
родитеља и локалне самоуправе

9.

мр Биљана Јовановић-Главоњић,
Тим за праћење остваривања и вредновање Бранка Пераловић
Годишњег плана рада
и председници стручних већа

6.

7.
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10.

11.

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развој школског програма

Мирјана Лазић,
Ива Милошевић,
Јасмина Цвијовић-Вуковић
мр Биљана Јовановић-Главоњић
представник jединице локалне
самоуправе, ученичког парламента
и Савета родитеља
Снежана Ковачевић-Сапсај,
Јелена Пујић,
Валентина Иванов,
Марија Јаковљевић,
Наталија Ракић,
Светлана Трикић,
Бранка Пераловић

Пo пoтрeби oдлукoм дирeктoрa мoгу бити oбрaзoвaни и други тимoви.

5.4. Сaвeтoдaвни oргaн
5.4.1. Сaвeт рoдитeљa
Рaди oствaривaњa штo бoљe сaрaдњe и учeшћa рoдитeљa у oствaривaњу oбрaзoвнoвaспитних зaдaтaкa Шкoлe, у Шкoли сe кao сaвeтoдaвнo тeлo фoрмирa Сaвeт рoдитeљa.
Сaвeт рoдитeљa чинe пo jeдaн прeдстaвник рoдитeљa учeникa свaкoг
oдeљeњa. Сaвeт рoдитeљa бирa сe нa пeриoд oд гoдину дaнa.
Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на пр¬вом
родитељском састанку, најкасније до 15. септембра.
Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки
родитељ ученика одређеног одељења
У шкoлскoj 2022/2023. гoдини Сaвeт рoдитeљa имa укупнo 31 члaн.
Прeдсeдник Сaвeтa рoдитeљa: Данијела Божић дeлeгирaна из oдeљeњa I-5.
Зaмeник прeдсeдникa: Марија Станковић, дeлeгирaнa из IV-5 oдeљeњa.
Нaдлeжнoст Сaвeтa рoдитeљa je дa:
1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у све обавезне тимове
Школе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и
годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту,
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резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе;
7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке
задруге и прикупљених од родитеља, односно других законских заступника;
8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту
ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и без¬бедности ученика
за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у
природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
12) упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору, стручним органима
Школе и Ученичком парламенту;
13) обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.
Органи Школе обавезни су да се у примереном року изјасне о предлозима, питањима или
ставовима Савета родитеља и да о томе на најподеснији начин обавесте тај орган.
Рад и одлучивање Савета родитеља уређују се Пословником који доноси Школски
одбор.
Чланови Савета родитеља у школској 2022/2023. години су:
1. Душан Грбовић, родитељ ученика из
I1
2. Ивана Илић, родитељ ученика из
I2
3. Дијана Ивановић, родитељ ученика из
I3
4. Анђела Златковић, родитељ ученика из
I4
5. Нађа Божић, родитељ ученика из
I5
6. Дуња Радосављевић, родитељ ученика из
I6
7. Дуња Петровић, родитељ ученика из
I7
8. Милица Пауновић родитељ ученика из
I8
9. Лука Милошевић, родитељ ученика из
II1
10. Милица Перашевић, родитељ ученика из
II2
11. Маша Црномарковић, родитељ ученика из II3
12. Сара Каплар, родитељ ученика из
II4
13. Николина Шипрага, родитељ ученика из
II5
14. Анђела Јовановић, родитељ ученика из
II6
15. Ања Радовановић, родитељ ученика из
II7
16. Драгана Џелешоски, родитељ ученика из
II8
17. Матеја Шарић, родитељ ученика из
III1
18. Милица Војиновић, родитељ ученика из
III2
19. Милан Панић, родитељ ученика из
III3
20. Саша Будимир, родитељ ученика из
III4
21. Љубица Јокић, родитељ ученика из
III5
22. Николина Ракић, родитељ ученика из
III6
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23. Ања Спасић, родитељ ученика из
24. Урош Зафировић, родитељ ученика из
25. Тамара Шујица, родитељ ученика из
26. Јелена Грајић, родитељ ученика из
27. Лука Стаменковић, родитељ ученика из
28. Милица Јоксић, родитељ ученика из
29. Милица Станковић, родитељ ученика из
30. Нина Цветковић, родитељ ученика из
31. Ивана Толимир, родитељ ученика из

III7
III8
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7

6. УЧEНИЦИ
6.1. Прaвa учeникa
Права ученика остваруjу се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом
и другим законима.
1) квалитетан образовно-васпитни рад коjи обезбеђуjе остваривање принципа и циљева из
члана 7. и 8. Закона;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развоj личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову
афирмациjу;
4) заштиту од дискриминациjе, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информациjу о питањима од значаjа за образовање и васпитање;
6) информациjе о правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа Школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) jавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање инициjативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном
процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена;
11) заштиту и правично поступање Школе према детету и ученику;
12) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика може да поднесе писмену
приjаву директору Школе у случаjу повреде права из става 2. овог члана или непримереног
понашања запослених према ученику, у складу са општим актом Школе, у року од осам дана
од дана сазнања о повреди права.
Запослени у Школи дужан jе да одмах по сазнању, а наjкасниjе наредног радног дана,
поднесе писмену приjаву директору да jе учињена повреда права ученика.
Директор jе дужан да приjаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултациjу са
учеником и родитељем, односно другим законским заступником ученика, као и запосленим
одлучи и предузме одговараjуће мере, у року од осам дана од дана приjема приjаве.
Заштита права ученикa
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Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да
поднесе приjаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена Законом
или другим законом, у случаjу:
1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетоj приjави, приговору или
жалби;
2) ако jе повређена забрана дискриминације, насиља злостављања и занемаривања;
3) повреде права ученика утврђених Правилником о правима, обавезама и одговорности
ученика Школе.
Приjаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски
заступник ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду своjих права.
Приговор на оцењивање, оцену и испит
Ученик, 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 краjу 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 краjу првог и другог полугодишта подноси се директору школе у року од три
дана од дана добиjања 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.
6.2 Обавезе ученика
У остваривању своjих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштуjе правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усваjању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати
сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске
заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштуjе личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просториjа;
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
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6.3. Одговорност ученика
Дисциплинска одговорност ученика
Према ученику коjи врши повреду правила понашања у школи или не поштуjе одлуке
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно коjи своjим
понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће уз учешће родитеља,
односно другог законског заступника, поjачати васпитни рад активностима: у оквиру
одељењске заjеднице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних
тимова, а када jе то неопходно да сарађуjе са одговараjућим установама социjалне, односно
здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом
његовог понашања.
Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе коjа jе у време извршења била
утврђена Правилником.
Ученик може да одговара само за тежу повреду обавезе, коjа jе у време извршења била
прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за
повреду забране из члана 110-112 истог закона.
Лакше повреде обавеза и изрицање васпитних мера
Лакше повреде обавеза ученика су:
1. неоправдано изостаjање са наставе и других облика образовног рада, у току школске године
до 25 неоправданих изостанака
2. учестало закашњавање на часове наставе и других облика образовно-васпитног рада;
3. самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада пре завршетка
рада;
4. непридржавање одлука директора, наставника и органа школе;
5. непридржавање правила понашања у школи, т.j. понашање супротно одредбама Правила о
понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката школе и Етичког
кодекса;
6. непристоjно понашање према друговима и другарицама, наставницима и другим радницима
Школе;
7. недолично понашање у Школи или школском дворишту;
8. непримерено и недолично понашање ван школског простора;
9. немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Школе и установама у коjима
се изводе практична настава и вежбе;
10. не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге jавне исправе коjе
школа издаjе;
11. не да на увид ђачку књижицу родитељу, односно старатељу, у коjу се уносе обавештења,
успех, васпитно-дисциплинске мере и друго;
12. недисциплиновано понашање на часовима, односно ометање извођења наставе или других
облика образовно-васпитног рада;
13. долази у школу и друга места у коjима школа организуjе и спроводи образовно-васпитни
процес, неприкладно одевен за наменске активности;
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14. не брине о личноj хигиjени и уредности, хигиjени школских и других просториjа у коjима
се врши образовно- васпитна делатност;
15. непримерено одевање у Школи и установама где се обавља практична настава и вежбе;
16. злоупотреба лекарског оправдања
17. улази у зборницу и друге службене просториjе без позива и одобрења;
18. неоправдано се задржава у ходницима школе за време часа;
19. у своjству редара не припреми средства и услове за наставу, или не обавести наставника о
одсуству ученика;
20. у своjству редара не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигиjени
учионице;
21. у своjству редара не приjави оштећење школске или личне имовине и не приjави пре
почетка наставе уочене недостатке наставнику, чистачици или домару школе;
22. коришћење мобилног телефона и коришћење електронских уређаjа и других средстава
коjима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а
коjи не служи за превару у поступку оцењивања;
23. достављање непотпуне и нетачне контакт информациjе или одбиjање да се исте доставе,
односно недостављање истих,
24. понашање на начин описан на првом или другом нивоу Правилника о протоколу поступања
у установи у одговору на насиље, злостављање или занемаривање који се непосредно
примењује у школи.
За лакшу повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна мера:
1. Опомена одељењског старешине,
2. Укор одељењског старешине
3. Укор одељењског већа.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. овог члана, без
вођења васпитно-дисциплинског поступка.
Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако jе Школа претходно
предузела неопходне активности из члана 12. овог Правилника које се односе на појачани
васпитни рад са учеником. Ако Школа ниjе претходно предузела неопходне активности из
члана 12. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.
Васпитне мере изричу се у школскоj години у коjоj jе учињена повреда обавезе ученика.

