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Школа је верификована за наведену делатност решењем Републичког комитета за 

образовање и физичку културу Републике Србије бр. 022-114/83-02 од 23. јуна 1987. 

године, односно решењем бр. 022-05-03/94/1 од 2006. године Министарства просвете 

Републике Србије, као и решењем бр. 022-05-03/94-03 од 2007. године. 

 

Према упису у јуну 2018. године школа има одељења следећих образовних профила: 

 

I МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

ЗАНИМАЊЕ ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВАЊА  

1. Бродомашински техничар 4 

2. Бродомеханичар 3 

 

II САОБРАЋАЈ 

ЗАНИМАЊЕ ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВАЊА 

  

1. Наутички техничар-поморски смер 4 

2. Наутички техничар-речни смер 4 

3. Бродовођа 3 

 

III ГРАЂЕВИНАРСТВО 

ЗАНИМАЊЕ ТРАЈАЊЕ ОБРАЗОВАЊА 

1. Грађевински техничар за хидроградњу  4 

 

 

Материјално технички услови 

 

У току школске 2018/2019. године услед недостатка финансијских средстава није било 

већих улагања ни у погледу техничких услова рада, ни у погледу наставних средстава. 

Финансијским средствима школе и градског буџета одржаван је систем. 

 

Током прошле школске године школа се пријавила на конкурс Министарства правде 

за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења. На 

конкурсу је учествовала са пројектом опремања учионица новим школским 

намештајем ради обезбеђења основних хигијенско-здравствених услова за рад 

ученика и наставника. Школа није прошла на конкурсу. 

 

Током прошле школске године школа је упутила захтев Граду Београду за обезбеђење 

финансијских средстава за кречење школе. Одобрен је износ од 500.000,00 динара без 

ПДВ-а. Током летњег распуста окречено је 3 најугроженије учионице, које су 

руиниране приликом поплаве школе 2018. године. Окречен је и кабинет наставника 

машинске групе предмета, просторија за пријем родитеља, канцеларија школског 

психолога, канцеларија шефа рачуноводства и кафе кухиња, као и улаз школе, 

ходници и степениште у приземљу и првом спрату. С обзиром да средства нису 

покрила све трошкове кречења, школа је делом учествовала и сопственим средствима.  
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Кадровски услови 

 

У школској 2018/2019 години није било значајних промена у кадровској структури.  

 

16 наставника и 2 стручна сарадника (психолог/педагог и библиотекар) радили су 

са пуним радним временом, 5 наставника радили су у проценту већем од пуне 

норме (Ирина Кивић 105%, Радисав Живковић 107%, Миљана Митровић 103%, 

Мирослав Савић 101% и Борислав Савић 114%). Укупно 20 наставника радило је у 

проценту радног времена мањем од пуне норме и то њих 11 испод 50%. Свим 

наставницима који су радили преко пуне норме закључивани су Уговори о раду на 

одређено време до 31.08. 2019. године за проценат радног времена преко 100%.   

 

На упражњена радна места примани су радници са листа технолошких вишкова 

тако да смо у школској 2018/19 години преузели Игора Симића, наставника 

физичког васпитања са још додатних 10%, укупно 40% радног времена, Марка 

Лекића, наставника физичког васпитања за 20% радног времена и Лину Ђорђевић, 

наставника практичне наставе за бродомашинске техничаре допунили смо са са 

26% радног времена. Са 44% радног времена на неодређено време преузели смо 

наставницу руског језика Сању Недељковић. 

 

Школа је тражила одобрење за расписивање конкурса за сва слободна радна места, 

али конкурс није одобрен и није спроведен. Из тог разлога, са појединим 

наставницима закључивани су Уговори о раду на одређено време до 31.08. 2019. 

Године, и то: Михајло Цветковић, наставник ликовне културе 20%, Сања 

Јовановић, наставник математике 88%, Љиљана Лазић, наставник хемије 40% , 

Борислав Ђорђевић, наставник бродомашинске праксе 100%, Зоран Јовичић, 

наставник наутичке праксе за речни смер 98% и Владимир Шпаровић, наставник 

наутичке праксе за поморски смер 22%.  

 

Након подношења приговора наставника Владимира Шпаровића просветној 

инспекцији и након извршене посете просветног инспектора, школа је добила меру 

да попуни радно место наставника практичне наставе поморског смера 

одговарајућим кадром, тако да је од другог полугодишта до 31.08.2019. наставник 

наутичких предмета Златко Кенђелић радио са нормом већом од пуне, односно 

122%. С обзиром да је ово била последња школска година у којој смо школовали 

образовни профил наутички техничар-поморски смер, школа више нема потребе за 

оваквим кадром.  

 

На одређено време закључен је Уговор о раду са вероучитељем Здравком Милићем.  

 

На одређено време ради и секретар школе Војислава Полексић (ове школске године 

стекла лиценцу за секретара школе), као и две спремачице Катица Томић и 

Драгица.  
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У јуну месецу зато што је напунила 65 година живота, Јасмина Петровић Зец, 

стручни сарадник – библиотекар одлази у пензију. На радно место библиотекара 

распоређена је наставница српског језика Снежана Живановић  са 30% радног 

времена до 31.08.2019, јер је то максимум прековременог рада за запослене у 

образовању.  

 

 

Упис и кретање броја ученика у школској 2018/2019. години 

 

 

Број ученика на почетку шк. 2018/2019. год. 400 

Уписано у току школске године 22 

Исписано 31 

Искључено 1 

Број ученика на крају шк. 2018/2019. год. 390 
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Успех по одељењима на крају школске  2018/2019. године 

 

У јуну 2019. године са позитивним успехом завршило је укупно 306 ученика, што је 78.5% 

и то: 

- У првом разреду 77 ученик – 77.8% 
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ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

 1

. 
1H2 30 0 30 1 0 29 Тамара Ђорић Шпаровић 

 2

. 
1М 26 5 31 8 0 23 Наташа Владисављевић 

 3

. 
1Х 19 7 26 8 1 17 Здравко Милић 

 4

. 
1Н3 32 3 35 5 0 30 Златко Кенђелић 

  Укупно 107 15 122 22 1 99  

 5

. 
2H2 27 0 27 0 0 27 Емина Балан Милић 

 6

. 
2М 25 6 31 1 0 30 Леонид Јовановић 

 7

. 
2Х 27 0 27 3 0 24 Наташа Леловић 

 8

. 
2Н3 24 1 25 3 0 22 Зоран Тинтор 

  Укупно 103 7 110 7 0 103  

  

1

0

. 

3МН3 24 0 24 0 0 24 Дејан Гавриловић 

 1

1

. 

3Н2 33 0 33 0 0 33 Јасна Мамић 

 1

2

.

. 

3М 25 0 25 1 0 24 Маријана Миленковић 

 1

3 
3Х 20 0 20 0 0 20 Радмила Петковић 

  Укупно 102 0 102 1 0 101  

 1

5

. 

4Н1 25 0 25 1 0 24 Снежана Живановић 

 1
6

. 

4Н2 26 0 26 0 0 26 Гордана Јовановић Поповић 

  4М 20 0 20 0 0 20 Јасмина Милаковић 

Радисав Живковић 

 1
7

. 

4Х 17 0 17 0 0 17 Драгана Ромић 

  Укупно 88 0 88 1 0 87  

   400 22 422 31 1 390  
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- У другом разреду 81 ученик – 78.6% 

- У трећем разреду 78 ученика – 77.2% 

- У четвртом разреду 70 ученика – 80.5% 

У јуну 2019. године са одличним успехом завршило је укупно 61 ученик (15.6%),  са врло 

добрим успехом завршило је укупно 90 ученика (23.1%), са добрим успехом завршило је 

133 ученика (34.1%) и са довољним успехом завршило је укупно 22 ученика (5.6%). 

Подељено по разредима успех у јуну 2019. године је следећи: 

- Први разред – 6 ученика са одличним успехом, 33 ученика са врло добрим успехом, 

35 ученика са добрим успехом и 3 ученика са довољним успехом 

- Други разред – 11 ученик са одличним успехом, 21 ученик са врло добрим успехом, 

36 ученика са добрим успехом и 13 ученика са довољним успехом 

- Трећи разред – 22 ученика са одличним успехом, 19 ученика са врло добрим успехом, 

33 ученика са добрим успехом и 4 ученика са довољним успехом 

- Четврти разред – 22 ученика са одличним успехом, 17 ученика са врло добрим 

успехом, 29 ученика са добрим успехом и 2 ученика са довољним успехом. 

У јуну 2019. године са недовољним успехом је укупно 31 ученик - 8.0% (9 у првом разреду, 

11 у другом разреду, 6 у трећем разреду и 5 у четвртом разреду), а 53 ученика упућено је на 

разредне испите – 13.6%  (13 у првом разреду, 11 у другом разреду, 17 у трећем разреду и 12 

у четвртом разреду). Од броја недовољних у јуну је понављало разред укупно 19 ученика – 

4.9% (8 ученика првог разреда, 4 ученика другог разреда, 2 ученика трећег разреда и 5 

ученика четвртог разреда), а на поправне испите упућено је 12 ученика.  

 

Поправни и разредни испити 
 

 
 
 
 

РАЗРЕД 

 

Број ученика 

који су 

понављали 

разред  

Број 

ученика који 

су упућени на 

разредне 

испите 

 
Број ученика 

који су 

положили 

разредне испите 

Број 

ученика који су 

упућени на поправни 

испит са једном 

недовољном 

 
Број ученика који 

су упућени на 

поправни испит са 

две недовољне 

 

Број ученика 

који су 

положили 

поправне 

испите 

 
 

Први 
разред 9 13 11 2 1 3 

Други 
разред 5 11 6 5 6 11 

Трећи 
разред 3 17 15 4 1 5 

Четврти 
разред 8 12 6 3 2 3 

Укупно 25 53 38 14 11 22 
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Након разредних испита у јуну и августу још 38 ученика је завршило разред без 

поправних испита (344 ученика без поправних испита или 88.2%), а још 6 ученика је 

понављало разред. Од  25  ученика упућених на поправне испите са успехом је 22 ученика 

завршило разред.  

На крају школске године укупно је завршило разред 365 (93.6%) ученика са средњом 

оценом 3,19, а укупно понавља 25  (6.4%) ученика, и то: 

- Први разред завршило је укупно 90 ученика (90.9%), а понавља 9 ученика (9.1%) – 

средња оцена је 3.11 

- Други разред завршило је укупно 98 ученика (95.2%), а понавља 5 ученика (4.8%) – 

средња оцена је 3.05 

- Трећи разред завршило је укупно 98 ученика (97%), а понавља 3 ученика (3%) – 

средња оцена је 3,26 

- Четврти разред завршило је укупно 79 ученика (90.8%), а понавља 8 ученика (9.2%) – 

средња оцена је 3,35 

Матурски испити 

У јунском испитном року школске 2018/19 године матурски испит је пријавило 73 редовних 

ученика, а завршни 11 ученика. Матурски испит са успехом је положило 66 ученика, а 

завршни 10. На поправни испит упућено је 6 ученика, један ученик упућен је  на поновно 

полагање матурског испита и један ученик на поновно полагање завршног испита. У 

редовном јунском испитном року укупно 76 (68.5%) ученика завршних разреда стекло је 

диплому о завршеној квалификацији.  