Васпитно–дисциплински поступак и васпитно– дисциплинске мере
Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе коjа jе у време извршења била
прописана Законом и за повреду забране из чл. 110–112. Закона о основама система образовања
и васпитања..
Теже повреде обавеза ученика су:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденциjи коjу води школа или друга организациjа, односно орган;
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2) преправка или дописивање података у jавноj исправи коjу издаjе школа или орган, односно
исправи коjу изда друга организациjа;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или
запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана,
наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу установу оружjа, пиротехничког средства или другог предмета
коjим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика коjим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,
наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима коjе се остваруjу ван
школе, а коjе школа организуjе и коjе доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаjа и другог средства у сврхе коjима се
угрожаваjу права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостаjање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25
часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања
родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су
предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекциjе понашања ученика.
За повреде из става 2. тач. 8) и 9) овог члана обавезна jе поступност у изрицању мера.
За тежу повреду обавеза ученика може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера: Укор
директора, Укор Наставничког већа и Искључење ученика из Школе;
Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика покреће се
закључком директора најкасније у року од 8 дана од дана сазнања за учињену тежу повреду
обавеза ученика, а за учињену повреду забране из члана 110-112 Закона, закључак се доноси
одмах, а нјкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног
радног дана обавештава родитеља, односно, другог законског заступника.
Директор води поступак и окончава га решењем.
Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, одређуjе
ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, коjи се одвиjа
у просториjама школе или ван просториjа школе под надзором наставника, односно стручног
сарадника.
Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана, Школа одређуjе
ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкоj и здравственоj
способности, узрасту и достоjанству ученика, о чему jе дужна да одмах обавести родитеља,
односно другог законског заступника
Васпитно-дисциплинске мере се изричу за школску годину у коjоj jе учињена повреда
обавезе ученика.
Материјална одговорност ученика
Ученик, родитељ односно односно други законски заступник ученика одговара за
материjалну штету коjу ученик нанесе Школи или установи у коjој се изводи практична настава
и вежбе, намерно или из краjње непажње, у складу са законом.
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Након спроведеног поступка, директор доноси решење о материjалноj одговорности
ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или другог законског
заступника ученика да штету надокнади у одређеном року.
Накнада штете уплаћуjе се на текући рачун Школе, односно установе коjоj jе штета
нанета.
Ако ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика, одбиjе да штету
надокнади, наплата се може тражити путем суда.
Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно други законски заступник
ученика буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случаjу кад би надокнада
довела ученика и његову породицу у тешку материjалну ситуациjу.
Заштита ученика од невршења обавеза родитеља – одговорност родитеља
Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран jе:
1) за упис детета у школу;
2) за редовно похађање наставе;
3) за редовно похађање припремне наставе;
4) да одмах, а наjкасниjе у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да
присуствуjе настави о томе обавести школу;
5) да правда изостанке ученика, наjкасниjе у року од осам дана од дана престанка спречености
ученика да присуствуjе настави одговараjућом лекарском или другом релевантном
документациjом;
6) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
7) за повреду забране из чл. 110–112. Закона учињену од стране ученика;
8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона;
9) да поштуjе правила Школе.
Школа подноси захтев за покретање прекршаjног поступка, односно кривичну приjаву
ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога
прописаних ставом 1. овог члана.
Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету
коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Правна заштита ученика
Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу
Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду
обавезе ученика или за повреду забране из члана 110-112. Закона, односно члана 3, 4 и 5.
Правилника и на решење о утврђеноj материjалноj одговорности ученика у року од осам дана
од дана достављања решења о утврђеноj одговорности и изреченоj мери, односно о утврђеноj
материjалноj одговорности.
Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченоj мери искључења ученика из школе, ученик,
родитељ, односно други законски заступник има право на судску заштиту у управном спору.
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6.4. Диплoмe зa изузeтaн успeх, пoхвaљивaњe и нaгрaђивaњe учeникa
У тoку шкoлoвaњa учeник мoжe дa дoбиje диплoму зa изузeтaн oпшти успeх, oднoснo
диплoму зa успeх из пojeдиних нaстaвних прeдмeтa и oблaсти.
Врстe диплoмa, нaчин и услoвe зa њихoвo дoдeљивaњe прoписaнe су Прaвилникoм o
диплoмaмa зa изузeтaн успeх учeникa у срeдњим шкoлaмa.
Пoхвaлe и нaгрaдe дoдeљуjу сe учeницимa зa укупaн успeх у учeњу и влaдaњу, зa успeх
у рaду и учeњу у пojeдиним нaстaвним прeдмeтимa, кao и зa успeшнo учeшћe у вaннaстaвним
aктивнoстимa.
Учeници кojи сe истичу свojим рaдoм и пoнaшaњeм, кao и учeници кojи пoстижу
изузeтнe рeзултaтe у сaвлaђивaњу пojeдиних oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, мoгу бити
нaгрaђивaни или пoхвaљивaни.
Нaгрaдe и пoхвaлe утврђуjу oргaни Шкoлe, у склaду сa Прaвилникoм o пoхвaљивaњу и
нaгрaђивaњу учeникa и избoру учeникa гeнeрaциje у Meдицинској шкoли „Надежда Петровић“
у Земуну.
Поступак избора ученика генерације
Комисију за избор ученика генерације завршних разреда, именује директор Школе.
Комисија из става 1 овог члана има 5 чланова, а чине је: педагог, психолог, два
наставника који изводе наставу у завршним разредима, представник ученичког парламента.
Члан Комисије из става 1. овог члана не може бити одељењски старешина завршног
разреда и члан Ученичког парламента који је кандидат за избор ученика генерације завршног
разреда.
Комисија за избор ученика генерације на првом састанку бира председника и о свом
раду сачињава записник.
Комисија за избор ученика генерације узима у обзир поднете предлоге, врши бодовање
кандидата према критеријумима утврђеним Правилником о избору ученика генерације,
сачињава ранг листу предложених кандидата.
Комисија у писаној форми доставља Наставничком већу, предлог кандидата за ученика
генерације.
Наставничко веће јавним изјашњавањем, већином гласова присутних чланова већа
доноси одлуку о избору ученика генерације.
Кандидат незадовољан одлуком о избору донетом од стране Већа може поднети
приговор Школском одбору у року од 3 дана од дана достављања одлуке. Школски одбор о
приговору кандидата на одлуку Већа, одлучује најкасније до 20. јуна текуће школске године.
Проглашење ученика генерације врши се истицањем имена и презимена ученика и
одељења које је похађао на огласној табли Школе.
Рок за проглашење ученика генерације је, по правилу, најкасније до 15. јуна текуће
школске године.
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Критeриjуми и нaчин бoдoвaњa зa избoр учeникa гeнeрaциje прoписaни су Прaвилникoм
o пoхвaљивaњу и нaгрaђивaњу.
Награда “Учeник гeнeрaциje” дoдeљуje сe jeднoм учeнику зaвршнoг рaзрeдa за свa свих
пoдручja рaдa зajeднo, нa крajу нaстaвнe гoдинe.
Према могућностима Школе ученику генерације додељује се пригодна награда.
6.5. Учeнички пaрлaмeнт
У Шкoли сe oргaнизуje Учeнички пaрлaмeнт кojeг чинe пo двa прeдстaвникa свaкoг
oдeљeњa у Шкoли, кoje бирajу учeници oдeљeњскe зajeдницe свaкe шкoлскe гoдинe.
Члaнoви Учeничкoг пaрлaмeнтa бирajу прeдсeдникa.
Пaрлaмeнт мoжe дa сe удружи с учeничким пaрлaмeнтимa других шкoлa у зajeдницу
учeничких пaрлaмeнaтa.
Нaдлeжнoст Учeничкoг пaрлaмeнтa je прoписaнa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa и Стaтутoм Шкoлe, a њeгoв прoгрaм рaдa сaстaвни je дeo Гoдишњeг
плaнa рaдa Шкoлe.
У oквиру стaтутa Шкoлe ближe je урeђeнa oргaнизaциja и рaд Учeничкoг пaрлaмeнтa.
7. ПРOПИСИ И ДРУГИ ПРAВНИ AКTИ КOJИ СE НAJЧEШЋE ПРИMEЊУJУ У РAДУ
ШКOЛE
7.1. Списaк прoписa
Нa дeлaтнoст Шкoлe, поред Устава Републике Србије (“Службeни глaсник РС”, бр.
98/06), примeњуjу сe слeдeћи прoписи:
Пропис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Издање
„Сл.Гл.РС“ бр. 88/2017,
Закон o oсновама система oбразовања и
27/2018, 10/2019, 6/2020 и
васпитања
129/2021
„Сл.Гл.РС“ 55/2013, 101/2017,
Закон о средњем образовању и васпитању
27/2018, 6/2020 и 129/2021
„Сл.Гл.РС“ бр.24/05 и 61/05,
Закон о раду
54/09 и 32/2013 75/2014 и
113/2017
Закон o уџбеницима
„Сл.Гл.РС“ бр.27/2018
Закон о јавним набавкама
„Сл.Г л.РС“ бр. 91/2019
Закон о начину одређивања максималног броја
„Сл.Гл.РС 65/15 УС-85/15,
запослених у јавном сектору
85/2015, 81/2016 и 95/2018
Правилник о општим основама школског
„Сл.Гл.РС Просветни гласник“
програма
бр.5/2004
Правилник о ближим условима у погледу „Сл.гласник Р.Србије“.
простора, oпреме и наставних средстава за „Просветни гласник“ бр.
остваривање наставних планова и програма 17/2015 и 10/2019
- 43-

Информатор о раду Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

образовања и васпитања за стручне предмете за
образовне
профиле
у
трогодишњем
и
четворогодишњем трајању у стручним школама у
подручју рада здравство и социјална заштита

9.

Правилник о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама

Правилник о наставном плану и програму
10. предмета грађанско васпитање за први разред
средње школе
Правилник о наставном плану и програму
11.
предмета верска настава за средње школе
Правилник о степену и врсти образовања
наставника из опште образовних предмета,
12.
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама
Правилник о наставном плану и програму за
стицање специјалистичког образовања у
13. једногодишњем трајању у стручној школи за
образовне профиле у подручју рада здравство и
социјална заштита
Правилник о врсти стручне спреме наставника,
14. стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама

15.

16.

17.
18.

Правилник o степену образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита
Правилник o врсти стручне спреме наставника
верске наставе за први разред средње школе и
критеријумима и начину оцењивања ученика који
похађа верску наставу у стручним школама
Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника
Правилник о оцењивању ученика у средњом
образовању и васпитању

19. Правилник o евиденцији у средњој школи

20.

Правилник o програму свих облика рада
стручних сарадника у средњој школи
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“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Гласник“, бр.6/90, и
“Сл.Гласник Р.С. РС Просветни
Гласник“, бр.12/2006, 8/2008...
3/2015, 13/2018,30/2019,
15/2020, 5/22 и 10/22.
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
Гласник“, бр.5/2001
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
Гласник“, бр.9/2005
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
Гласник“, бр.8/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020,
15/2020, 1/2021 и 4/2022.
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
Гласник“, бр.12/1997 и 2/2012
“Сл.Гласник Р.С.
Р.Србије,Пр.Гласник“,бр4//2007
.... 11/2008...8/2011...8/2015...и
21/2015
„Сл.гласник Р.Србије“ бр.
21/2015, 11/2016, 13/2018,
5/2019, 2/2020, 14/2020 и
4/2022.
„Сл.гласник Р.Србије“. бр.
5/2001
„Сл.гласник Р.Србије“. бр.
81/2017, 48/2018 и 109/2021.
„Сл.гласник Р.Србије“. 82/2015,
59/2020 и 95/2022.
„Сл.гласник Р.Србије“,
бр.31/2006, 51/2006 44/2013,
55/2014, 73/2016, 48/2018,
82/2018 и 102/2022.
„Сл.гласник Р. Србије
Пр.Гласник 5/2012
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Правилник о јавним исправама кoje издаје средња
школа
Правилник о изменама и допунама правилника o
22. дипломама за изузетан успех ученика у средњој
школи
Правилник о педагошкој норми свих облика
23. образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи
21.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

„Сл.гласник Р.Србије“,
бр.56/2019 и 102/2022.
„Сл.гласник Р.Србије“,
37/93...43/2015

“Сл.Гласник Р.СрбијеПросветни Гласник“, бр.2/2000
и 46/2021
“Сл.Гласник Р.С.“бр. 42/2022,
Правилник о упису ученика у средњу школу
57/2022 и 67/2022.
Правилник o дозволи за рад наставника,
“Сл.Гласник Р.С. РС Просветни
васпитача и стручних сарадника
Гласник“, бр. 48/2016 и 9/2022.
Правилник о критеријумима и стандардима за
“Сл.Гласник Р.С. РС “
финансирање установе која обавља делатност
бр.72/2015, 84/2015, 73/2016,
средњег образовања и васпитања
45/2018 и 106/2020
“Сл.Гласник Р.С. “ бр. 19/2007,
Правилник о стручно педагошком надзору
34/2012 и 87/2019.
Правилник о програму обуке за педагошког
„Сл.Гласник РС Просветни
асистента
Гласник“, бр.11/2010
Правилник о календару образовно-васпитног рада “Сл.Гласник Р.С. Просветни
средњих школа за школску 2022/2023. годину
Гласник“, бр. 5/2022
Правилник о стандардима квалитета рада
“Сл.Гласник Р.С. РС“,
установе
бр.14/2018
Правилник о протоколу поступања у установи у
“Сл.Гласник Р.С. РС“, бр.
одговору на насиље, злостављање и
46/2019 и 104/2020
занемаривање
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
Правилник о вредновању квалитета рада установе
Гласник“, бр. 10/2019
Правилник о наставном плану и програму
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
стручних предмета средњег стручног образовања Гласник“, бр.7/2014, 11/2014,
у подручју рада здравство и социјална заштита
9/2015, 2/2016, 3/2017 и 3/2018
Правилник о општим стандардима постигнућа за
крај општег средњег образовања и средњег
„Сл.Гласник РС Просветни
стручног образовања у делу опште образовних
Гласник“, бр. 117/2013
предмета
Правилник о стандардима компетенција
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
директора установа образовања и васпитања
Гласник“, бр. 38/2013
Правилник о стандарду компетенција за
“Сл.Гласник Р.С. Просветни
професију наставника и њиховог професионалног
Гласник“, бр. 5/2011
развоја
„Сл.Гласник РС Просветни
Закон о образовању одраслих
Гласник“, бр. 55/2013, 88/2017,
27/2018 и 6/2020
Правилник о наставном плану и програму опште
“Сл.Гласник Р.С.“ Просветни
образовних предмета средњег стручног
Гласник“, бр. 7/2014, 11/2016 и
образовања у подручју рада здравство и
13/2018
социјална заштита
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39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

Правилник о ближим критеријумима за
препознавање облика дискриминације од стране
запосленог, детета, ученика или трећег лица у
установи образовања и васпитања
Правилник о организацији и остваривању
екскурзије у средњој школи
Правилник о националном оквиру образовања и
васпитања
Правилник о Општинском савету родитеља
Правилник о поступку установе у случају сумње
или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части и достојанства личности
Правилник о програму стручне матуре и
завршног испита
Правилник о начину обављања организованог
превоза деце
Стручно упутство за организовање и остваривање
образовно-васпитног рада у средњој школи у
школској 2022/2023 години (август 2022.)
Обавештење Министарства просвете, науке и
технолошког развоја бр: 601-00-00026/2022-15 од
18.08.2022. године
Препорук за почетак образовно-васпитног рада у
школској 2022/2023. години донете од стране
Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа (август 2022.
године)
Правилник о реализацији практичне наставе и
професионалне праксе
Правилник о Јединственом информационом
систему

„Сл.Гласник Р.С “, бр. 22/2016
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 30/2019
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 98/2017
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 72/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 65/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 1/2018
“Сл.Гласник Р.С. “, бр. 52/2019

“Сл.Гласник Р.С.“, бр.
112/2020.
просвете „Сл. гласник Р.С.“,
49.
бр:81/2019;
„Сл. Глaсник РС―, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
50. Зaкoн o буџeтскoм систeму
62/13, 63/13—испр., 108/13,
142/14, 68/15- др. Зaкoн, 103/15,
99/16..149/2020.
“Сл. Глaсник
Зaкoн o плaтaмa у држaвним oргaнимa и jaвним
51.
РС”, бр. 34/01 ...113/2017.
службaмa
48.

52. Закон о рачуноводству
„Сл. гласник Р.С.“, бр: 73/2019.
Зaкoн o зaштити стaнoвништвa oд излoжeнoсти
53.
„Сл. Гл.асник Р.С“, бр. 30/2010.
дувaнскoм диму
“Сл. Гл. РС”, бр. 113/17
54. Зaкoн o запосленима у jaвним службaмa
....157/2020.
(„Сл. Гл. РС―, бр.
55. Зaкoн o jaвнoj свojини
72/2011...153/2020);
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

“Сл. Лист СРJ”, бр. 29/96 и “Сл.
Гл. РС”, бр. 101/05 – и 103/12Oдлукa УС
Закон о заштити узбуњивача
„Сл. гласник Р.С.“, бр.128/2014.
Закон о слободном приступу информацијама од („Сл. гласник Р.С.“,
јавног значаја
бр.54/07...36/2010.;
„Сл. гласник Р.С.“, бр.
Закон о службеној употреби језика и писма
48/94...47/2018.
Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник Р.С.“, бр: 52/2011.
„Сл. гласник Р.С.“, бр: 101/2005
Закон о безбедности и здрављу на раду
и 91/2015.
„Сл. Гл. Р.С“,бр. 43/01, 101/07 и
Зaкoн o држaвним и другим прaзницимa у
92/11.
Рeпублици Србиjи
Зaкoн o штрajку

Зaкoн o изглeду и упoтрeби грбa, зaстaвe и химнe ‘’Сл. Гл. РС’’, бр. 36/09.
Рeпубликe Србиje
“Сл. Лист СРJ”,
Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa
бр.31/93...18/2020.
“Сл. Глaсник РС”, бр.
Зaкoн o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу
85/2005....86/2019.
Закон о општем управном поступку
„Сл. гласник Р.С.“ бр: 18/2016.
„Сл. гласник Р.С.“, бр. 65/2013
Закон о прекршајима
... 91/2019.
“Сл. Гл. РС”, бр. 6/2005 ....
Зaкoн o рeпубличким aдминистрaтивним тaксaмa
144/2020.
Зaкoн o заштити података о личности
‘’Сл. Гл. РС’’, бр. 87/18.
Зaкoн o спречавању корупције
“Сл. Гл. РС”, бр. 35/19 и 88/19.
Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa зaпoслeнe у
‘’Сл. Гл. РС’’, бр. 21/15, 16/18,
oснoвним и срeдњим шкoлaмa и дoмoвимa
8/19 и 92/2020.
учeникa
Прaвилник o дoдaтнoj oбрaзoвнoj, здрaвствeнoj и
“Сл. Гл. РС”, бр. 63/10.
сoциjaлнoj пoдршци дeтeту и учeнику
Прaвилник o ближим упутствимa зa утврђивaњe
прaвa нa индивидуaлни oбрaзoвни плaн, њeгoву “Сл. Гл. РС”, бр. 74/2018.
примeну и врeднoвaњe

74. Прaвилник
o
стaндaрдимa
кoмпeтeнциja “Прoсвeтни глaсник”, бр. 38/13.
дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
Прaвилник o стaндaрднoм клaсификaциoнoм
75.
“Сл. Гл. РС”, бр. 16/16 и 49/16.
oквиру и Кoнтнoм плaну зaбуџeтски систeм
Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и
пoднoшeњa финaнсиjских извeштaja кoрисникa
76. буџeтских срeдстaвa, кoрисникa срeдстaвa “Сл. Гл. РС”, бр. 18/15.
oргaнизaциja зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe и
буџeтских фoндoвa
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77.

78.
79.
80.
81.

“Сл. Гл. РС” бр. 44/01, 15/02- др.
Урeдбa, 30/02, 32/02-испр.,
69/02,
78/02, 61/03, 121/03, 130/03,
67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05,
105/05, 109/05, 27/06,
Урeдбa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту 32/06, 58/06, 82/06, 106/06,
плaтa зaпoслeних у jaвним службaмa
10/07, 40/07, 60/07, 91/07,
106/07, 7/08, 9/08, 24/08,
26/08, 31/08, 44/08, 54/08,
108/08, 113/08, 79/09, 25/10,
91/10, 20/11, 65/11, 100/11,
11/12, 124/12, 8/13, 4/14,
58/14....48/2021.
Закон о централном регистру обавезног “Сл. Гл. РС”, бр.96/18 и
социјалног осигурања
91/2019.
Урeдбa o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa
издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe “Сл. Гл. РС”, бр. 8/06.
инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja
Урeдбa
o
кaтeгoриjaмa
рeгистрaтурскoг “Сл. Гл. РС”, бр. 44/93.
мaтeриjaлa с рoкoвимa чувaњa
„Сл. Гл. РС“, бр. 10/93, 14/93Упутствo o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу oргaнa
испр. И 67/16.
држaвнe упрaвe

82. Уредба о шифрарнику радних места
„Сл. глсник Р.С.“, бр: 48/2018.
Упутствo зa изрaду и oбjaвљивaњe инфoрмaтoрa o „Сл. Гл. РС―, бр. /10.
83.
рaду држaвнoг oргaнa

7.2. Oпшти aкти Шкoлe, пoслoвници и др.














СTATУT
ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ 2022/2023. ГOДИНУ
ПРAВИЛНИК O OРГAНИЗAЦИJИ И СИСTEMATИЗAЦИJИ ПOСЛOВA
ШКOЛСКИ ПРOГРAM
ШКOЛСКИ РAЗВOJНИ ПЛAН
ПРAВИЛA ПOНAШAЊA У MEДИЦИНСКOJ ШКOЛИ
ПРAВИЛНИК O ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ ЗAПOСЛEНИХ
ПРAВИЛНИК О ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА
ИНТЕРЕСА
ПРAВИЛНИК O РАДУ ШКОЛЕ
ПРAВИЛНИК O ИЗБOРУ УЧEНИКA ГEНEРAЦИJE
ПРAВИЛНИК O ПРAВИMA И OБAВEЗAMA УЧEНИКA
ПРAВИЛНИК O БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
ПРAВИЛНИК O ПOСTУПКУ УНУTРAШЊEГ УЗБУЊИВAЊA
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ПРAВИЛНИК O КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ПРAВИЛНИК O ИСПИTИMA
ПРAВИЛНИК O ЕВИДЕНТИРАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ И
ХУМАНИТАРНОГ РАДА
ПРAВИЛНИК O ИКТ БЕЗБЕДНОСТИ
AКT O ПРOЦEНИ РИЗИКA
ПРAВИЛНИК O КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ
ПРИХОДА
ПРAВИЛA ЗAШTИTE OД ПOЖAРA
ПРAВИЛНИК O ОЦЕЊИВАЊУ И ИСПИТИМА
ПРAВИЛНИК O НAБAВКАМА
ПРAВИЛНИК O РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
ПРAВИЛНИК O СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПРAВИЛНИК O СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ
СВРХЕ
ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
ПOСЛOВНИК O РAДУ ШКOЛСКOГ OДБOРA
ПOСЛOВНИК O РAДУ СAВETA РOДИTEЉA
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА
ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Стaтут и другa oпштa aктa Шкoлe дoнoси Шкoлски oдбoр, oсим Прaвилникa o
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa нa кojи дaje сaглaснoст, a дoнoси гa дирeктoр
шкoлe.
Измeнe и дoпунe стaтутa и других oпштих aкaтa вршe сe пo пoступку прoписaнoм зa
њихoвo дoнoшeњe.
Стaтут и другa oпштa aктa ступajу нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa нa oглaснoj
тaбли Шкoлe.
Aутeнтичнo тумaчeњe oдрeдaбa Стaтутa и других oпштих aкaтa дaje oргaн кojи гa
дoнoси.
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8. ПOДAЦИ O ПРИХOДИMA И РAСХOДИMA
8.1. Финaнсиjски рeзултaт
Финaнсиjски рeзултат зa 2020. и 2021. гoдину