У допунском јунском испитном року школске 2018/19 (заједно са ванредним ученицима), 

матурски испит пријавило је 4 редовна ученика и завршни испит 1 ученик. Матурски испит 

је са успехом положило 4 ученика и завршни испит 1 ученик. Након допунског јунског рока 

укупно 81 (73%)  ученика завршних разреда стекло је диплому о завршеној квалификацији.   

У августовском испитном року школске 2018/19 године матурски испит пријавило је 3 

редовна ученика и завршни испит 1 редовни ученик. Матурски испит са успехом је 

положило 2 ученика, а завршни испит 1 ученик. Један редовни ученик није се појавио на 

матурском испиту.  

На крају школске 2018/19 године укупно 84 (75.7%) ученика завршних разреда стекло је 

диплому о завршеној квалификацији.  

 

Изостанци 

 

У току школске 2018/19 године ученици су направили укупно  121155 изостанка, односно 

311 по ученику, што представља повећање изостанака од 23% у односу на прошлу 

школску годину. Укупан број оправданих изостанака је 98450, односно 253 по ученику, 

што представља повећање од 17.8% у односу на прошлу школску годину. Укупан број 

неоправданих изостанака је 22705, односно 58 по ученику што представља повећање од 

46.6% у односу на прошлу школску годину.  

 

Распоређено по разредима, ситуација је следећа: 
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- Први разред – укупно 25434 изостанака (257 по ученику) – оправданих 20466 (207 

по ученику) и неоправданих 4968 (50 по ученику). У првом разреду просечан 

укупан број изостанака повећан је за 32 у односу на прошлу школску годину, 

односно 12.5%, просечан број оправданих изостанака повећан је за 20, односно 

9.7%, а просечан број неоправданих изостанака повећан за 12, односно за 24%. 

 

- Други разред – укупно 29624 изостанака (288 по ученику) – оправданих изостанака 

25296 (246 по ученику) и неоправданих изостанака  4328 (42 по ученику). У другом 

разреду просечан укупан број изостанака повећан је за 80 изостанка, односно 

27.8%, просечан број оправданих изостанака повећан је за 63 изостанака, односно 

25.6%, а просечан број неоправданих изостанака повећан је за 17 изостанака, 

односно 40.5%. 

 

- Трећи разред – укупно 32695 изостанака (324 по ученику) – оправданих 26271 (260 

по ученику) и неоправданих 6424 (64 по ученику). У трећем разреду просечан 

укупан број изостанака повећан је за 52 изостанака, односно 16%, просечан број 

оправданих изостанака повећан је за 32 изостанка, односно 12.3%, а просечан број 

неоправданих изостанака повећан је за 20 изостанака, односно 31.5%.  

 

- Четврти разред – укупно 33402 изостанака (384 по ученику) – оправданих 

изостанака 26417 (304 по ученику) и неоправданих изостанака 6985 (80 по 

ученику). У четвртом разреду просечан укупан број изостанака је повећан за 125 

изостанака, односно 32.5%, просечан број оправданих изостанака повећан је за 63 

изостанака, односно 20.7%, а просечан број неоправданих изостанака повећан је за 

62 изостанака, односно 77.5%.  
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ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

 1

. 
1H2 4489 155 4231 146 258 9 Тамара Ђорић Шпаровић 

 2

. 
1М 5521 240 4874 212 647 28 Наташа Владисављевић 

 3

. 
1Х 5411 318 4906 289 505 29 Здравко Милић 

 4

. 
1Н3 10013 334 6455 215 3558 119 Златко Кенђелић 

  Укупно 25434 257 20466 207 4968 50  

 5

. 
2H2 5984 221 5789 214 195 7 Емина Балан Милић 

 6

. 
2М 9713 324 7402 247 2311 77 Леонид Јовановић 

 7

. 
2Х 6352 265 5645 235 707 30 Наташа Леловић 

 8

. 
2Н3 7575 344 6460 294 1115 50 Зоран Тинтор 

  Укупно 29624 288 25296 246 4328 42  

  

1

0

. 

3МН3 11529 480 8698 362 2831 118 Дејан Гавриловић 

 1

1

. 

3Н2 6759 205 6158 187 601 18 Јасна Мамић 

 1

2

.

. 

3М 7905 329 6289 262 1616 67 Маријана Миленковић 

 1

3 
3Х 6502 325 5126 256 1376 69 Радмила Петковић 

  Укупно 32695 324 26271 260 6424 64  

 1

5

. 

4Н1 6193 258 5475 228 718 30 Снежана Живановић 

 1
6

. 

4Н2 11848 456 7581 292 4267 164 Гордана Јовановић Поповић 

  4М 8046 402 6925 346 1121 56 Јасмина Милаковић 

Радисав Живковић 

 1
7

. 

4Х 7315 431 6436 379 879 52 Драгана Ромић 

  Укупно 33402 384 26417 304 6985 80  

   121155 311 98450 253 22705 58  
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Похвале, награде и примењене васпитно дисциплинске мере у школској 2018/2019. 

години 

    Похвале и награде 

Награђено је 6, а похваљено 13 ученика првог разреда. 

Награђено је 11, а похваљено 8 ученика другог разреда. 

Награђено је 22, а похваљено 10 ученика трећег разреда. 

Награђено је 22, а похваљено 8 ученика четвртог разреда. 

Одлуком Наставничког већа за спортисту генерације проглашен је , ученик  одељења. 

Одлуком Наставничког већа ђаком  генерације проглашена је ученица 4Н1 одељења, 

Теодора Пантовић. 

На нивоу школе изречено је укупно 514 васпитно-дисциплинских мера, од чега је: 

 

- 105 опомена одељенских старешина – 30 у првом разреду, 23 у другом разреду, 22 у 

трећем разреду, 30 у четвртом разреду  

- 168 укора одељењских старешина – 36 у првом разреду, 49 у другом разреду, 36 у трећем 

разреду и 47 у четвртом разреду 

- 146 укора одељењских већа – 32 у првом разреду, 38 у другом разреду, 37 у трећем 

разреду и 39 у четвртом разреду 

- 65 укора Директора школе – 17 у првом разреду, 21 у другом разреду, 4 у трећем разреду 

и 23 у четвртом разреду 

- 29 укора Наставничког већа – 8 у првом разреду, 7 у другом разреду, 2 у трећем разреду и 

12 у четвртом разреду 

- 1 искључење – 1 у првом разреду  

 

Просечна оцена из владања на нивоу школе је 3,08 а по разредима: 

- Први разред 3,26 

- Други разред 2,89 

- Трећи разред 2,93 

- Четврти разред 3,23 

 

Извештај о раду школе за ванредне ученике у школској  2018/2019 години   

         Упис ученика у школској 2018/2019 години 

 

Образовни 

профил 

Број 

ученика 

по 

смеру 

Преквалификација Доквалификација Завршетак 

започетог 

школовања 

Бродомашински 

техничар 
12 11 0 1 
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Наутички 

техничар-

поморски смер 

 

11 

 

11 

 

0 

 

0 

Наутички 

техничар-речни 

смер 

 

6 

 

5 

 

0 

 

1 

Грађевински 

техничар за 

хидроградњу 

2 0 0 2 

Бродомеханичар 1 0 0 1 

Бродовођа 3 0 0 3 

Укупно 

уписаних 

ученика у 

2018/2019 

 

35 

 

27 

 

0 

 

8 

Укупно уписаних 

ученика у 2017/2018 

 

35 

 

24 

 

4 

 

7 

 

Испитни рокови у школској 2018/2019 години 

 

Испитни рок Пријављено 

испита 

Положено испита Положени 

испити у  

Просечна 

оцена 

Октобарски рок 

2018/2019 

103 102 99,03 3,90 

Јануарски рок 

2018/2019 

138 136 98,55 3,53 

Априлски рок 

2018/2019 

97 92 94,85 3,49 

Јунски рок 

2018/2019 

67 66 98,51 3,17 

Августовски рок 

2018/2019 

29 29 100 3,48 

Укупно/Σ у 

школској 

2018/2019 

434 425 97,97% 3,50 

(3,495) 

Укупно/Σ у школској 

2017/2018 

429 418 97,44% 3,14 
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Параметри који се прате, а у поређењу са претходном школском годином, говоре да је: 

 

-  исти број уписаних ученика  

-  незнатно већи број пријављених испита и то за 5 

- незнатно виши проценат положених испита, и то за 0,53%   

- виша просечна оцена на испитима и то за 0,36 

Матурски и завршни испити 

       Укупно 20 ученика је положило матурске и завршне испите у школској 2018/2019  

години.              

По смеровима: 

- бродомашински техничар11 ученика 

- наутички техничар - поморски смер 2 ученика 

- наутички техничар - речни смер 4 ученика 

- бродограђевински техничар 2 ученика 

- бродомонтер 1 ученик 

 

Наставни процес 

 

Редовна настава 

 
У току школске године настава је углавном реализована према плану, а одступања су 

била у границама дозвољене толеранције. 

Школски календар је у потпуности испоштован. 

Реализација фонда часова приказана је у следећој табели 

 

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

Е
 

ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО НЕОДРЖАНО 
ОДЕЉЕЊСКИ 
СТАРЕШИНА 

 
1М 1686 1657 29 Наташа Владисављевић 

1.72% 

1Н2 1568 1545 23 Тамара Ђорић Шпаровић 
1.47% 

1Н3 1554 1513 41 Златко Кенђелић 
2.62% 

1Х 1320 1285 35 Здравко Милић 
2.65% 

 6128 6000 128 2.09% 
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2М 1407 1422 +15 Леонид Јовановић 
0% 

2Н2 1520 1476 44 Емина Балан Милић 
2.90% 

2Н3 1555 1528 27 Зоран Тинтор 
1.74% 

2Х 1520 1462 58 Наташа Леловић 
3.82% 

 6002 5888 114 1.90% 
 

3М 1534 1468 66 Маријана Миленковић 
4.30% 

3МН3 1816 1769 47 Дејан Гавриловић 
2.59% 

3Н2 1590 1555 35 Јасна Мамић 
2.20% 

3X 1380 1322 58 Радмила Петковић 
4.20% 

 6320 6114 206 3.26% 
 

4М 1432 1408 24 Јасмина Милаковић 
1.68% 

4Н1 1464 1399 65 Снежана Живановић 
4.44% 

4Н2 1496 1467 29 Гордана Јовановић 
1.94% 

4X 1272 1236 36 Драгана Ромић 
2.83% 

 5664 5510 154 
2.72%  

 24114 23512 602 
2.50% 1 

 

 

Додатна, допунска, припремна настава и  ваннаставне активности, час одељењског 

старешине, час одељењске заједнице 

 

О
б

л
и

к
 

н
е
п

о
с

р
е
д

н
о

г 

р
а

д
а
 с

а
 

у
ч

е
н

и
ц

и
м

а
 

ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО НЕОДРЖАНО 
НЕОДРЖАНО 

(%) 

 Допунска/додатна 
настава 

1155 800 355 30.7% 
2.73% 

Припремна 
настава (редовни 

и ванредни) 
840 716 124 14.8% 

3.90% 

ЧОС 551 436 115 20.9% 
1.69% 

ЧОЗ 551 261 290 52.6% 
1.20% 

Ваннаставне 
активности 

228 174 54 23.7% 
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Извештај Тима за каријерно вођење и саветовање ШББХ за школску 2018/2019 годину 

У оквиру Програма за каријерно вођење и саветовање у складу са Законом о средњој школи 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 55/2013) формиран је стручан Тим у чијем саставу су стручни 

сарадници и наставници из свих подручаја рада: Данка Грозданић Бабић, Јасна Мамић, 

Маријана Миленковић, Михајло Цветковић; проширени сатсав Тима чине наставници свих 

Стручних већа у школи. 