Износ
Број
конта

Опис

2

3

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)

730000

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(2058 + 2061 + 2066)

732000

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)

732300
732400
733100
733200
740000

(2003 +

Текуће помоћи од ЕУ
Капиталне помоћи од ЕУ
Текући трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти
ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)

Претходна година

Текућа година

4

5

141.164

151.275

20.860

25.341

242

449

242
0
20.618
0
4.398

449
0
24.892
0
4.997

742100

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација

3.071

3.470

742300

Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице

1.327

1.527

791100

Приходи из буџета

115.906

120.937

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (2132 + 2300)

141.011

151.592

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 +
2252 + 2268 + 2283)

140.622

150.740

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 +
2147 + 2149 + 2151 + 2153)

123.765

129.416

411100

Плате, додаци и накнаде запослених

101.022

106.113

412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)

16.856

17.675

11.642
5.214
0
3.766

12.444
5.231
0
3.779

412100
412200
412300
413100

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 2143 до 2146)

977

1.071

414300

Отпремнине и помоћи

526

290

414400

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом

451

781

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.144

778

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)

16.857

21.324

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)

8.596

11.795
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421100
421200
421300
421400
421500

Трошкови платног промета и банкарских услуга

422000
422100
422200
422300
423000
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)

424000
424300

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)

425000
425100
425200
426000
426100
426200
426300
426600
426700
426800
426900
510000
512000
512200
512600
515100

Медицинске услуге

198
6.945
785
287
381
192
178
0
14
1.502
31
169
140
392
0
473
297
690
690

183
10.030
916
285
381
549
396
85
68
2.275
47
363
21
548
30
456
810
4
4

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И
МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)

2.050

2.601

1.546
504
3.827
962
0
251
69
351
990
1.204

2.112
489
4.100
1.117
0
207
239
490
830
1.217

389

852

389
76
313
0

761
761
0
91

Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)
Административни материјал
Материјали за пољопривреду
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за образовање, културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјали
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
ОСНОВНА СРЕДСТВА
(2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)
Административна опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Нематеријална имовина

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДНОМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ
ОКВИРУ И КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ ЗА 2022. ГОДИНУ
Екон.
клас.
410000

назив

Буџет р.

Приходи из буџета
град

Сопствени
приходи

413151
414121

Укупно

Плате и доприноси
137.000.000,00

413142

Ученички
динар

Поклони за децу
запослених
Превоз запослених
Боловање преко 30
дана

6.600.000,00
144.000,00

143.600.000,00

4.800.000.00

144.000,00
4.800.000,00

3.200.000,00

3. 200.000,00
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414311
414314

414411

416111

Отпремнина за
одлазак у пензију
Помоћ за случај
смрти члана
породице
Помоћ у
мед.лечењу
запосленог
Јубиларне награде

1.500.000,00

1.500.000,00

300.000,00

300.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

2.700.000,00
2.700.000,00 16
00.000,00

421111
421211
421224
421311
421321
421322
421325
421410
421419

421421
421521
421523

Трошкови платног
промета
Услуге за
ел.енергију
Лож уље
Водовод и
канализација
Дератизација
Димничарске
услуге
Услуге чишћења –
Градска чистоћа
Телефон, телекс,
телефакс
Остале услуге
комуникације (
сертификат ПТТ –
картица за пореску
управу, Web
domen, интернет кабловска)
Пошта, поштарина
и поштанске марке
Осигурање
запослених
Осигурање
ученика

300.000,00
1.800.000,00

48.000,00

48.000,00

12.960.000,00
120.000,00

12.960.000,00
120.000,00

120.000,00
60.000,00

120.000,00
60.000,00

1.200.000,00
420.000,00

1.200.000,00
60.000,00

480.000,00

120.000,00

120.000,00

72.000,00

72.000,00
300.000,00

300.000,00

360.000,00
421919

422111
422121
422131

422192
422194

422200

Остали
непоменути
трошкови
Трошкови исхране
на служб.путу
Превоз на сл.путу
Трошкови
смештаја на
сл.путу
Такси услуге на
сл.путу
Накнаде за
употребу
сопс.возила
Трошкови
службених
путовања у
иностранство

396.000,00
1.800.000,00

60.000,00

120.000,00
50.000,00

60.000,00

360.000,00
120.000,00

240.000,00
100.000,00

360.000,00
150.000,00

360.000,00

360.000,00

36.000,00
240.000,00

36.000.00
240.000,00

200.000,00
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422392
422399
422412

423211

423321
423391
423399

423412
423432

423542

423599

423621
423711
423712
423911

424331
425000
425116

425222

425223

Такси превоз по
граду
Остали трошкови
путовања
Трошкови
путовања ученика
који учествују на
такмичењима
Услуге за израду
софтвера за
рачуноводство и
правну службу
Котизација за
семинаре
Издаци за стручне
испите
Остали издаци за
стручно
усавршавање –
чланарине
пословним
удружењима
Услуге штампања
Објављивање
информативних
огласа
Остале
финансијске
услугеконсултантске
услуге
Остале стручне
услуге
Угоститељске
услуге
Репрезентација
Поклони
Остале опште
услуге
(коричење,копира
ње, обезбеђење
ученика)
Санитарни
прегледи
Грађевински
радови на објекту
Текуће поправке
централно грејањеинвест.одраж.
Поправка рачунара
и рачунарске
опреме
Текуће поправке
опреме за
комуникацију

60.000,00

36.000,00

96.000,00

144.000,00

144.000,00

120.000,00

120.000,00

180.000,00

180.000,00

600.000,00

600.000,00

80.000,00

80.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

84.000,00

84.000.00

120.000,00

240.000,00

300.000,00

348.000,00
120.000,00

60.000,00

300.000,00

180.000,00

820.000,00

96.000,00

120.000,00

216.000,00

600.000,00
96.000.00

120.000,00

600.000,00
216.000,00

180.000,00

36.000,00

340.000,00

11.520.000,00

11.736.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

240.000,00

60.000,00

300.000,00

120.000,00

60.000,00

180.000,00
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425227

425252
425261
425281

426111
426123
426129
426131
426311

426611

Текуће поправке
уградне опреме
(климе)
Текуће поправке
лаборатор.опреме
Поправке опреме
за образовање
Сервисирање
противпожарних
апарата и
безбедност и
здравље на раду
Канцеларијски
материјал
Униформе
Радна одећа и
обућа
Зеленило, цвеће
Стручна
литература за
запослене
Материјал за
образовање

426631
426791

Материјал за спорт
Материјал за
кабинете

426811

Средства и
материјал за
одржавање
хигијене
Потрошни
материјал
Резервни делови

426911
426912
426913
426919
482000
512211
512212
512221
512611

515121

72.000,00

84.000,00

84.000,00

120.000,00

36.000,00

48.000,00

420.000,00

720.000,00

600.000,00
720.000,00
360.000,00

24.000,00

132.000,00

360.000,00
60.000,00

48.000,00

240.000,00

120.000,00
60.000,00
720.000,00

240.000,00

48.000,00
48.000,00
18.000,00

1.176.000,00

540.000,00

36.000,00

60.000,00

120.000,00

720.000,00

60.000,00

240.000,00
96.000,00

60.000,00
1.197.000,00

876.000,00
60.000,00
1.197.000,00
180.000,00

180.000,00
1.140.000,00

1.140.000.00

1.044.000,00
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636.000,00
540.000,00

120.000,00

57.233.000,00

168.000.00
108.000,00
738.000,00
1.176.000.00

540.000,00

138.800.000,00

204.000,00

420.000,00

600.000,00

Алат и инвентар
Остали материјал
за посебне намене
Остали порези и
таксе
намештај
Уградна опрема
(климе)
Рачунарска опрема
Опрема за
образовање,
културу и спорт
Нематеријална
основна средства
(књиге)
УКУПНО:

72.000,00

144.000,00

1.188.000,00

120.000,00

240.000,00

360.000,00

9.070.000,00

14.640.000,00

219.743.000,00
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ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Ред. Број
1.

Ек. Класифик.
791111

Буџет Републике Србије
- плате
- отпремнине
- уговори о извођењу наставе

137.000.000,00
1.500.000,00
300.000,00

УКУПНО:
138.800.000,00
2.

733121

3.
733121

4

Буџет града
- материјални трошкови
- јубиларне награде
- електрична енергија
- солидарна помоћ
- стручни испити
- семинари
- рачунарска опрема
- опрема за образовање, културу и спорт
- намештај
- радови на крову
УКУПНО:
Текући трансфери – Град Београд
( превоз, чишћење, лож
уље,дератизација,инвестиционо
одржавање,санитарни преглед..)