Задатак Тима је био да прати индивидуалне склоности ученика, обавља саветодавни рад и по 

потреби сарађује са Националном службом за запошљавање, Канцеларијом за младе, 

образовним установама и осталим НВО који организују активности у овој области. Такође 

задатак Тима је био да са ученицима и родитељима истражи могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

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

сопственог става о томе. Тим је у сарадњи са наставницима пратио развој ученика и 

информисао их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на 

тржишту рада. У оквиру Програма каријерног вођења и саветовања у школској 2018/2019. 

години реализоване су следеће активности: 

 

 

 

 

 

 

М
ес

ец
 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

 

 

П Р Е Г Л Е Д  А К Т И В Н О С Т И  

 

 

 

Задужени 

наставници 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Формиран је каријерни инфо кутак (КИК), који је обликован 

током целе године. 
Чланови Тима 

 Портфолио ЧОС ,,Уговор са самим собом,,-први 

корак;постављање циља 
Одељенске 

старешине 4их 

разреда 

 

 Самоспознаја (1, 2, 3,4 разред) 

 

Наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске наставе 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 Самоспознаја (1, 2, 3,4 разред) 

 

 

Чланови већа  

 Организоване су радионице плана прикупљања 

информација 
Наставнице 

информатике  и 

електротехничке 

групе 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

   

 Самоспознаја (1, 2, 3,4 разред) 

Писани састави на теме из области КВиС-а 

 

Наставнице српског 

језика 

 

 Реални сусрети: Регата у функцији КВИС-а/размена са 

ученицима сличних школа/посете институцијама - 

Порторож 

Мима Беговић 

Златко Кенђелић 

Леонид Јовановић 

 Ученици и наставници хидрограђевинског одсека 

посетили су 14.11.2018. Форум вода 2018 и том 

приликом присуствовали следећим предавањима: 

Пречишћавање комуналних отпадних вода великих 

градова у региону: модератор проф. Марко Иветић 

Стручно веће 

хидрограђевинске 

групе предмета 

 Практична настава је реализована у свим разредима и 

сви чланови Стручног већа су посетили Сајам вода - 

14.11.2018. BELEXPO CENTAR 

Стручно веће 

хидрограђевинске 

групе предмета 

 Ученици наше школе присуствовали су презентацији 

професора и сарадника Пољопривредног факултета на 

тему подизања капацитета образовања код ученика 

средњих стручних школа у домену  адекватног 

сагледавања наставка школовања у високом образовању 

и добијању неопходних знања по питању садржаја из 

области студијских програма на Пољопривредном 

факултету. Студијски програми који су изазвали 

највише одушевљења код наших ученика су били 

фитомедицина и студијски програм прехрамбена 

технологија. 

 

Мима Беговић 
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 Самоспознаја (4 разред) 

 

У оквиру наставе филозофије реализоване су радионице-

самоспознаја у корелацији са темама из филозофије: Шта 

знам о себи, у свету интересовања, у свету врлина и 

вредности, у свету вештина и способности, радне врлине. 

 

Гордана Милић 

 

 Наши ученици и наставници присуствовали су 

националној радионици о еколошком развоју 

бродоградње и бродских мотора у унутрашњем водном 

транспорту пројекта Green Danube у организацији 

Competence Center (DCC) из Београда који је партнер 

овом пројекту. 

  

Директорка школе 

Ирина Кивић 

 

 Дана 14.12.2018. године у оквиру обележавања великог 

јубилеја, 150 година Савеза инжењера и техничара 

Србије, а у сарадњи са Музејом науке и технике, 

одржана је изложба „150 година Савеза инжењера и 

техничара Србије, од Техничарске дружине до 

савременог удружења“. Том приликом наши ученици 

су имали прилику да са стручним водичем, обиђу ову, 

али сталне поставке Музеја. 

 

 

 

Мима Беговић 

Ј
А

Н
У

А
Р

  Како тражим поуздану информацију  (фокус на свет 

рада, професионалне могућности) реализован у виду   

радионица и кроз задатке истраживања на интернету. 

 

 

Наставнице 

информатике  и 

електротехничке групе 
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 Ученици наше школе Сара Митровић, Теодора Шћекић, 

Лазар Огњен Младеновић и координатор Тима за каријерно 

вођење Михајло Цветковић учесници су конференција и 

радних група у оквиру пројекта Solidarity tour, чији је 

носилац  Confrotation Europe у Паризу, а који је одобрен од 

стране Европске Комисије. Пројекта Солидарност има за 

циљ јачање активног учешћа грађана унутар 7 европских 

земаља - Белгије, Француске, Грчаке, Мађарске, Пољске, 

Чешке и Србије. Тим поводом организују се дебате у свакој 

од земаља учесница о различитим изазовим и јавним 

политикама на агенди ЕУ. Идеја Солидарности је 

интеграција младих у будућност ЕУ, проширење ЕУ, 

посебно на балканске земље, заједничка политика азила и 

миграција. Прва конференција одржана је у Варшави од 13. 

до 15. фебруара 2018. Тема је била тржиште рада, млади на 

тржишту рада, визија тржишта рада у будућности Европе 

са акцентом на социјалну димензију. 

 

Координатор Тима 

Ученици: 

Сара Митровић (4Н1)  

Теодора Шћекић (4Н2) 

Лазар Огњен Младеновић 

(4М) 

 

 ПИЛОТ ОБУКА 

Danube Transnational Programme-Danube SKILLS је 

одржана од 26. до 28. фебруара. Обука се односи на 

сигурносне процедуре у ванреддним ситуацијама током 

операција на броду укључујући сигурност на раду ( 

МОДУЛ I), указивање прве помоћи ( МОДУЛ II), технике 

преживљавања (МОДУЛ III) и  заштиту околине (МОДУЛ 

IV). 

Јасна Мамић 

Ученици 3Н2: 

1.Недељковић Милош 

2.Лаушев Петар 

3.Пауновић Милош 

4.Павловић Алекса 

5.Миловановић Урош 

6.Јордачевић Дамир 

7.Михајловић Јана 

8.Трујкић Милан 

9.Ђорђевић Алекса 

 Мој профил на друштвеним пословним мрежама је 

пројекат реализован кроз радионице. 
Наставници 

електротехничке групе 

предмета 

М
А

Р
Т

 

 Упитник за матурант: Шта даље, има ли дилема,  који су 

факултети најинтересантнији за матуранте? 

 

Одељенске старешине 

4их разреда 

 Радионице Постављање циљева Наставници грађанског 

васпитања и верске 

наставе 
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Подносилац извештаја: 

Михајло Цветковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
П
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 Друга конференција у оквиру пројекта Солидарност 

одржана је у Прагу од 10. до 12. априла. Тема 

конференције била је: “Демократија, европске вредности и 

начин на који млади виде будућност ЕУ”. Домаћин 

учесника из седам земаља, међу којима и Србија, био је 

Институт за европску политику Еуропеум.  

 

Координатор Тима 

Ученици: 

Сара Митровић (4Н1)  

Теодора Шћекић (4Н2) 

Лазар Огњен Младеновић 

(4М) 

 Ученици и наставници хидрограђевинског одсека 

посетили су Сајам грађевинарства 18.04.2019. и том 

приликом присуствовали презентацији грађевинских 

машина на штанду Fotocommerce d.o.o. 

Стручно веће 

хидрограђевинске групе 

предмета 

 Мотивационо писмо Наставници/це грађанског 

васпитања,верске наставе, 

српског језика и 

књижевности 

 Манифестација Дан девојчица/дан дечака Мима Беговић 

Вршњачки тим 

М
А

Ј
 

 Реални сусрети: Регата у функцији КВИС-а/размена са 

ученицима сличних школа/посете институцијама - Бакар 
Директорка школе 

Мима Беговић 

Ирина Кивић 

Златко Кенђелић 

Ј
У

Н
 

 Праћење реализације активности -евалуација у току и на 

крају планираних активности; 
Чланови Тима 

 Планирање активности за наредни период у односу на 

постигнуте резултате 
Чланови Тима 
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Сарадња са родитељима 
 

У току школске 2018/2019. године, школа је преко свих запослених сарађивала са 

родитељима ученика на више начина. Пре свега, школа је континуирано и систематски 

сарађивала са родитељима кроз појединачне сусрете са одељењским старешинама, 

организоване једанпут седмично према плану одељењских старешина. Поред тога, 

одржавали су се родитељски састанци најмање четири пута у току школске године као и 

када је за то постојала потреба. Према школској евиденцији одржано је укупно 55 

родитељских састанака, и то у првом разреду укупно 18, у другом разреду укупно 13, у 

трећем разреду укупно 8, и у четвртом разреду укупно 16 родитељских састанака.Поред 

родитељских састанака, редовно су одржавани појединачни разговори са родитељима и то 

у првом разреду 174 појединачна разговора, од тога 29 у присуству директора школе, у 

другом разреду 108 појединачних разговора, од тога 32 у присуству директора школе, у 

трећем разреду 53 разговора, од тога 3 у присуству директора школе и у четвртом разреду 

105 појединачних разговора, од тога 1 у присуству директора школе. 

 

Школа је такође сарађивала са са домовима ученика средњих школа у којима су били 

смештени наши ђаци. Родитељи ученика су редовно информисани о значајним 

дешавањима везаним за њихову децу телефонским и писменим путем. 

 

Сарадња са родитељима се остваривала такође преко психолошко-педагошке службе и 

директора школе. 

 

Сарадња са родитељима ученика интензивно се одвијала и преко Савета родитеља школе 

чији су представници изабрани на почетку школске године. 

 

Школа је настојала да пружи помоћ ученицима без родитељског старања и ученицима 

лошег материјалног положаја доделом бесплатних уџбеника или ослобађањем од 

плаћања неких потраживања. 

 

Заједнички рад школе и родитеља у већини случајева се односио на образовно- васпитне 

проблеме, безбедност ученика, однос ученика према школској имовини, штети и 

надокнади. 

 

Рад одељенских старешина 

На основу прегледа педагошке документације утврђено је да је током школске 

2018/2019. године одржано: 436 часова одељењског старешине и  231 часова 

одељењске заједнице. 

 

Одељењске старешине су као непосредни педагошки руководиоци одељења током шк. 

2018/2019. године остварили следеће послове и задатке: 

 

- Упознали су ученике са Правилником о кућном реду 

- Упознали су ученике са њиховим правима и обавезама 

- Унели су личне и остале податке у главну уписницу и дневник рада 
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- Информисали су ученике са улогом и задацима одељењских заједница 

- Упознали су ученике са календаром рада у наставној години 

- Одржали су седнице одељењских већа и извршили анализу структуре ученика 

- Одржали су одељењске састанке одељења најмање пет пута у току школске године 

- Извршили су избор чланова за Савет родитеља и информисали родитеље о стању у 

одељењу 

- Информисали су родитеље о уџбеницима који се предлажу за употребу 

- Утврдили су распоред писмених задатака и графичких радова 

- Организовали  су  опредељевање  ученика  за  рад  у  секцијама  и  ваннаставним 

активностима 

- Утврдили су предлог ученика који ће похађати допунску и додатну наставу 

- Организовали  су избор 2 ученика за Ученички парламент демократском 

процедуром 

- Информисали су ученике о условима и могућностима за доделу стипендија 

- Организовали су такмичења ученика одељења у успеху, дисциплини и уредном 

похађању наставе 

- Организовали су извођење допунске и додатне наставе за ученике свог одељења 

- Анализирали су социјалне, животне и радне услове ученика 

- Анализирали су успех и дисциплину ученика на крају класификационих периода 

- Разматрали су рад одељењске заједнице ученика 

- Разматрали су проблеме уредног похађања наставе 

- Организовали су активности поводом Нове године 

- Дискутовали су са ученицима о култури понашања 

- Анализирали су оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима 

- Анализирали су активност сцих ученика у раду одељењске заједнице 

- Анализирали  су однос  ученика  према  школској  имовини, чувању и  одржавању 

школског инвентара и остале имовине 

- Информисали су ученике о значајним збивањима у граду, нашој земљи и свету 

- Анализирали су интерперсоналне односе међу ученицима у одељењу 

- Информисали су ученике о спровођењу разредних и поправних испита 

- Средили су целокупну педагошку документацију за претходну школску годину 

 

Извештај  о раду Наставничког већа   

Током школске 2018/2019. године одржано је 14 седница Наставничког већа. 

Теме Наставничког већа биле су уобичајене из надлежности Наставничког већа, и то: 

- усвајање извештаја о остварености Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. 

годину  

- извештај о раду директора школе 

- увођење електронског дневника 

- бројно стање ученика на почетку школске 2018/2019. године 

- припрема Годишњег плана рада школе за школску 2019/20 годину и његово усвајање 

- списак уџбеника 
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- анализе постигнутог успеха и васпитно образовних резултата на крају сваког 

класификационог периода 

- план допунске наставе 

- анализа рада школских комисија 

- припрема за матурске и завршне испите 

- избор Ђака генерације и Спортисте генерације 

- изрицање васпитно дисциплинских мера 

- решавања по молбама ученика и родитеља 

- Правилник о вредновању стручног усавршавања наставника и стручних сарадника  

- Пословник о раду Наставничког већа 

- Анекс Годишњег плана рада школе 

- Поступање у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у школама 

- Записник о ванредном инспекцијском надзору 

- Национална радионица у оквиру пројекта Danube SKILLS 

-Упис ученика за школску 2019/2020. годину 

- Похвале и награде ученика  

 

Под тачком разно углавном су разматрана текућа и мање формална питања (приредбе, 

излети, испраћаји у пензију, посете...) 

 

 

Снежана Живановић, записничарка 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума 

Директор је током школске 2018/2019 године организовао и руководио са четири седнице 

Педагошког колегијума.  

1. Прва седница Педагошког колегијума организована је након одржаних седница 

Одељенских већа на крају првог класификационог периода. Разматрани су 

постигнути васпитно-образовни резултати и мере за побољшање, које су се, пре 

свега, односиле на препоруке за редовно одржавање допунске наставе, као и 

континуирани педагошко саветни рад са наставницима, који имају проблема у 

одржавању дисциплине на часу. Такође, подржан је рад Тима за каријерно вођење, 

као облика подршке ученицима и похваљен је рад наставнице Ирине Кивић, која је 

била модераторка дводневног семинара „Каријерно вођење и саветовање – од школе 

до посла“, који је одржан у нашој школи и који је похађало четири наставника школе, 

школски педагог/психолог и директор школе.  

2. Друга седница Педагошког колегија организована је након одржаниг седница 

Одељенских већа на крају првог полугодишта. Разматрани су постигнути васпитно 

образовни резултати и констатовано је да је 55.56% ученика са успехом завршило 
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прво полугодиште, али да је број одличних ученика веома мали (свега 9.52%) и да је 

постигнута просечна оцена 3.15. Председница стручног већа електромашинске групе 

предмета предложила је да семинар погодан за машинску групу предмета 

„Интердисциплинарност и тематска интеграција у настави техничке групе предмета“. 

Педагошки колегијум подржао је предлог стручног већа и сагласио се да пет 

наставника и директор школе похађају поменути семинар. 

3. Трећа седница Педагошког колегијума организована је на крају школске године и 

након одржаних матурских испита. Разговарало се о постигнутим резултатима и о 

предлозима школског педагога/психолога за Развојни план школе за период 2017-

2021. Директорка је упознала Педагошки колегијум о резултаима првих шест месеци 

пројекта Danube Skills, као и о предстојећој Европској директиви о међусобном 

признавању квалификација бродске посаде, која ће донети корените промене у 

систему образовања посаде речних бродова. 

4. Четврта седница Педагошког колегијума организована је након одржаних поправних 

испита. Констатовано је да је било доста проблема на поправним испитима, писано је 

неколико приговора на оцену, тако да је предложено (предложило је стручно веће 

природне групе предмета на инсистирање наставнице Опролећоване Ђокић) да 

наставници школе у наредној школској години похађају семинар о примени 

Правилника о оцењивању.  

 

Извештај о раду Одељењских већа    

 
Током школске 2018/2019. године одржано  је 92 седнице  Одељењских већа, од чега у 

првом разреду 21, у другом 26, у трећем 18 и у четвртом разреду 27 седница. 

Одељењска већа у највећој мери су се бавила темама које су предвиђене Годишњим 

планом рада као и актуелним питањима и проблемима и то: 

 

- усвајањем распореда часова, распореда допунске, додатне и консултативне 

наставе; распореда писмених задатака, усвајањем листе уџбеника; 

- праћењем кретања ученика и бројног стања ученика у одељењима; 

- анализом реализације наставних планова и програма по предметима; 

- анализом реализације допунске и припремне наставе; 

- анализом успеха ученика на крају сваког класификационог периода на нивоу 

одељења и појединачно и предлагањем мера за побољшање успеха; 

- анализом редовности похађања наставе; 

- идентификовањем ученика који имају проблеме у учењу и у понашању; 

- изрицањем васпитно-дисциплинских мера и предлагањем васпитно- 

дисциплинских мера Наставничком већу; 

- утврђивањем закључних оцена по предметима и оцене из владања; 

- предлагањем ученика за похваљивање и награђивање; 

- упућивањем ученика на разредне и поправне испите; 

- анализирањем извештаја са разредних, поправних , матурских и завршних 

испита 
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Извештаји о раду Стручних већа 

 

Наставници истог наставног и сродних предмета су организовали рад стручних већа са 

циљем систематског праћења и проучавања свих питања која су од значаја за успешно 

извођење васпитно-образовног рада. 

Састанци стручних већа су се одржавали једанпут месечно, што потврђују записници у 

књигама стручних већа из области предмета. Стручна већа су реализовала активности 

предвиђене Годишњим планом за школску 2018/2019. годину. 

Извештај о раду Стручног већа језичке групе предмета за 2018/2019. годину 

Чланови овог Стручног већа одржали су 8 састанака током ове  школске године. 

Реализовани су часови редовне, припремне и допунске наставе, као и рад у ванредној школи. 

Анализирали смо постигнут успех из језичких предмета на крају класификационих периода 

и предлагали мере за побољшање истих, које смо представљали на састанцима Педагошког 

колегијума. Одржан је матурски испит за ученике четвртог разреда из предмета Српски 

језик и књижевност. 

Реализовани су поправни и разредни испити из предмета језичке групе. Организоване су 

посете позоришту за ученике и професоре, залагањем  професорке Снежане Живановић. 

Професори су самостално посећивали семинаре стручног усавршавања, о чему постоји 

документација предата управи школе. Организована је посета Сајму књига. Дат је предлог 

поделе одељења за наредну школску годину. 

У оквиру манифестације Недеља страних језика, у организацији фондације Темпус је 

одржан дводневни семинар (присуство наставнице Јасмине Милаковић)  са темом: Развој 

језичких компетенција код ученика средњошколског узраста. Семинар се одржавао у хотелу 

Метропол 3. и 4. октобра од 10 до 17часова.  

 

Наставница француског језика Ивана Мирковић је имала излагање о семинару „ Креативни 

рад са ученицима на превенцији злоупотребе ПСА“ који је посетила.  

 

На Hippo такмичењу из енглеског језика учествовало је 8 ученика. Двоје се пласирало у 

полуфиналну рунду. То су Лука Џеновљановић 2н2 и Ђорђе Љубичић 3н2. На градском 

такмичењу из енглеског језика су учествовале Сара Митровић 4н1 која је освојила 26 бодова 

и Теодора Шћекић 4н2 која је освојила 29 бодова од максималних 40. То је веома добар 

резултат, имајући у виду да нико од такмичара није освојио више од 37 поена. Такође, јаку 

конкуренцију су чинили гимназијалци који енглески језик имају 5 пута недељно па се више 

спремају.  

 

Професорка француског језика Ивана Мирковић је колегама одржала предавање на тему: 

Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страног језика. Овим предавањем 

пренела је своје утиске са семинара којем је присуствовала 30.03.2019. Тема предавања 

највише се односила на израду писмених провера, критеријума оцењивања као и метода 

вредновања ученикових постигнућа током наставе. Поделила нам је материјал са семинара. 
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Наставница енглеског језика Јасмина Милаковић је имала излагање о угледном часу са проф 

Јасном Мамић на тему сидрење брода, интегративна настава.  

Предат је план рада већа за следећу школску годину. Извршен је избор уџбеника и 

наставних средстава.Договорени су термини за израду писмених задатака,обавештења ће 

стајати на огласној табли.  За новог руководиоца већа изабрана је Јасмина Милаковић, 

професор енглеског језикa.  

 

                                                                    Руководилац Стручног већа: 

                                                                                                            Јасмина Милаковић 

   

Извештај стручног већа друштвене групе  предмета   

Стручно веће у протеклом (полугодишњем) периоду одржало је укупно шест састанака. 