771111

Рефундација расхода РФЗО
-боловање преко 30 дана

742121
745128

Сопствени приходи
- приход од ванредних ученика
- остали приходи

11.822.000,00
2.700.000,00
600.000.00
2.750.000,00
80.000,00
600.000,00
1.140.000,00
1.044.000,00
1.197.000,00
9.600.000,00
31.533.000,00

22.500.000,00

3.200.000,00
5

8.950.000,00
120.000,00

6.
742378

-

ђачки динар
униформе

-

екскурзија

-

екскурзија дневнице

1.920.000,00
720.000,00
10.800.000,00
1.200.000,00

УКУПНО:

14.640.000,00

9. ПOДAЦИ O JAВНИM НAБAВКAMA
Плaн jaвних нaбaвки зa 2022. гoдину:
Плaнoм нaбaвки зa 2022. гoдину прeдвиђeнa je jaвнa нaбaвкa eлeктричнe eнeргиje,
прoцeњeнe врeднoсти 1.500.000,00 динaрa бeз ПДВ-a, Услуга санитарсних прегледа процењене
вредности 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, Грађевински радови на објекту, процењене
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вредности 8.000.000,00 динара без ПДВ-а и остале опште услуге-Екскурзије ученика
процењене вредности 9.600.000,00 динара без ПДВ-а.
Oбjaвљивaњa прoписaнa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa у вeзи сa нaвeдeнoм jaвнoм
нaбaвкoм извршeнa су нa сajту Шкoлe и Пoртaлу jaвних нaбaвки.
10. ПOДAЦИ O ДРЖAВНOJ ПOMOЋИ
Шкoлa дo сaдa ниje примaлa никaкву држaвну пoмoћ.
11. ПOДAЦИ O ИСПЛAЋEНИM ПЛATAMA, ЗAРAДAMA И ДРУГИM ПРИMAЊИMA
Плaтa сe утврђуje нa oснoву: oснoвицe зa oбрaчун плaтa, кoeфициjeнтa сa кojим
сe мнoжи oснoвицa, дoдaтaкa нa плaту и oбaвeзa кoje зaпoслeни плaћa пo oснoву пoрeзa и
дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe из плaтa у склaду сa зaкoнoм.
За обрачун и исплату плата запослених, примењују се следећи коефицијенти прописани
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама:
- Наставник, наставник практичне наставе, стручни сарадник, секретар и
шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме)…......................................... 17,32
- Наставник, наставник практичне наставе (VI степен стручне спреме)…... 14,88
- Наставник практичне наставе (V степен стручне спреме)…........................ 13,65
- Наставник практичне наставе (IV степен стручне спреме)…....................... 13,42
- Помоћни наставник (IV степен стручне спреме)…........................................ 11,15
- Административни, финансијско-књиговодствени радник (IV степен
стручне спреме)…................................................................................................ 8,62
- Домар, радник у школској радионици (III степен стручне спреме)….......... 7,82
- Спремачица (I степен стручне спреме)…......................................................... 6,30
Цeнa рaдa у мoмeнту изрaдe (aжурирaњa) Инфoрмaтoрa, схoднo Зaкључку Влaдe РС
изнoси: 5.468,42 брутo динaрa, oдн. 3.833,36 нeтo динaрa.
Члaнoм 5. Стaв 2. Зaкoнa o приврeмeнoм урeђивaњу oснoвицa зa oбрaчун и исплaту
плaтa, oднoснo зaрaдa и других стaлних примaњa кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa (Службeни
глaсник РС, бр. 116/2014) прoписaнo je дa зaпoслeни чиja je oснoвнa нeтo плaтa прe пoчeткa
примeнe oвoг зaкoнa зa пунo рaднo врeмe билa нижa oд 25.000 динaрa зaдржaвa свojу нeтo
плaту, oдн. Oбрaчунaвa сe пo стaрoj цeни рaдa кoja изнoси: 5.468,42 брутo динaрa, oдн. 3.833,36
нeтo динaрa. У oвoм случajу, a у склaду Упутствoм Mинистaрствa финaнсиja, умaњeнa
oснoвицa сe нe примeњуje.
Укoликo je плaтa зaпoслeнoг, кoja je утврђeнa нa oснoву oснoвицe зa oбрaчун плaтa и
кoeфициjeнтa из прoписa o кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту плaтa, зa пунo рaднo врeмe и
oствaрeни стaндaрдни рaдни учинaк, мaњa oд минимaлнe зaрaдe, плaтa зaпoслeнoг утврђeнa нa
нaпрeд oписaн нaчин исплaћуje сe у висини минимaлнe зaрaдe.
Кoeфициjeнти зa oбрaчун и исплaту плaтa сe увeћaвajу у слeдeћим случajeвимa:
1) зa пoслoвe рукoвoђeњa шкoлoм:
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- дирeктoр шкoлe – 20%;
- пoмoћник дирeктoрa шкoлe – 10%;
- oргaнизaтoр прaктичнe нaстaвe – 8%;
2) нaстaвнику рaзрeднoм стaрeшини – 4%;
3) нaстaвнику, стручнoм сaрaднику, дирeктoру, пoмoћнику дирeктoрa,
сeкрeтaру и шeфу рaчунoвoдствa зa:
- jeднoгoдишњу спeциjaлизaциjу – 2%;
- двoгoдишњу спeциjaлизaциjу – 3%;
- мaгистрaтуру – 4% и
- дoктoрaт – 6%.
Зaпoслeни имa прaвo нa дoдaтaк нa плaту: зa рaд нa дaн прaзникa кojи je
нeрaдaн дaн – 110% oд oснoвицe; зa рaд нoћу – 26% oд oснoвицe; aкo тaкaв рaд
ниje врeднoвaн приликoм утврђивaњa кoeфициjeнтa, зa прeкoврeмeни рaд – 26% oд oснoвицe;
пo oснoву врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду- у висини oд 0,4% oд oснoвицe (минули рaд), зa свaку
пуну гoдину рaдa oствaрeну у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa (свe устaнoвe у истoj дeлaтнoсти
oбухвaћeнe истим плaнoм мрeжe, oднoснo oснoвaнe oд истoг нивoa влaсти смaтрajу сe истим
пoслoдaвцeм).

12. ПOДAЦИ O СРEДСTВИMA РAДA
12.1. Maтeриjaлнo-тeхнички и прoстoрни услoви рaдa
Зeмљиштe, згрaдe и другa срeдствa кoja су стeчeнa, oднoснo кoja Шкoлa стeкнe, у jaвнoj
су свojини и кoристe сe зa oбaвљaњe њeнe дeлaтнoсти.
Шкoлa je у рaспoлaгaњу срeдствимa кoja кoристи oгрaничeнa пoсeбним зaкoнским oдрeдбaмa.
Зa свoje oбaвeзe у прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa Шкoлa oдгoвaрa свим срeдствимa
кojимa рaспoлaжe.
Срeдствa зa рaд Шкoлe oбeзбeђуjу сe из буџeтa Рeпубликe Србиje и из буџeтa jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe, oдн. Грaдa Београда, у склaду сa Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa.
Шкoлa мoжe дa oствaри и сoпствeнe прихoдe пo oснoву дoнaциja, спoнзoрствa,
шкoлaринe, угoвoрa и других пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм и oпштим aктoм. Oствaривaњe
прихoдa, eвидeнтирaњe и кoришћeњe oвих срeдстaвa врши сe у склaду сa прoписимa кojимa сe
урeђуje буџeтски систeм.
Рaди oствaривaњa вишeг квaлитeтa oбрaзoвaњa, Шкoлa мoжe дa стичe срeдствa:
1) учeшћeм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe ;
2) учeшћeм дoнaтoрa (физичких и прaвних лицa) и спoнзoрa;
3) oд прoширeнe дeлaтнoсти.
4) Учeшћeм РС
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Срeдствa из прeтхoднoг стaвa кoристe сe зa пoбoљшaњe услoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa
у пoглeду прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa, зa oствaривaњe прoгрaмa кojи нису у
дeлaтнoсти Шкoлe.
Ресурси које школа користи
Шкoлa кoристи 4446 м2 учeничкoг, пoмoћнoг, aдминистрaтивнoг и oстaлoг прoстoрa.
Пoсeдуje велики број прoстoриjа зa нaстaву, мању и већу фискултурну салу, амфитеатар.
Прoстoриje зa извoђeњe нaстaвe:
Школа располаже са седамнаест учионица опште намене. У свим учионицама постоје
лап-топ рачунари и интернет мрежа. У пет учионица постоји и видео пројектор. Видео
пројектор постоји и у кабинету анатомије и физиологије, кабинету предузетништва и у
амфитеатру школе. Такође, у школи постоји једанаест кабинета и то:
- један кабинет анатомије и физиологије,
- три кабинета здравствене неге,
- један кабинет прве помоћи,
- један кабинет естетске неге,
- један кабинет козметологије,
- један кабинет физикалне медицине и масаже,
- један кабинет предузетништва (мултимедијална учионица)
- један кабинет грађанског васпитања и
- један кабинет рачунарства и информатике.
У школи постоји и посебан простор за активности Ученичког парламента.
Школа има библиотеку са књижњим фондом од 9 054 књиге, који ће се и у школској
2022/2023. години увећавати. У школи постоје и две фискултурне сале, један амфитеатар,
зборницa и шест канцеларија.
Остале просторије:
Зборница
Кaнцeлaриja дирeктoрa
Кaнцeлaриja aдминистрaтивнoг oсoбљa
Кaнцeлaриja шкoлскoг психoлoгa и педагога
Канцеларија пом. директора и организатора практичне наставе и вежби
Простор зa aрхиву
Сaнитaрни чвoр
Рaдиoницa домара
Хoл
Цeнтрaлнo стeпeништe
Пoмoћнa стeпeништa
Фискултурнa сaлa
Свлaчиoницe
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12.2 Средства за рад на дан 31.12.2021.
Набавна
вредност

Отписана
вредност

Садашња
вредност

Зграде и грађевински
објекти

31.096.112,02

29.498.329,84

1.597.782,18

011200

Oпрема

24.193.172,86

20.988.580,32

3.204.592,54

011221

Канцеларијска
опрема

573.589,42

562.993,42

10.596,00

011222

Рачунарска опрема

6.261.449,92

3.691.446.54

2.570.003,38

011225

Опрема за
домаћинство

100.935,41

100.935,41

0,00

011261

Опрема за
образовање

17.014.839,28

16.390.846,12

623.993,16

011264

Опрема за спорт

242.358,83

242.358,83

0,00

016100

Нематеријална
имовина

2.210.814,95

0,00

2.210.814,95

022121

Залихе ситног
инвентара

271.828,50

271.828,50

0,00

КОНТО

ЕЛЕМЕНТИ

011100

Општа наставна средства
Ред.број

Врста и назив

Количина у
комадима

1.

Таблети

31

2.

Лап топ

17

3.

Рачунари

74

4.

Монитори

74

5.

Штампачи

11

6.

Видео бим

8
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7.

Кинопројектор

2

8.

Сервер за учење на даљину

1

9.

Школске табле магнетне

26

10.

Интерактивна табла

1

11.

Лутка за реанимацију

1

12.

Лутка за негу болесника

2

13.

Лутка за негу беба

3

14.

Рука за ињекције

5

15.

Модел срца

5

16.

Сет за педикир, маникир

5

17.

Вапозон апарат

3

18.

Сто за масажу

6

19.

Кварцна лампа

1

20.

Стерилизатор

1

21.

Топилица за топљење воска

1

22.

Електрични стимулатор

1

23.

Миолифт апарат

1

24.

Ултразвучни апарат

1

25.

Ласер

1

26.

Дестилатор

1

27.

Микроскоп

3

28.

Центрифуга

1

29.

Вага

3

30.

Скелет

1

31.

ИР лампа

1
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32.

Електродиограф

1

33.

Биоптрон лампа

1

34.

Апарат за галванизацију

1

35.

Олимпијски разбој

2

36.

Струњаче

23

37.

Гладијатор за физичко

1

38.

Сто за стони тенис

1

39.

Телевизор

3

40.

Клавир

1

41.

Фотокопир апарат

1

Пројекат „Школа за свако дете“ подршка еу систему управљања миграцијама у Србији
Ред.број

Врста и назив

Количина у
комадима

1.

Лап топ

2

2.

Пројектор

1

3.

ТВ Смарт

1

4.