На првој седници Стручног већа одржаној 05. септембра, веће се сагласило са поделом 

предмета на наставнике. Утврђена је 40 часовна радна недеља за наставнике чланове 

Стручног већа друштвено-економске групе предмета запослених у васпитно-образовном 

процесу ШББХ, за школску 2018/2019. На седници је такође извршена анализа рада 

Стручног већа и резултати постигнути у претходној школској години. Под истом тачком 

дневног реда утврђено је стање опремљености учионица-кабинета, с обзиром на прелазак на 

електронски дневник и ангажман чланова С.В. у вези с тим. Након компјутерског опремање 

кабинета наш најважнији циљ остаје повезивање кабинета друштвено-економске групе 

предмета на интернет, што је за прва два спрата и урађено.  Пошто је већина предмета нашег 

актива  на трећем спрату, за нас је то још увек непримењено. На истој седници поновљен је 

на предлог проф. Милић Гордане за новог председника С.В. изабрана је  проф. Беговић 

Мима, професор музичке уметности. Предлог је једногласно усвојен.  

 
На другој седници Стручног већа одржаног 10. октобра извршена је анализа васпитно - 

образовних резултата првог класификационог периода. Резултати су слични онима из 

предходне године истог периода. Стручно веће је донело мере за побољшање које се пре 

свега односе на чешће давање могућности за одговарање, за увођење радионичарског 

приступа тамо где је могуће, увођење интерактивне наставе.  

 

Усвојен је извештај који се односи на различите активности и резултате који су ученици 

постигли укључивањем локалне самоуправе. Школа је добила признање од Општине 

``Савски венац`` (на чијој се територији налази) као признање Школи за различите 

хуманитарне акције.  

 

На трећем састанку Стручног већа одржаном 14. новембра, разматрали смо учешће наше 

веслачке екипе на регати у Порторожу.  

 

 

На четвртом састанку Стручног већа одржаном 12. децембра, главна и једина тачка, 

Дневног реда јесте почетак семинара „Оцењивање у функцији развоја и учења“.  

 



Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Page 28  

На петој седници Стручног већа оджаној 20. фебруара извршена је детаљна анализа успеха 

ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019 године, као и анализа наставног 

плана и програма као и анализа реализација фонда часова на крају првог полугодишта.  

Под другом тачком дневног реда анализирани су резултати ученика у ваншколским 

активностима којима су руководили професори чланови Стручног већа друштвене групе 

предмета.  

 
На шестом састанку Стручног већа оджаном 17. априла  разматрани су проблеми у 

коришћењу електронског дневника, а, углавном услед недостатка доброг интернета, као и 

осврт на ток организације наставе.  

            

Председник стручног већа  

друштвено - економске                                                                                                                                               

групе предмета: 

                 проф. Мима Беговић 

 

Извештај стручног већа природно –научне групе предмета  

 

Активност 

 

Овај актив имао је 10 састанака на којима су се решавали разлучити проблеми везани за 

дисциплину, изостанка, успех ученика, као и за стручно усавршавање наставника. Овај 

актив броји 10 чланова:Ћудић Биљана(физика), Лазић Љиљана(хемија), Ранковић 

Диана(биологија), Ђорић Шпаровић Тамара(географија), Тинтор Зоран(математика), 

Опролећована Ђокић(математика), Јовановић Сања(математика),  Гавриловић 

Дејан(физичко васпитање), Симић Игор(физичко васпитање) и Лекић Марко(физичко 

васпитање). 

-Уписана 4 одељења 1н2,1х,1м и 1н3. 

-Уведен есдневник и сви чланови актива су прошли обуку 

-Договорено да први час у свим одељењима буде иницијални тест 

-Одржан семинар о оцењивању онлајн, трајао 5 недеља од 3.11.2018.Формиране три групе и 

већина наставника овог актива је прошла семинар. 

-У оквиру редовних активности редовно су се спроводили рокови за ванредне ученике, 

поправни и разредни испити. Редовно се прати успех, дисциплина и изостанак ученика. 

-Дана 6.2.2019.одржана обука о безбедности и здрављу на радном месту 

-Дана 6.2.2019. одржан Педагошки колегијум на коме анализирао успех, стручно 

усавршавање запослених, активности и мере које могу да побољшају успех ученика и 

квалитет наставе, рад тимова. 

-Наставници општеобразовних предмета прошли су обуку о исходима наставе(24бода). 
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Закључак 

Сви чланови су активно учествовали у решавању свих проблема у школи и сви смо 

подржавали једни друге-сви су се одазвали седницама одељенског и наставничког већа.  

План и програм је испуњен за шк. 2018/19. 

За шк. 2019/20. уписана су 3 одељења:1н2,1мх(мешовито) и 1м3(трогодишње). 

Урађена подела часова:смањење фонда имају Љиљана Лазић 20 %, Сања Јовановић 28%, 

Ћудић Биљана 20% и Лекић Марко 20%. 

Председник већа: 

Диана Ранковић 

 

Извештај о раду стручно веће електромашинске групе предмета 

 

 У току школске 2018./2019. године Стручно веће електромашинске групе предмета 

одржало је 11 састанака.  

 За председника Стручног већа изабран је Радисав Живковић. Термин наших 

састанака је петак у 11.30 сати.  На првом састанку је направљен план рада Стручног већа. 

Дат је предлог 40-часовне структуре радне недеље за сваког наставника и договорен је начин 

израде индивидуалних планова по предметима.  Троје наставника су одељенске старешине: 

Наташа Владисављевић – 1М; Леонид Јовановић – 2М; Гордана Јовановић Поповић - 4Н2,   

 Утврђен је списак уџбеника и остале стручне литературе. Направљен је план 

практичне и блок наставе. 

 Утврђен је распоред додатне и допунске наставе за редовне а и ванредне ученике.  

Сви чланови Стручног већа су поред редовних наставних активности учествовали и у 

раду различитих тимова и комисија. 

Сви чланови већа су активно учествовали и у раду ванредне школе. 

Ове школске године уместо класичних књига евиденције прешли смо на рад с 

електронским дневником. Сви наставници су прошли једнодневну обуку и оспособљени су 

за примену дневника из помоћ координаторки. 

Четири члана већа су од 10.12. 2018. до 08.01.2019. учествовали на семинару о 

оцењивању. Семинар је био успешан али и користан јер применом електронског дневника 

суочили смо се са одређеним проблемима при оцењивању ученика, о којима смо често и 

предано разговарали. 

 Учествовали смо у  обуци за све запослене "Безбедност и здравље на раду" која је 

одржана  06.02.2019.  

 У фебруару је одржан заједнички састанак са наутичким активом. Директорка је 

присутне обавестила о Danube Transnational Programme (DTP),Пројекту Европске уније. 

Говорила је о циљевима пројекта који се односе на капацитете и стручност наутичких 

квалификација: Danube SKILLS ће допринети усвајању новог европског прописа у 

Дунавском региону о признавању професионалних квалификација и заједничких стандарда.  
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Чланови бећа су присуствовали свим седницама Наставничког већа као и одељенскух 

већа.  

 

 Друго полугодиште започело је недељу дана касније због временских неприлика. 

Пропустени часови морали су да буду надокнађени што је са успехом обављено у другом 

полугодишту. 

По завршетку одређеног класификационог периода, анализирани су резултати рада и 

постигнути успех, као и успех кандидата у ванредној школи. 

Рад са електронским дневником је добро прихваћен и оцењен, једини проблем је што 

машинске учионице на трећем спрату немају приступ интернету, што донекле усложњава 

рад на часу, праћење изостајања и активности ученика на часу. 

На матурском испиту имали смо 19 матураната и 18 ученика је успешно завршили 

своје школовање. 

Актив наставника електромашинске групе предмета 

 

Извештај о раду  стручног већа наутичке групе предмета 
 

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ : 

05.09.2018.    СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: усвајање плана рада; електронски дневник; 

утврђивање броја ученика, распореда часова и уџбеника за школску 2018/19 годину; анализа 

опремљености наутичких кабинета 

18.10.2018.    СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: коришћење и прерасподела наставних средстава у 

подручју рада Саобраћај 

08.11.2018. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: организација 20. Међународне регате у Порторожу; 

извештај о одржаном угледном часу 

05.12.2018. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: семинар „Оцењивање у функцији развоја и учења“ 

04.02.2019. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: анализа успеха на крају првог полугодишта; 

безбедност и здравље на раду 

05.02.2019. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: пилот обука за ученике наутичког и машинског смера; 

нови планови и програми; упис ученика у школску 2019/20 годину  

06.03.2019. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: извештај са обуке за ученике наутичког и машинског 

смера 

17.04.2019. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: анализа постигнутог успеха на крају трећег 

класификационог периода и мере за побољшање 

15. 05.2019. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: припрема матурских задатака и планирање рада са 

матурантима; организација блок наставе 
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27.06.2019. СА ДНЕВНИМ РЕДОМ: подела часова за шк.2019/20. годину на основу 

информација о упису у  средње стручне школе, реализација блок наставе у наредној 

школској години 

Председник 

Јасна Мамић, дипл.инж.саобраћаја 

 

Извештај о раду стручног већа хидрограђевинске групе предмета  

 

Стручног већа хидрограђевинске групе предмета одржало је у току школске 2018-

2019. године одржало је 12 састанака на којима су се реализовали планирани садржаји: 

 усвајање годишњег плана рада стручног већа за 2019/2020. годину 

 утврђивање списка уџбеника 

 корелација наставних садржаја из стручних наставних предмета 

 анализа успеха на крају класификационих периода 

 евиденција ученика за допунску и додатну наставу 

  планирање и извештавање о учешћу у раду Заједнице грађевинских и геодетских 

школа Србије  

 утврђивање мера за побољшање успеха 

 формирање и  усвајање предложених матурских тема и матурских питања из 

изборних матурских предмета  

 утврђивање критеријума за оцењивање ученика 

 утврђивање тема за израду иницијалних тестова за све стручне и ужестручне наставне 

предмета 

У оквиру стручног усавршавања осим похађања семинара различитих компетенција 

чланови стручног већа реализовали су или узели учешће у следећим активностима: 

 посета и учешће на Сајму вода 2018 који се одржавао од 14-17. новембра 2018. у 

Београду 

 посета Сајму грађевинарства 2019. 

1. присуство на серији предавања о пречишћавање комуналних отпадних вода великих 

градова у региону: модератор проф. Марко Иветић  
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2. у оквиру праксе на хидротехничким објектима ученици свих разреда упознати су са 

пројектом регулацијe Топчидерске реке у склопу унутрашњег магистралног прстена 

Београда и уједно пратили реализацију овог пројекта током априла-јуна 2019. 

 

Председник стручног већа 

Миљана Митровић, дипл.грађ.инж. 