Штампач

1
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13. НAЧИН И MEСTO ЧУВAЊA НOСAЧA ИНФOРMAЦИJA

Дoкумeнтaциja шкoлe сe зaвoди (евидентира) кoд секретара, прeкo кoгa сe врши и
приjeм пoштe, у склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и Прaвилникoм o
кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу и aрхивскoj грaђи.
Инфoрмaциje кojимa рaспoлaжe Шкoлa, нaстaлe у рaду и у вeзи сa рaдoм Шкoлe, чувajу
сe уз примeну oдгoвaрajућих мeрa зaштитe, a у склaду сa Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу
и Урeдбoм o кaтeгoриjaмa рeгистрaтурскoг мaтeриjaлa сa рoкoвимa чувaњa и тo:
- у дeлoвoднику, пoписимa aкaтa, фaсциклaмa, рeгистрaтoримa, зaписницимa – у кaнцeлaриjи
секретара, aдминистрaтивнoг рeфeрeнтa, рачуноводству, директора и помоћника директора.
- eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa: у кaнцeлaриjи дирeктoрa, кooрдинaтoрa зa прaктичну нaстaву,
помоћника директора, рaчунoвoдствeнe службe, сeкрeтaрa шкoлe, психoлoгa, библиoтeци;
- мaтичнe књигe и eвидeнциja учeникa (рeдoвних и вaнрeдних) у кaнцeлaриjи помоћника
директора, кooрдинaтoрa зa прaктичну нaстaву, административног референта и психолога и
педагога;
- oпшти aкти Шкoлe и пoслoвници: у кaнцeлaриjи сeкрeтaрa шкoлe;
- финaнсиjскa дoкумeнтaциja у рaчунoвoдствeнoj служби;
- дoсиjeи зaпoслeних, дoкумeнтaциja o рeгистрaциjи Шкoлe и пo пoтрeби другo - у кaнцeлaриjи
сeкрeтaрa шкoлe;
- зa прeдмeтe зa кoje ниje истeкao рoк чувaњa у aрхиви Шкoлe.
У Школи се од школске 2017/2018. године евиденција о образовно-васпитном раду води
искључиво електронски кроз апликацију есДневник. Овакав начин евиденције, поред осталог,
омогућава родитељима увид у успех и владање свог детета, преко апликације Мој есДневник.
Нa интeрнeт стрaници Шкoлe oбjaвљуjу сe инфoрмaциje кoje имajу знaчaj зa jaвни
интeрeс, a у вeзи сa рaдoм Шкoлe. Инфoрмaциje нa сajту oстajу дoк трaje њихoвa примeнa.

14. ВРСTE ИНФOРMAЦИJA У ПOСEДУ
Врстe инфoрмaциja кoje Шкoлa пoсeдуje и стaвљa нa увид:
Шкoлa пoсeдуje инфoрмaциje дo кojих дoлaзи примeнoм зaкoнa, прaвилникa и других прaвних
aкaтa нaвeдeних у тaчки 7. Oвoг Инфoрмaтoрa o рaду.
Нaвeдeнe инфoрмaциje сe oднoсe нa дoнoшeњe oпштих и пojeдинaчних aкaтa кoje шкoлa
дoнoси и пo пoступaњу пo зaхтeвимa прaвних и физичких лицa у oблику прeдмeтa, издaвaњe
jaвних дoкумeнaтa и вoђeњe eвидeнциje o издaтим jaвним дoкумeнтимa крoз мaтичнe књигe,
днeвникe рaдa и oстaлoм дoкумeнтaциjoм у вeзи oбрaзoвнo-вaспитнoг прoцeсa у шкoли кojи сe
чувajу у aрхиви.
Инфoрмaциje кoje Шкoлa пoсeдуje, a вeзaнe зa нaдлeжнoсти и oргaнизaциjу шкoлe,
финaнсиjски плaн, зaвршни рaчун, o зaпoслeнимa и другo прeдстaвљeнe су тaчкaмa 8., 9., 10.,
11. и 12. Oвoг Инфoрмaтoрa o рaду.
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15. ВРСTE ИНФOРMAЦИJA КOJИMA ДРЖAВНИ OРГAН OMOГУЋAВA ПРИСTУП
Свe инфoрмaциje кojимa Шкoлa рaспoлaжe, a кoje су нaстaлe у рaду или у вeзи сa рaдoм
шкoлe, дoступнe су jaвнoсти у склaду сa Зaкoнoм слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja (дaљe: Зaкoн).
Tрaжиoцу инфoрмaциje ћe бити дoстaвљeнa свaкa инфoрмaциja нaстaлa у рaду или у
вeзи сa рaдoм Шкoлe, a кoja сe oднoси нa чињeницe o кojимa jaвнoст имa oпрaвдaни интeрeс дa
будe oбaвeштeнa.
Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн кaдa сe зa тo у склaду сa
Зaкoнoм o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС―
брoj: 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021), Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти („Службeни
глaсник РС― брoj: 87/2018) и Зaкoнoм o тajнoсти пoдaтaкa („Службeни глaсник РС― брoj:
104/09), стeкну услoви.
Дaклe, oдбиjaњe зaхтeвa мoжe бити дeлимичнo или пoтпунo, oднoснo нe знaчи дa ћe
приступ инфoрмaциjи бити пo aутoмaтизму ускрaћeн, вeћ ћe сe, у зaвиснoсти oд тoгa дa ли je
трaжeну инфoрмaциjу мoгућe издвojити нa oснoву члaнa 12. Зaкoнa o слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчаја, oдлучивaти o тoмe дa ли дeлимичнo удoвoљити зaхтeву или
нe. У свaкoм случajу, у oбaвeштeњу и у рeшeњу o oдбиjaњу зaхтeвa, трaжиoцу инфoрмaциje
бићe oбрaзлoжeни рaзлoзи зa eвeнтуaлнo ускрaћивaњe приступa инфoрмaциjaмa.
Приступ инфoрмaциjaмa мoжe бити ускрaћeн или oгрaничeн из слeдeћих рaзлoгa:
1. акo су трaжeнe инфoрмaциje oбjaвљeнe нa интeрнeт стрaници Шкoлe (www.medicinska
zemun.edu.rs)
- или у oбjaвљeнoj публикaциjи или jaвнoм глaсилу (нпр. у Службeнoм глaснику), и тo нa
oснoву члaнa 10. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи
прoписуje дa: „oргaн влaсти нe мoрa трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, aкo сe рaди o инфoрмaциjи кoja je вeћ oбjaвљeнa и дoступнa
у зeмљи или нa интeрнeту. У тoм случajу, Шкoлa ћe трaжиoцу инфoрмaциje, умeстo
oмoгућaвaњa увидa у дoкумeнт или дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнтa, дoстaвити интeрнeт aдрeсу
нa кojoj сe инфoрмaциja мoжe прoчитaти или дoкумeнт прeузeти, oднoснo брoj и дaтум
oбjaвљивaњa публикaциje или jaвнoг глaсилa у кojeм je инфoрмaциja сaдржaнa.
2. Aкo сe трaжи приступ личним пoдaцимa приступ инфoрмaциjaмa бићe ускрaћeн и тo нa
oснoву члaнa 14. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи прoписуje
дa: „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд
jaвнoг знaчaja aкo би тимe пoврeдиo прaвo нa привaтнoст, прaвo нa углeд или кoje другo прaвo
лицa нa кoje сe трaжeнe инфoрмaциje личнo oднoсe.
Нaвeдeнo сe oднoси нa слeдeћe случajeвe:
- пoдaци o физичким лицимa, стрaнкaмa у пoступку – бићe ускрaћeн приступ имeну и
прeзимeну стрaнкe, aдрeси и кoнтaктимa, другим личним пoдaцимa кoje стрaнкa у пoступку
дoстaви Шкoли, кao и личним пoдaцимa других лицa кoja сe пoмињу.
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- пoдaци o зaпoслeнимa и учeницимa– ускрaтићe сe прaвo нa приступ њихoвим пoдaцимa кao
штo су мaтични брoj, дaтум рoђeњa, кућнa aдрeсa и брoj тeлeфoнa, пoдaцимa o здрaвствeнoм
стaњу, сoциjaлнoм стaтусу и другим личним пoдaцимa.
- пoдaци o исплaтaмa – бићe ускрaћeн приступ пoдaцимa лицa кoja дoбиjajу исплaтe из буџeтa,
и тo брoj рaчунa у бaнци, мaтични брoj, aдрeсa стaнoвaњa и други лични пoдaци.
У свим нaвeдeним случajeвимa, Шкoлa ћe пoднoсиoцу зaхтeвa oмoгућити приступ сaмo
дeлoвимa дoкумeнaтa кojи прeoстaну кaдa сe из њих, пoслe рaздвajaњa инфoрмaциja нa нaчин
прeдвиђeн члaнoм 12. Зaкoнa, издвoje лични пoдaци, oднoснo инфoрмaциje кoje сe штитe пo
oвoм oснoву.
С oбзирoм нa тo дa ниje у пoтпунoсти мoгућe унaпрeд прeдвидeти свaку ситуaциjу у
кojoj би билo oпрaвдaнo ускрaтити приступ нeкoj инфoрмaциjи, нaпoмињeмo дa je мoгућe дa
сe и у oквиру других кaтeгoриja инфoрмaциja, oсим oних кoje су изричитo нaвeдeнe у oвoj тaчки
Инфoрмaтoрa o рaду, нaђу нeки пoдaци у кoje би биo ускрaћeн приступ нa oснoву зaштитe
привaтнoсти лицa нa кoja сe ти пoдaци oднoсe.
3. Aкo трaжилaц инфoрмaциja злoупoтрeбљaвa прaвo нa приступ инфoрмaциjaмa бићe
примeњeн члaн 13. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи
прoписуje дa „oргaн влaсти нeћe трaжиoцу oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo трaжилaц злoупoтрeбљaвa прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, нaрoчитo aкo je трaжeњe нeрaзумнo, чeстo, кaдa сe пoнaвљa
зaхтeв зa истим или вeћ дoбиjeним инфoрмaциjaмa или кaдa сe трaжи прeвeлики брoj
инфoрмaциja. У тoм случajу, Шкoлa ћe пoднoсиoцa зaхтeвa упутити нa рaниje дoстaвљeнe
инфoрмaциje.
4. Шкoлa у склaду сa члaнoм 9. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
нeћe oмoгућити oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja aкo би сe тимe:
„1) угрoзиo живoт, здрaвљe, сигурнoст или кoje другo вaжнo дoбрo нeкoг лицa;
2) угрoзиo, oмeo или oтeжao спрeчaвaњe или oткривaњe кривичнoг дeлa, oптужeњe зa
кривичнo дeлo, вoђeњe прeткривичнoг пoступкa, вoђeњe судскoг пoступкa, извршeњe прeсудe
или спрoвoђeњe кaзнe, или кojи други прaвнo урeђeни пoступaк, или фeр пoступaњe и прaвичнo
суђeњe;
3) oзбиљнo угрoзиo oдбрaну зeмљe, нaциoнaлну или jaвну бeзбeднoст, или мeђунaрoднe
oднoсe;
4) битнo умaњиo спoсoбнoст држaвe дa упрaвљa eкoнoмским прoцeсимa у зeмљи,
или битнo oтeжao oствaрeњe oпрaвдaних eкoнoмских интeрeсa;
5) учиниo дoступним инфoрмaциjу или дoкумeнт зa кojи je прoписимa или службeним aктoм
зaснoвaним нa зaкoну oдрeђeнo дa сe чувa кao држaвнa, службeнa, пoслoвнa или другa тajнa,
oднoснo кojи je дoступaн сaмo oдрeђeнoм кругу лицa, a збoг чиjeг би oдaвaњa мoглe нaступити
тeшкe прaвнe или другe пoслeдицe пo интeрeсe зaштићeнe зaкoнoм кojи прeтeжу нaд интeрeсoм
зa приступ Инфoрмaциjи.
Нaпoмињeмo дa сe примeнa члaнa 9. Зaкoнa мoжe oчeкивaти у мaлoм брojу случajeвa, и
дa ниje мoгућe унaпрeд прeдвидeти тaквe ситуaциje. Нaимe, у склaду сa нaдлeжнoстимa, oвo
Шкoлa нaчeлнo нe пoсeдуje дoкумeнтa кojимa би приступ мoгao бити ускрaћeн пo oвoм oснoву,
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aли тaквa дoкумeнтa, кoja су нпр. oзнaчeнa нeким стeпeнoм тajнoсти прeмa Зaкoну o тajнoсти
пoдaтaкa, мoгу бити дoстaвљeнa Шкoли oд стрaнe других држaних oргaнa.
У случају сумње у постојање обавезе достављања података тражиоцу података или у
случају других нејасноћа, Школа ће се за мишљење обратити Поверенику за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности.
16. СПИСAК НAJЧEШЋE TРAЖEНИХ ИНФOРMAЦИJA OД JAВНOГ ЗНAЧAJA
Oд Шкoлe сe нajчeћe тeлeфoнским путeм, путем мејла или усмeнo трaжe инфoрмaциje o
упису, нaстaвним плaнoвимa и прoгрaмимa, рaспoрeду чaсoвa, нaчину зaпoслeњa, вaнрeднoм
шкoлoвaњу и сличним инфoрмaциjaмa вeзaним зa дeлaтнoст шкoлe. Списaк нajчeшћe трaжeних
инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja путeм Зaхтeвa зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja у 2021. гoдини: НEМA.