 

 

Извештај стручног актива за самовредновање 

 

I  Опште информације о стручној школи  

 

Назив стручне 
школе: 

 

 

Школа за бродарство, 
бродоградњу и 
хидроградњу 

Национални регистарски 
број: 

(уколико постоји) 

 

Адреса стручне 
школе: 

 

Улица: Милоша Поцерца 2 

 

 

Град: Београд 

 

 

Контакт подаци 
надлежне школске 
управе:  

 

Школска управа Београд 

Контакт подаци 
стручне школе: 

 

 

Телефон: 

  362 0743,  

2644-396   

 

Факс: 

 

 

Мејл: 

brodarska@gmail.com 

 

Веб-сајт: 

www.brodarska.edu.rs 

 

Име и презиме 
директора: 

 

 

Татјана Ђокић 

Име и презиме 
руководиоца тима за 
самовредновање:  

 

Зоран Тинтор 
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Датум извештаја о 
самовредновању: 

 

31.08.2019 

 

Период трајања 
циклуса 
самовредновања:  

Од: 01.09.2018 

дан/месец/година 

 

До: 31.08.2023 

дан/месец/година 

Одлука о 
евалуацији: 

1. 
Школски 
програм 

и 
годишњи 

план 
рада 

2. 
Настава 
и учење 

3. 
Образовна 
постигнућа 

ученика 

4. 
Подршка 

ученицима 

5. 
Етос 

6. 
Организација 
рада школе и 
руковођење 

7. 
Ресурси 

Молимо вас 
означите* 
релевантно поље за 
изабрану област 
квалитета 

 
+ 

     

Потписи одговорног особља:  

(може бити и само потпис директора) 

 

 

Директор: 

Татјана Ђокић 

Руководилац тима за 
самовредновање: 

Зоран Тинтор 

Тим Име и презиме Позиција 

нпр. наставник, ученик, 
родитељ, послодавац 

 Тим за самовредновање  

 

Видети члан 7.  Правилника о 
вредновању квалитета рада установа 
(2011):  

 

Број чланова тима за самовредновање 
зависи од величине установе, али би 
тим за самовредновање требало да има 
најмање 5 чланова: представнике 
стручних органа, савета родитеља, 
ученичког парламента и органа 
управљања установе. Руководиоца 
тима за самовредновање бирају 
чланови тима из својих редова, а у раду 
тима за самовредновање обавезно 
учествује директор установе. 

 

Зоран Тинтор Наставник (руководилац 
тима) 

  
Мирослав Савић Наставник 

  
Наташа Леловић Наставник 
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Сања Јовановић Наставник 

  
Татјана Ђокић Директор школе 

  
Данка Грозданић-Бајић Школски психолог 

  
Матија Шпановић Ученик (председник 

ученичког парламента) 

  
  

  
  

  
  

 Тим за квалитет 

 

(Уколико постоји у оквиру школе поред 
тима за самовредновање – опционо)   

Ирина Кивић Наставник (координатор) 

  
Татјана Ђокић Директор школе 

  
Данка Грозданић-Бајић Школски психолог 

  
Зоран Тинтор Наставник 

  
Леонид Јовановић Наставник 

 Тим за школско развојно 
планирање 

 

 (Тим одговоран за израду дугорочног 
развојног плана стручне школе)  

Данка Грозданић-Бајић Школски психолог 
(руководилац) 

  
Татјана Ђокић Директор школе 

  
Опролећована Ђокић Наставник 

  
Радмила Петковић Наставник 

  
Емина Балан-Милић Наставник 

  
Матеја Шпановић Ученик (председник 

ученичког парламента 

  
Предраг Кузмановић Представник локалне 

самоуправе 

  
  



 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА – Настава и учење  

 

Стандарди и индикатори 

 

ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. 

Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да наставници јасно истичу циљеве часа, 
дају упутства и објашњења, истичу кључне појмове и раде систематично. 

Кроз упитнике наставници и ученици сматрају да се коришћење ефикасних наставних метода може 
још побољшати. 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 

Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да наставници уче ученике да користе 
различите приступе учењу, како да повезују претходно са новим градивом, као и садржаје са 
примерима из свакодневног живота и различитих области.  

Резултати показују да наставници треба интензивније да уче ученике како да себи постављају 
циљеве у учењу. 

 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

Упоредне оцене наставника и ученика се разликују. Наставници и посматрачи часова сматрају да се 
захтеви, темпо рада и време прилагођавају индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици 
сматрају да се све то остварује у мањој мери. 

Наставници и ученици су се сложили да наставни материјал није прилагођен индивидуалним 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

карактеристикама ученика. 

У школи нема ученика са посебним потребама па се не примењују ИОП-и. 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да су ученици недовољно заинтересовани, 
слабо активно учествују на часу, не користе повратну информацију, показују да су задовољавајуће 
разумели предмет учења, у одређеној мери процењују тачност одговора и умеју да образложе 
поступак долажења до решења. Ученици су укључени у процену свог напретка и упознати са 
различитим врстама оцењивања.  

И ученици и наставници се слажу да коришћење доступних извора знања није довољно. 

Ученици су упознати са различитим врстама формативног и сумативног оцењивања пре завршног 
оцењивања. 

 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

Посматрањем часова и резултатима упитника утврђено је да наставници ефикасно структурирају и 
повезују делове часа, користе време на часу, одржавају дисциплину, користе постојећа наставна 
средства, усмеравају интеракцију између ученика. 

Примећено је да би наставници требало да побољшају индивидуални приступ у настави и 
самоевалуацију часа.  

 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

Сви индикатори, осим прилагођавања захтева могућностима ученика, учење ученика да процене свој 
напредак и поштовања Правилника о оцењивању, не остварују се у довољној мери по мишљењу 
ученика, наставника и посматрача. 
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Потребно је побољшати давање потпуне и разумљиве повратне информације ученицима, 
похваљивање ученика и подстицање ученика да процењују свој напредак. 

 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

Наставници показују поштовање према ученицима, дају им могућност да постављају питања, 
дискутују и коментаришу и адекватно реагују на међусобно неуважавања ученика. Дисциплина на 
часу веома утиче на радну атмосферу. 

Наставници не користе у довољној мери различите поступке за мотивисање ученика, не показују 
емпатију према ученицима и треба да побољшају комуникацију са ученицима. 

 

2.8. Ученици имају могућност да уче кроз обављање праксе на радним местима у привреди и 
у школским радионицама. 

Увидом у документацију и посматрањем организовања практичне наставе утврђено је да школа има 
организатора практичне наставе који је организује у складу са правним актима и прописаним 
процедурама. 
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Одлука о евалуацији  

И поред релативно добрих резултата у раду наставника на постизању циљева учења, у овој области је више 
сегмената рада које треба побољшавати, пре свега у комуникацији наставника и ученика. Потребно је у већој 
мери планирати и реализовати рад у групи, али и више индивидуализације наставе, ради остваривања циљева 
учења. Побољшање се мора постићи и применом ширег спектра начина и техника вредновања остварености 
циљева учења. Наставници требају више заинтересовати ученике за рад на часу и одговарајућим наставним 
методама и техникама активирати њихово учешће у раду на часу, што ће допринети бољем разумевању градива 
и примени знања у реалним ситуацијама.   

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2      НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

Одлука о 
оцени 

(критеријуми) 

 

Област квалитета Настава и учење ћемо оценити оценом задовољавајуће. 
Референтна оцена је била 2,90 и проценат испуњених критеријума је 67% (33 
од 49)    

1 = неадекватан: мање од 49% 
постигнутих критеријума  

2 = задовољавајући: 50% до 75% 
постигнутих критеријума  

3 = добар: 76% до 95% постигнутих 
критеријума 

4 = изванредан: 96% до 100% 
постигнутих критеријума    

 



 

Kључне снаге и слабости 

 

У овом делу се наводи неколико
1
 кључних снага и кључних слабости за изабране области квалитета за текући циклус самовредновања или за 

стручну школу у целини. Кључне снаге се односе на оне аспекте који заиста издвајају стручну школу у односу на друге школе, док се кључне 
слабости односе на оне аспекте који имају негативан утицај на учење или на оне где је ниво квалитета рада стручне школе испод просека на 
националном нивоу.  

Кључне снаге 

 

 Наставници дају упутства и објашњења која су јасна 

ученицима 

 Наставници истичу  кључне појмове које ученици 

треба да науче 

 Наставници врше оцењивање у складу са 

Правилником о оцењивању ученика 

 Наставници похваљују  напредак ученика 

 Наставници дају  потпуну и разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом раду 

 Наставници показују  поштовање према ученицима 

 Наставници адекватно реагују  на међусобно 

неуважавање ученика 

 Наставници дају ученицима могућност да 

постављају питања, дискутују и коментаришу у вези 

са предметом учења на часу 

 

 

Кључне слабости 

 

 Наставни материјал се не прилагођава индивидуалним 

карактеристикама ученика 

 Ученици нису заинтересовани за рад на часу 

 Ученици не користе повратну информацију да реше 

задатак/унапреде учење 

 Ученици нису довољно активниу у раду на часу 

 Ученици не умеју да образложе како су дошли до 

решења/закључка 

 Активности/радови ученика не показују да су потпуно 

разумели предмет учења на часу  

 Ученици не умеју да процене тачност одговора/решења 

Докази који подупиру одлуку о евалуацији 

Припрема за час 

                                                 
  



 

Оперативни план 

Дневник рада 

Годишњи план рада школе 

Правилник о организацији и процедуре за обављање практичне наставе 

Дневник практичне наставе 

Евиденциони лист 

Уговори са послодавцима 

Упитник за ученике 

Упитник за наставнике 

Протокол за посматрање, анализирање и процену наставног часа 
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Извештај о раду Tима за заштиту ученика од насиља, злостављања, и занемаривања 

за школску  2018/2019. годину 

 

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, које је донело Министарство 

просвете, направљен је Програм заштите ученика у нашој школи, којим се планирају 

превентивне и интервентне активности у циљу заштите ученика. Реализатори програма су 

чланови школског тима за заштиту од насиља, али и сви други  запослени у школи.  

Чланови Тима су: Леонид Јовановић (координатор), Татјана Ђокић,Данка Грозданић Бајић, 

Вера Исаковић Јеремић,   Дејан Гавриловић, Здравко Милић,  Мима Беговић  

 Активности овог тима су биле свакодневне, тј континуиране. Превентивне 

активности су годинама једнообразне, а интервентне су зависиле од самих појава насиља, 

занемаривања и злостављања. 

 

 ПРЕВЕНТИВНЕ  АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Упознавањеи подсећање наставника, ученика и 

родитеља са законским одредбама;  

појмовима насиља, занемаривања, 

злостављања и основним принципима 

деловања у школској средини 

 

На седници наставничког већа, 

родитељским сасатанцима, 

часовима одељењског старешине и 

свакодневним разгорима и кроз 

постер презнтацију на паноу у 

ходнику 

 Стално смо радили на повећању осетљивости 

наставника, ученика и родитеља за 

препознавање насиља, злостављања и 

занемаривања у школској средини 

 

одељењска већа, часови одељењске 

заједнице,часови грађанског 

васпитања и веронауке  

 Тим је информисао наставнике, родитеље и 

ученике о улогама и одговорностима чланова 

школског тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у школи   

огласна табла школе 

 Дефинисали смо поступаке  и процедуреза 

заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања у школској средини 

ово је већ устаљена пракса, а у 

зборници постоји и илустаративна 

шема тих поступака 

 Свакодневно смо радили на неговању сарадње,  

разумевања и међусобне  помоћи  међу 

ученицима  

 

Обрада тема: Врлине,  Правда 

Пријатељство; Сарадња у групи; 

Вредности ..., током године на 

часовима одељењске заједнице и у 

сваком педагошком разговору са 

ученицима 

 Унапређивали смо  вештина комуникације 

између  самих ученика, ученика и наставника и   

конструктивна  комуникација; Решавање  

конфликта, асертивност ...  