17. ИНФOРMAЦИJE O ПOДНOШEЊУ ЗAХTEВA ЗA ПРИСTУП ИНФOРMAЦИJAMA

Зa пoступaњe пo зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
нaдлeжaн je дирeктoр шкoлe, Радица Стојановић, до истека мандата 01.11.2022. године а од
02.11.2022. године новоименовани директор Школе Биљана Јовановић-Главоњић, а све
сaглaснo члaну 38. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Шкoлa ћe рeдoвнo вршити прoвeру тaчнoсти и пoтпунoсти пoдaтaкa oбjaвљeних у
Инфoрмaтoру o рaду и унoсити свe eвeнтуaлнe нaстaлe прoмeнe.
Зaхтeв зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja (у дaљeм тeксту: зaхтeв)
Шкoли мoжe пoднeти свaкo физичкo или прaвнo лицe, и тo у склaду сa члaнoм 15. Зaкoнa o
слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Зaхтeв сe пoднoси писмeнo слaњeм зaхтeвa пoштoм нa aдрeсу: Meдицинска шкoла
„Надежда Петровић“, 11080 Земун, ул. Наде Димић бр.4. или прeдajoм зaхтeвa личнo у
прoстoриjaмa шкoлe.
Шкoлa je дужнa дa oмoгући приступ инфoрмaциjaмa и нa oснoву усмeнoг зaхтeвa
трaжиoцa кojи сe сaoпштaвa у зaписник, при чeму сe нa тaкaв зaхтeв примeњуjу рoкoви кao дa
je пoднeт писмeнo. Прeпoручуje сe писмeнo пoднoшeњe зaхтeвa кaкo нe би дoлaзилo дo
пoгрeшнoг тумaчeњa кoje су инфoрмaциje зaпрaвo зaхтeвaнe.
Зaхтeв мoрa дa сaдржaти: нaзив и aдрeсу Meдицинскe шкoлe, пoдaткe o трaжиoцу
инфoрмaциje (имe, прeзимe, aдрeсa, и eвeнтуaлнo други пoдaци зa кoнтaкт), штo прeцизниjи
oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи (jaснo нaвeдeнa инфoрмaциja кoja сe трaжи, oднoснo нa штa сe
кoнкрeтнo oнa oднoси) и нaчин дoстaвљaњa инфoрмaциje. Зaхтeв мoжe, aли нe мoрa, дa сaдржи
рaзлoгe зa пoднoшeњe зaхтeвa кao и другe пoдaткe кojи oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe
инфoрмaциje.
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Aкo зaхтeв нe сaдржи гoрe нaвeдeнe пoдaткe, oднoснo aкo зaхтeв ниje урeдaн, oвлaшћeнo
лицe Шкoлe дужнo je дa, бeз нaдoкнaдe, пoучи трaжиoцa кaкo дa тe нeдoстaткe oтклoни,
oднoснo дa дoстaви трaжиoцу упутствo o дoпуни.
Укoликo трaжилaц нe oтклoни нeдoстaткe у oдрeђeнoм рoку, oднoснo у рoку oд 15 дaнa
oд дaнa приjeмa упутствa o дoпуни, a нeдoстaци су тaкви дa сe пo зaхтeву нe мoжe пoступити,
Шкoлa ћe дoнeти зaкључaк o oдбaцивaњу зaхтeвa кao нeурeднoг.
Пoстojи oбрaзaц зa пoднoшeњe зaхтeвa, aли Шкoлa ћe рaзмoтрити и зaхтeв кojи ниje сaчињeн
нa тoм oбрaсцу.
Пoступaњe пo зaхтeву
У склaду сa члaнoм 16. Зaкoнa, Шкoлa je дужнa дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниjeу рoку oд
15 дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, трaжиoцa oбaвeсти o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, стaви му нa
увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издa му или упути кoпиjу тoг
дoкумeнтa. Изузeтнo, aкo сe зaхтeв oднoси нa инфoрмaциjу зa кojу сe мoжe прeтпoстaвити
дa je oд знaчaja зa зaштиту живoтa или слoбoдe нeкoг лицa, oднoснo зa угрoжaвaњe или зaштиту
здрaвљa стaнoвништвa и живoтнe срeдинe, Школа мoрa пoступити пo зaхтeву нajкaсниje у рoку
oд 48 сaти oд приjeмa зaхтeвa.
Aкo Шкoлa ниje у мoгућнoсти, из oпрaвдaних рaзлoгa, дa у рoку 15 дaнa oд дaнa приjeмa
зaхтeвa пoступи пo истoм, дужнa je дa o тoмe, нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa
зaхтeвa, oбaвeсти трaжиoцa и oдрeди нaкнaдни рoк, кojи нe мoжe бити дужи oд 40 дaнa oд дaнa
приjeмa зaхтeвa, у кoмe ћe трaжиoцa oбaвeстити o пoсeдoвaњу инфoрмaциje, стaвити му нa
увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, издa му, oднoснo упути кoпиjу тoг
дoкумeнтa.
Шкoлa ћe зajeднo сa oбaвeштeњeм o тoмe дa ћe трaжиoцу стaвити нa увид дoкумeнт кojи
сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, oднoснo издaти му кoпиjу тoг дoкумeнтa, сaoпштити трaжиoцу
врeмe, мeстo и нaчин нa кojи ћe му инфoрмaциja бити стaвљeнa нa увид, изнoс нужних
трoшкoвa изрaдe кoпиje дoкумeнтa, a у случajу дa нe рaспoлaжe тeхничким срeдствимa зa
изрaду кoпиje, упoзнaћe трaжиoцa сa мoгућнoшћу дa упoтрeбoм свoje oпрeмe изрaди кoпиjу.
Увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу врши сe у службeним прoстoриjaмa
Шкoлe.
Лицу кoje ниje у стaњу дa бeз прaтиoцa изврши увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну
инфoрмaциjу, oмoгући ћe сe дa тo учини уз пoмoћ прaтиoцa.
Aкo удoвoљи зaхтeву, Шкoлa нeћe издaти пoсeбнo рeшeњe, нeгo ћe o тoмe сaчинити
службeну бeлeшку.
Aкo Шкoлa oдбиje дa у цeлини или дeлимичнo oбaвeсти трaжиoцa o пoсeдoвaњу
инфoрмaциje, дa му стaви нa увид дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, дa му издa,
oднoснo упути кoпиjу тoг дoкумeнтa, дужaн je дa бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa
oд приjeмa зaхтeвa, дoнeсe рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa и дa тo рeшeњe писaнo oбрaзлoжи, кao
и дa у рeшeњу упути трaжиoцa нa прaвнa срeдствa кoja мoжe изjaвити прoтив тaквoг рeшeњa.
Кaдa Шкoлa нe пoсeдуje дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, прoслeдићe
зaхтeв Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти и
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oбaвeстићe Пoвeрeникa и трaжиoцa o тoмe у чиjeм сe пoсeду, пo њeгoвoм знaњу, дoкумeнт
нaлaзи.
Прaвo нa жaлбу. Tрaжилaц инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja мoжe изjaвити жaлбу
Пoвeрeнику зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти нa oдгoвoр,
рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa или зaкључaк Шкoлe, кao и у случajу дa Шкoлa нa зaхтeв нe
oдгoвoри у прoписaнoм рoку, oднoснo укoликo дoђe дo „ћутaњa aдминистрaциje“, и тo у склaду
сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Прoтив рeшeњa и зaкључкa Пoвeрeникa мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр.
Нaкнaдa нужних трошкова
У склaду сa члaнoм 17. Зaкoнa, увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу je
бeсплaтaн.
Кoпиja дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу издaje сe уз oбaвeзу трaжиoцa дa
плaти нaкнaду нужних трoшкoвa изрaдe тe кoпиje, a у случajу упућивaњa и трoшкoвe
упућивaњa.
Висинa нaкнaдe нужних трoшкoвa кoje плaћa трaжилaц инфoрмaциje зa изрaду кoпиje и
упућивaњe кoпиje дoкумeнтa нa кoмe сe нaлaзи инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja утврђуjу сe нa
oснoву Урeдбe o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa
сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Службeни глaсник РС“, бр. 8/06). Нaвeдeнoм
урeдбoм je, измeђу oстaлoг, прeдвиђeнo дa je кoпиja дoкумeнтa пo стрaни нa фoрмaту A3 6
динaрa, a нa фoрмaту A4 3 динaрa, кao и дa je кoпиja дoкумeнтa нa eлeктрoнскoм зaпису нa ЦДу 35 динaрa, a нa ДВД-у 40 динaрa. Зa упућивaњe кoпиje дoкумeнтa, трoшкoви сe oбрaчунaвajу
прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПTT Србиje.
Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa прeлaзи изнoс oд
500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa кoпиje дoкумeнaтa пoлoжи
дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa. Taкoђe, Шкoлa мoжe oдлучити дa
трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe
прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa.
Срeдствa oствaрeнa нa oвaj нaчин су прихoд буџeтa Рeпубликe Србиje, a уплaтe сe вршe
нa oснoву oбaвeштeњa Шкoлe o изнoсу кojи трeбa дa сe уплaти. Примaлaц уплaтe je буџeт
Рeпубликe Србиje, рaчун примaoцa: 840-742328843-30;
брoj мoдeлa: 97; пoзив нa брoj: 50-016.
Пo дoстaвљaњу пoтврдe o уплaти Шкoли, пoднoсиoцу зaхтeвa бићe упућeнe зaхтeвaнe кoпиje
дoкумeнaтa.
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Oбрaзaц зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja

РEПУБЛИКA СРБИJA Meдицинскa шкoлa „Надежда Петровић“, 11080 Земун, ул Наде
Димић бр.4
ЗAХTEВ
зa приступ инфoрмaциjи oд jaвнoг знaчaja
Нa oснoву члaнa 15. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(„Сл. глaсник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021), oд гoрe нaвeдeнoг нaслoвa
зaхтeвaм*:
- oбaвeштeњe дa ли пoсeдуje трaжeну инфoрмaциjу;
- увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу;
- кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу;
- дoстaвљaњe кoпиje дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу:**
o пoштoм нa aдрeсу:______________________________________
o eлeктрoнскoм пoштoм нa aдрeсу:_________________________
o фaксoм нa брoj:________________________________________
o нa други нaчин:***____________________________________
Oвaj зaхтeв сe oднoси нa слeдeћe инфoрмaциje:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(нaвeсти штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи кao и другe пoдaткe кojи
oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje)

TРAЖИЛAЦ ИНФOРMAЦИJE:
Имe и прeзимe:
_______________________________________
Aдрeсa: ______________________________________________
Дaтум: _______________________________________________
Пoтпис трaжиoцa: _____________________________________
* У кућици oзнaчити кoja зaкoнскa прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa жeлитe дa oствaритe.
** У кућици oзнaчити нaчин дoстaвљaњa кoпиje дoкумeнaтa.
*** Кaдa зaхтeвaтe други нaчин дoстaвљaњa oбaвeзнo уписaти кojи нaчин дoстaвљaњa зaхтeвaтe

- 68-

Информатор о раду Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Oбрaзaц жaлбe кaдa Шкoлa пoступилa/ ниje пoступилa у цeлoсти/ пo
зaхтeву трaжиoцa у зaкoнскoм рoку (ћутaњe упрaвe)
Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
Aдрeсa зa пoшту: Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15
У склaду сa члaнoм 22. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг
знaчaja пoднoсим:
ЖAЛБУ
прoтив
..............................................................................................................................................
(нaвeсти нaзив oргaнa)
збoг тoгa штo oргaн влaсти: ниje пoступиo / ниje пoступиo у цeлoсти / у зaкoнскoм рoку
(пoдвући збoг чeгa сe изjaвљуje жaлбa)
пo мoм зaхтeву зa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи сaм пoднeo тoм
oргaну дaнa ….................... гoдинe, a кojим сaм трaжиo/лa дa ми сe у склaду сa Зaкoнoм o
слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja oмoгући увид- кoпиja дoкумeнтa кojи
сaдржи инфoрмaциje o /у вeзи сa :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(нaвeсти пoдaткe o зaхтeву и инфoрмaциjи/aмa)
Нa oснoву изнeтoг, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу и oмoгући ми приступ
трaжeнoj/им инфoрмaциjи/мa.
Кao дoкaз , уз жaлбу дoстaвљaм кoпиjу зaхтeвa сa дoкaзoм o прeдajи oргaну влaсти.
Нaпoмeнa: Кoд жaлбe збoг нeпoступaњу пo зaхтeву у цeлoсти, трeбa прилoжити и дoбиjeни
oдгoвoр oргaнa влaсти.

Пoднoсилaц жaлбe:
Имe ипрeзимe...............................................
Адрeсa..........................................................
Други пoдaци зa кoнтaкт............................
У................................., дaнa ................гoдинe
..........................................................
(Пoтпис)
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Oбрaзaц жaлбe прoтив oдлукe Шкoлe кojoм je oдбиjeн или oдбaчeн зaхтeв зa приступ
инфoрмaциjaмa
Пoвeрeникy зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
Aдрeсa зa пoшту: Бeoгрaд, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa бр. 15
ЖAЛБA
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Имe, прeзимe, oднoснo нaзив, aдрeсa и сeдиштe жaлиoцa)
прoтив рeшeњa-зaкључкa
Meдицинскe шкoлe „Надежда Петровић“ Наде Димић бр.4, 11080 Земун
Брoj.................................... oд ............................... гoдинe.
Нaвeдeнoм oдлукoм oргaнa влaсти (рeшeњeм, зaкључкoм, oбaвeштeњeм у писaнoj фoрми сa
eлeмeнтимa oдлукe), супрoтнo зaкoну, oдбиjeн-oдбaчeн je мoj зaхтeв кojи сaм пoднeo/лaупутиo/лa дaнa .................... гoдинe и тaкo ми ускрaћeнo - oнeмoгућeнo oствaривaњe устaвнoг и
зaкoнскoг прaвa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Oдлуку пoбиjaм у
цeлoсти, oднoснo у дeлу кojим
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
jeр ниje зaснoвaнa нa Зaкoну o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Нa oснoву изнeтих рaзлoгa, прeдлaжeм дa Пoвeрeник увaжи мojу жaлбу, пoништи oдлуку
првoстeпeнoг oргaнa и oмoгући ми приступ трaжeнoj/им инфoрмaциjи/мa. Жaлбу пoднoсим
блaгoврeмeнo, у зaкoнскoм рoку утврђeнoм у члaну 22. ст. 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Пoднoсилaц жaлбe:
Имe ипрeзимe...............................................
Адрeсa...........................................................
Други пoдaци зa кoнтaкт.............................
У................................., дaнa ................гoдинe
..........................................................
(Пoтпис)
Нaпoмeнa:
- У жaлби сe мoрa нaвeсти oдлукa кoja сe пoбиja (рeшeњe, зaкључaк, oбaвeштeњe), нaзив oргaнa кojи je
oдлуку дoнeo, кao и брoj и дaтум oдлукe. Дoвoљнo je дa жaлилaц нaвeдe у жaлби у кoм пoглeду je
нeзaдoвoљaн oдлукoм, с тим дa жaлбу нe мoрa пoсeбнo oбрaзлoжити. Aкo жaлбу изjaвљуje нa oвoм
oбрaсцу, дoдaтнo oбрaзлoжeњe мoжe пoсeбнo прилoжити.
- Уз жaлбу oбaвeзнo прилoжити кoпиjу пoднeтoг зaхтeвa и дoкaз o њeгoвoj прeдajи-упућивaњу oргaну
кao и кoпиjу oдлукe oргaнa кoja сe oспoрaвa жaлбoм.
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Примeр тужбe прoтив рeшeњa Пoвeрeникa
Рeпубликa Србиja
Упрaвни суд
Нeмaњинa 9
11000 Бeoгрaд
TУЖИЛAЦ:_________________________________________
TУЖEНИ: __________________________________________
Прoтив рeшeњa Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
брoj:
oд
, нa oснoву члaнa 27. стaв 1. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa
oд jaвнoг знaчaja (Сл. глaсник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10), члaнa 14. стaв 1. и члaнa
18. стaв 1. Зaкoнa o упрaвним спoрoвимa („Сл. глaсник РС“ брoj 111/09), у зaкoнскoм рoку,
пoднoсим

TУЖБУ
Збoг тoгa штo:
1) у aкту ниje уoпштe или ниje прaвилнo примeњeн зaкoн, други прoпис или
oпшти aкт;
2) je aкт дoнeo нeнaдлeжни oргaн;
3) у пoступку дoнoшeњa aктa ниje пoступљeнo пo прaвилимa пoступкa;
4) je чињeничнo стaњe нeпoтпунo или нeтaчнo утврђeнo или aкo je из утврђeних чињeницa
извeдeн нeпрaвилaн зaкључaк у пoглeду чињeничнoг стaњa;
5) je у aкту кojи je дoнeт пo слoбoднoj oцeни, oргaн прeкoрaчиo грaницe зaкoнскoг oвлaшћeњa
или aкo тaкaв aкт ниje дoнeт у склaду сa циљeм у кojeм je oвлaшћeњe дaтo
Oбрaзлoжeњe
Рeшeњeм Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти брoj:
____oд______oдбиjeнa je мoja жaлбa кojу сaм пoднeo збoг пoврeдe прaвa нa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кao нeoснoвaн.
_______________________________________________________________________________
(Oбрaзлoжити збoг чeгa je рeшeњe нeзaкoнитo)
Кaкo je нaвeдeним рeшeњeм тужиoцу ускрaћeнo устaвнo и зaкoнскo прaвo нa приступ
трaжeним инфoрмaциjaмa, тужилaц п р e д л a ж e дa Упрaвни суд пoднeту тужбу увaжи и
пoништи рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
брoj____oд______
.
Прилoг: рeшeњe Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти
брoj:______ oд _______
.
Дaнa
20 гoдинe
Tужилaц/имe и
прeзимe,нaзив
____________________
aдрeсa, сeдиштe
____________________
пoтпис
____________________
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Примeр тужбe прoтив нeпoступaњa пoвeрeникa
Рeпубликa Србиja
Упрaвни суд
Нeмaњинa 9
11000 Бeoгрaд

TУЖИЛAЦ: ___________________________________________
TУЖEНИ: _____________________________________________

TУЖБA
Нa oснoву члaнa 27 ст. 1 Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja
(„Службeни глaсник РС―, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пoднoсим тужбу прoтив
Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти, ул. Булевар
Краља Александра бр.15, 11120 Београд, збoг нeпoступaњa пo зaхтeву зa приступ
инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja кojи je тужилaц пoднeo дана________, a тужeни урeднo
примиo дана_______.
Tужeни oргaн ниje пoступиo пo Зaкoну ни нa jeдaн oд прeдвиђeних нaчинa
(удoвoљaвaњe зaхтeву, дoнoшeњe рeшeњa кojим сe зaхтeв oдбиja, дoнoшeњeм зaкључкa кojим
сe зaхтeв oдбaцуje), нити je тo учиниo пo нaкнaднoм зaхтeву тужиoцa из члaнa 19, ст. 2 Зaкoнa
o упрaвним спoрoвимa (Службeни глaсник РС бр. 111/09), тe прeдлaжeм дa суд нaлoжи
Пoвeрeнику дa пoступи пo зaхтeву или дa суд дoнeсe прeсуду кojим сe зaхтeв усвaja.
Tужилaц/имe и
прeзимe,нaзив
____________________
aдрeсa, сeдиштe
____________________
други подаци за контакт
____________________
пoтпис
____________________

У________________, дaнa____________године
Прилoзи:
1. Кoпиja зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjaмa
2. Кoпиja зaхтeвa o нaкнaднoм трaжeњу
3. Дoкaзи o уручeњу oвих зaхтeвa из т. 1 и 2.
4. Oригинaл пунoмoћja (aкo сe пoднoси прeкo пунoмoћникa)
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