 

Радионице за ученике, наставник 

грађанског васпитања, психолог а 

одељењски старешина, током 

године на часовимаодељењске 

заједнице 

 ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Пратили смо и  и  евидентирали врсте и  

учесталости насиља у  нашој школи  

Опажање и добијање  

информација о насиљу (Тим) 
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 Спроводили смо стратегију и процедуре 

,процењивали  нивое ризика, заустављали 

насиља,спроводили  заштитне мере, 

информисали надлежне службе, и пратили 

ефекате предузетих мера 

Интервенција   кроз сарадњу са  

ЦСР. ОУП, и школским 

полицајцем. 

 Свакодневно смо обављали саветодавни рад са 

ученицима 

Свакодневни разговори свих 

наставника са ученицима 

 

 Тим  тј. психолог и поједини чланови тима је у току ове године интервенисао 20 пута.  

Учествовали смо у решавању готово свих конфликата као и у појачаном васпитном 

раду са свим виновницима те појаве. 

 Забележено је 89 случајева насиља. Од тога 41 првог степена, 42 другог, па је био 

ангажован и Тим (најчешће  Леонид Јовановић и психолог Данка грозданић-Бајић) , и у  6 

случајева 3 степена, па је био ангажован и СУП и медицинске установе).У једном случају 

сексуалног узнемиравања, био је ангажован и Заштитник грађана. У сарадњи са њим смо 

појачали васпитни рад са одељењем, виновником и жртвом тог догађаја. 

 Понекад је СУП враћао случај школи, иако смо ми проценили да се ради о 3. степену 

насиља (најчешће су претње биле у питању). Највећи број ових облика понашања је међу 

ученицима првог разреда трећег степена.      

Невероватан степен псовања,  уличног речника (али када се анкетирају ученици, они 

у великој већини случајева,  тврде да то не доживљавају као језик мржње, него као уобичајен 

начин комуникације по систему ја њему псовку он мени  псовку...). 

Следећи наставници су најчешће тражили   помоћ психолога и организатора 

практичне наставе, за решавање дисциплинских проблема у одељењима: Снежана 

Живановић, Славица Бошковић, Опролећована Ђокић, Наташа Владисављевић,  Љиљана 

Лазић, а остали наставници само у појединим случајевима. Врло често су   нејасни разлози 

за слање ученика  ( нпр: учио је историју на српском, јављао се на телефон, један ученик је 

другог звао на часу....), јер то не захтева   стручну помоћ психолога , и они не решавају тај 

проблем него га само избегну једнократно. 

 Приметно је повећање, или бар учесталија евиденција, насиља у школи у односу на 

претходну школску годинукада је забележено 64 случаја  насиља, од тога 30 првог и 18 

другог степена. Највећи број је такође био међу ученицима првог разреда трећег степена.    

  Седам  случајева сексуалног узнемиравања првог степена (први разред), и два 

електронског  насиља (девојчице другог разреда). 

Ове године је било 4 случаја непримереног понашања ученика према запослениматј 

наставницима. 

 

Ефекти предузетих мера су били такви да се ниједно насиље није поновило. 

 

       Координатор тима: 

 

 

             Данка Герозданић -Бајић 
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Извештај о раду актива за развојно планирање 

Тим за школско развојно планирање био је у  сатаву: Данка Грозданић- 

Бајић(координатор),Татјана Ђокић. Опролећована Ђокић, Радмила Петковић, Емина Балан-

Милић, Матија Шпановић,ученик и Предраг Кузмановић из локалне заједнице.  

Наши закључци су следећи: 

1. На свим посећеним часовима и у припремама наставника за тај час уоченао је 

истицање кључних појмова везаних за тему, наставници су се трудили да дају јасна 

упутства и објашњења, те да постепено усложњавају захтеве, те тако прилагоде 

наставну јединицу  ученицима према њиховим способностима и мотивацији, као и 

стандардима постигнућа. Интервјуисани ученици то и потврђују. 

2. Разноврсност метода, облика рада, наставних материјала је присутна на посећеним 

часовима. Стандарди постигнућа су јасно дефинисани и саопштени ученицима а то се 

може видети и из заступљености свих стандарда постигнућа кроз оцене. Недостаје 

навика наставника да састављају и ученике оцењују критеријским тестовима.Они 

показују ученику колико је напредовао у односу на своје претходно знање и умеће. 

 

Нормативни тестови Критеријски тестови 

Испитују колико је ученик научио Испитује шта је ученик научио 

Мери индивидуалне разлике међу 

ученицима 

Мери постигнуће циљева сваког 

ученика 

Релативна мерила Апсолутна мерила  

Показују дискриминативност у 

односу на разлике у постигнућу 

међу ученицима 

Показује дискриминативност у односу 

на савладаност градива 

Резултати се исказују у односу на 

могући скор теста 

Резултати се исказују у процентима 

савладаности градива 

 

1. Приоритет наставе и учења је функционалност знања, па се може уочити видан и 

константан напор наставника да повежу предмет учења са другим предметима, 

наукама и   свакодневним животом. То је уочљиво кроз  припреме за наставу и учење 

и практичну наставу, али се мора видети и кроз бољу примену стечених знања кроз 

пројекте, и проблемску наставу. Стога би требало те облике наставе и учења ставити 

међу приоритете. Они истовремено развијају и међупредметне компетенције. 

2. Неколико пројеката које су ученици радили током године показују њихово 

задовољство тим начином рада. Анализирајући тај процес дошли су сами до закључка 

о позитивним ефектима : размена идеја, учење планирања време  и ресурса, 

постављање циљева, развој  самосталног учења и долажења до информација, 

самопроцена уложеног труда, самооцењивање. И на даље треба развијати тај облик 

наставе. 
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3. Прилагођавање наставних материјала је најзаступљеније. Знатно мање има примене 

критеријских тестова и планираних индивидуализованих облика наставе. Иако сама 

пракса присиљава  наставника да има индивидуализовани приступ ученицима. Наиме 

наши ученици су веома незаинтересовани за наставу и учење, много изостају и не 

доносе прибор и књиге потребне за рад на часу. Из тог разлога наставници морају 

имати спремене тестове, наставне материјеле, прибор, за сваког ученика и то 

прилгаођеног њиховим специфичностима (сиромаштво, муцање, дислексија, 

дискалкулија, недисциплина, хиперактивност...). Морали би више да радимо на 

бележењу тих облика и метода рада кроз неке обрасце, да би олакшали наставницима. 

4. Активно учење на часу је заступљено, јер наши ученици ретко шта уче код куће , сем 

ако нису занемарили учење или били дуго одсутни. Такво учење би требало стално 

подстицати похвалама, бележењем у дневник, јавним излагањем ученичких радова ... 

Требало би да се сви наставници још едукују о активној настави (кроз обуке).  

5. Ефикасно управљање часом спада у најважније и најтананије компетенције 

наставника. Добра припрема наставе, са што већом разноврсношћу (места, облика 

рада  и проверавања знања,комуникација...), је услов за то. Мотивација наставника је 

основни услов за добро планирање, а познато је да то  из разних разлога данас 

мотивација наставника није на завидном нивоу. Морамо радити на појачаној 

стимулацији наставника. 

Заједнички договорена правила понашања  у  свакој учионици и видно истакнута, ради 

периодичних подсећања ученика на њих, нису у довољној мери заживела. Инсистираћемо и 

даље на њима јер она у многоме олакшавају успостављању дисциплине на часу . Што 

разноврсније и динамичније провере знања мотивишучће делују на ученике јер је могућност 

поправљања оцена велика.  

 

6.  Наставници су ове школске године појачали коришћење разноврсних метода 

оцењивања ученика (усмени, писмени, тест, пројектна настава, практичнан рад...)што 

је запохвалу и даљу подршку. То је могуће пратити кроз евиденцију у Е-дневнику. 

7. Наставници се дословно придржавају Правилника о оцењивању у средњој школи, 

тражећи експертско мишљење кад год су у дилеми (правно, педагошко, доректорово). 

8. Скоро сви наствници су прошли обуку Оцењивање у функцији знања, кроз који су 

добили предлоге добрих алата за оцењивање различитих ангажовања ученика (усмена 

и писмена провера знања, рад у пару, групни рад, тест, пројекат...)и то све чешће 

примењују. Веома мали број је приговора на оцену и то код одређене категорије 

ученика , тј оних који много изостају па не задовољају критеријум 4 оцене по 

полугодишту. 

 

Извештај о раду органа управљања школе школски одбор 

 

У протеклој школској години одржано је 6 седница ШО. Разматране су следеће тачке 

дневног реда: 

 

- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада Школе за 

претходну школску 2017/18. годину 
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- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Директора Школе за шк. 2017/18. годину 

- Доношење годишњег Плана рада Школе за шк. 2018/19. годину 

- Измене Школског развојног плана за период од 2017. до 2021. године 

- Доношење Правилника о сталном стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника у установи 

- План стручног усавршавања наставника за 2018/19. Годину 

- Разматрање захтева за надокнаду трошкова превоза наставника Шпаровић Владимира 

- Разматрање приговора на решења наставника Шпаровић Владимира 

- Разматрање о ђачком динару на предлог Савета родитеља 

- Приговор на решење о плати - Шпаровић Владимир 

- Приговор на решење о статусу -  Шпаровић Владимир 

- Именовање пописне комисије 

- Доношење одлуке о попису ситног инвентара Школе 

- Доношење одлуке о новогодишњим пакетићима за Нову 2019. годину 

- Анекс годишњег Плана рада школе за школску 2018/2019. годину 

- Усвајање Финансијског плана за 2019. годину 

- Упознавање са записником о извршеном ванредном инспекцијском надзору број 614-

1419/2018 од 21.12.2018. године 

- Приговор на решење о прекиду радног односа - Шпаровић Владимир 

- Извештај пописне комисије,  

- Усвајање извештаја о материјално-финансијском пословању за 2018. годину, 

- Доношење Плана набавки Школе за 2019. Годину 

- Одлука о жалби на решење директора о искључењу Мијачић Николе ученика 1Х 

одељења 

- Oдлука о расписивању конкурса за директора школе 

- Именовање Конкурсне комисије за избор директора школе 

- Извештај о раду директора школе за школску 2018/19. годину 

 

Извештај о раду Савета родитеља                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

У школској 2018/2019. године одржано је две седнице Савета родитеља. На седницама су 

разматране следеће теме:  

- Конституисање и избор председника Савета родитеља 

- Извештај о раду школе 2017/2018. школске године 

- Годишњи план рада школе  2018/2019. школске године 

-  Избор осигуравајуће куће за  осигурање ученика 

-  Правилник о друштвено-корисном раду 

-  Ђачки динар 

- Успех ученика на полугодишту 

- Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученик 
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Извештај о раду психолога-педагога за 2018/2019.  школску годину 

I  ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И  ПРАЋЕЊЕ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Прикупљање и комплетна израда Годишњег плана рада школе . Самостална или 

веома активна израда појединих делова:  Програм васпитног рада школе, план унапређења 

личног и социјалног развоја ученика,Остваривање права ученика,План појачаног васпитног 

рада са ученицима,План заштите ученика од насиља, занемаривања и злостављања, Програм 

унапређивања образовно-васпитног рада, Програм стручног усавршавања за ову школску 

годину, предлог плана рада одељењског старешине, учешће у планирању свих ваннаставних 

и ваншколских активности 

Активно учешће у изради Акционог плана-развојног плана школе, за ову школску 

годину. Планирање мера за унапређење рада школе повезаних са оценама добијеним 

самовредновањем и ексртерним вредновањем. Разрада примене  Правилника о друштвено-

корисном раду ученика, Израда Анекса гродишњег плана рада школе везано за теме из 

домена одбране . 

  Годишњи и  месечни  планови  рада психолога-педагога и праћење планирања рада  

наставника према стандардима. Свакодневна организација рада, по потреби. 

   

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА( АНАЛИТИЧКО-

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД )  

Активан рад на  65 седнице одељењских већа и 11 седница наставничког већа и 

предлагање мера за унапређење образовно-васпитног рада. Присуствовала сам и вредновала 

четири угледна часа пројектне наставе (Цветковић Михајло, Јасмина Милаковић и Јасна 

Мамић, Ирина Кивић). 

Анализом појединих случаја , учествовала сам у праћењу и подстицању ученика у 

развоју и учењу. 

Пратила сам мере индивидуализације наставе за неколико ученика са проблемима у 

учењу (хиперактивност, дислексија, муцавост,  поремећаји способности за учење, 

поремећаји у понашању...)  

Припремила сам   и самостално израдила неке делове Извештаја школе за претходну 

школску годину (Извештај тима за заштиту ученика од насиља, комисије за професионално 

усавршавање наставника,извештај о раду стручног сарадника). 

Учествовала сам у припреми Извештаја за каријерно вођење, за сарању школе и 

породице, за васпитни рад установе, за потребе годишњег извештаја рада школе. 

Са предменим наствницима сам усаглашавала захтеве за индивидуализовани приступ 

појединим ученицима са различитим проблемима. У 14 случајева било је интентзивног 

саветодавног рада са предметним наставницима , везаним за наставу, а у 9 случајева сам   

интервенисала, по позиву, на часовима због недисциплине ученика.Пратила сам рад 4 



Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Page 47  

предметна наставника –кроз посете часу, на 20 часова сам делимично или комплетно 

заменила отсутне наставнике  а на 3 часа сам пратила остваривање друштвено-корисног рада 

ученика. 

Редовно сам пратила постигнућа наших ученика у наставним и ваннаставним 

активностима (школски успех,). 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Свакодневна сарађујем са одељењским старешинама (интензивно 36 пута) и 

предметним наставницима (интензивно 52 пута и 279 пута решавајући дисциплинске 

проблеме са часова).  

Уз то стручну и техничку помоћ пружала сам им кад год су тражили ( код кашњења 

сам уводила ученике у одељење и разговарала са њима до доласка наставника-20 пута, 

штампала сам планове, припреме, наставне материјале, пријављивала их на разне стручне 

обуке, дежурала уместо њих...) 

Пружала сам подршку предметним настваницима кроз свакодневне консултације на 

тему: индивидуализација наставе према могућностима ученика, поступци за праћење 

напредовања ученика, стварање подстицајне атмосфере, конструктивно решавање 

конфликата, демократизација односа..У   

Пружала сам подршку јачању наставничких компетенција у области комуникације и 

сарадње ) рад са“тешким ученицима“, подршке развоју личности ученика, конкретизацији и 

операционализацији циљева и задатака часа, метода и облика наставе... 

Свакодневно сам преносила психолошка и педагошка знања наставницима 

(мотивација за учење, функционалност знања, хијерархија људских потреба, методе учења, 

стратегије учења, когнитивни стилови, нова парадигма оцењивања... 

Пратила сам начин вођења педагошке документације наставника (годишњих и 

оперативних планова, е-дневника).   

Подржавала сам одељењске старешине у формирању одељења и праћењу групне 

динамике, нарочито у првом ратреду и у сарадњи са родитељима и породицом. У 36 случаја , 

врло интензиван рад са  одељењским старешинама-због насталих потреба) 

   

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Пратила сам рад и напредовање у учењу свих ученика, као и оптерећеност ученика 

различитим школским обавезама и сугерисала корекције ( у распореду). У сарадњи са 

предметним наставницима, идентификовала сам ученике којима је била потребна нека 

додатна подршка и пратила реализацију индивидуалног приступа. 

Свакодневно сам обављала саветодавно-инструктивни рад са ученицима  који имају 

проблеме у учењу, понашању, комуникацији, породици, социјалном окружењу итд.Било је 

754  разговора са ученицима (279 ученика су на разговор послали преметни наставници, 54 
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ученика је само иницирало разговор, а по мом позиву било је 63 разговор).У 57 случаја 

ученици су ме обавештавали о потреби да раније напусте наставу-у консултацији са 

преметним наставницима, родитељима, а у 322 случаја су од мене тражили неке 

информације). 

Испитивала сам когнитивни стил, мотивацију за учење, вредносне оријентације, 

ставове, статус појединца у разреду ради добијања података од значаја за васпитно-

образовни рад. 

Ученицима из осетљивих друштвених група сам помагала како кроз техничку 

подршку (набавка прибора и уџбеника, копирање, тако и кроз посредовање код предметних 

наставника). 

У свакој прилици покушала сам да унапредим компетенције, ученичке ставове и 

вредности потребне за живот у савременом друштву: стратегије учења, мотивација за учење, 

вештине самосталног учења, конструктивног решавања проблема, уважавања различитости, 

здравих стилова живота, доношења одлука, али са малим успехом, јер ученици показују 

веома забрињавајући степен одсуства аспирација за учење и невероватан степен аспирација 

да буду најачу у физичком смислу, у показивању моћи и у псовању ван сваке контроле. 

Професионално информисање и саветовање кроз процену интересовања, мотивације, 

особина личноти и   за неколико заитересованих ученика. 

Подстицала сам конструктивно коришћење слободног времена , подстичући ученике  

да прикажу другима лепоте свог хобија-читања, спорта, музике, фолклора, плеса... 

Учествовала сам у решавању готово свих конфликата као и у појачаном 

васпитном раду са свим виновницима те појаве. Забележено је 89 случајева насиља. Од 

тога 41 првог степена, 42 другог, па је био ангажован и Тим (најчешће  Леонид 

Јовановић и ја) , и у  6 случајева 3 степена, па је био ангажован и СУП и медицинске 

установе). Понекад је СУП враћао случај школи, иако смо ми проценили да се ради о 3. 

степену насиља (најчешће су претње биле у питању). 

  Невероватан степен псовања,  уличног речника (али када анкетирам ученике, 

они сви тврде да то не доживљавају као језик мржње, него као уобичајен начин 

комуникације по систему ја њему псовку он мени  псовку...). 

Следећи наставници су најчешће тражили моју помоћ за решавање 

дисциплинских проблема у одељењима: Снежана Живановић, Славица Бошковић, 

Опролећована Ђокић, Наташа Владисављевић,  Љиљана Лазић, а остали наставници 

само у појединим случајевима. Врло често су ми нејасни разлози за слање ученика      ( 

нпр: учио је историју на српском, јављао се на телефон, један ученик је другог звао на 

часу....), јер то не захтева моју стручну помоћ и они не решавају тај проблем него га 

само избегну једнократно. 

ЗАПАЖАЊЕ***  Прегледом забелешки наставника о понашању свих ученика, у 

електронском  дневнику, може се видети да наставници врло често напишу да су 
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ученика послали код психолога или педагога, а да ученици не дођу код мене, а ни 

наставници не провере да ли су се ученици јавили.   

Анализирала сам све ученичке предлоге за унапређење рада школе и упућивала их на 

компетентне адресе (ученички парламент, директор, одељењски старешина...) 

Координирала сам прикупљање материјалне помоћи за неколико наших ученика (прибор, 

уџбеници, гардероба, храна). 

Уз то у два случаја сам пружала прву помоћ ученицима до доласка Хитне помоћи због 

онесвешћивања, а у 2 случаја због повређивања мањих размера. 

Организовала сам у сарадњи са Мимом Беговић неколико радионица за наше ученике 

(Предузетништво, О партнерском насиљу...). 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА 

У сусрету са родитељима (60 пута), континуирано самприкупљала  релевантне 

податке о ученицима, од значаја за васпитно-образовни рад и њихов развој. Поред тога, 43 

сусрета са родитељима је било на васпитно-дисциплинским поступцима. 

Психолошко саветовање родитеља чија деца имају тешкоћа у развоју, учењу, 

понашању је моја свакодневна пракса.. 

Учествовала сам у припреми, формирању и раду  четири седнице   Савета родитеља, 

од тога две су  биле електронске. 

Оснаживала сам родитеље да боље упознају особине своје деце (таленте, развојне 

тешкоће,социјалне проблеме...) 

Упознавала сам родитеље са законом, конвенцијама, протоколом о заштити деце... 

Пружала сам  психолошку помоћ и самим родитељима.  

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ 

У сарадњи са директорком вршено је одређивање одељењских старешина, 

формирање одељења, решавање текућих и специфичних проблема у раду школе као и 

унапређивање школске праксе, припремана су документа установе (планови, извештаји, 

анекси, прегледи, анализе). Сва текућа питања од значаја за рад школе се решавају у 

сарадњи са директором. на 32 састанака смо се бавиле текућим и новонасталим проблемима 

у школи, а у 43 случаја смо заједно чествовале у васпитно-дисциплинским поступцима. У 

једном случају смо разговарале са представницом Заштитника грађана о  нашем ученику.  

 

VII РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Активно учешће на 65 седнице одељењског већа и 11 седница наставничког већа- 

давањем саопштења и информација о темама од значаја за васпитно-образовни рад. 
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Учествовање у раду следећих стручних тела:  

- Тим за заштиту ученика од насиља и злостављања (прављење програма рада и писање 

извештаја о раду),  

- Комисија за каријерно саветовање , 

- Тим за квалитет рада установе, 

- Комисија за стручно усваршавање (план и извештај),  

- Стручни актив за школско развојно планирање (Израда Развојног и акционог плана),  

- Педагошки колегијум,  

- Комисије (43) за васпитно-дисциплинске поступке за ученике,   

VIII САДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,ОРГАНИЗАЦИЈАМА,И 

ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња са центрима за социјални рад ( у 4 случаја), домовима за ученике у којима.су 

смештени наши ученици (преко васпитача), Домом здравља Савски венац- организовање 

систематских прегледа за наше ученике, ОУП Савски венац- свакодневно преко школског 

полицајца, Судови (на њихов захтев), Друштво психолога Србије (чланство и припрема 

учешћа на Конгресу психолога), Педагошко друштво Србије, Фабрис, ФЕФА,   Филозофски 

факултет, Министарство просвете и Завод за унапређење образовања и васпитања, 

Канцеларијом за младе општине Савски венац... 

Посебно је значајна сарадња  са СУП за град Београд-сектор  јер је инспекторка  за 

малолетничку деликвенцију одржаала четири двосатна предавања на тему:“ Кривична 

одгодорност старијих малолетника, за ученике првог и другог разреда“. Уз то из сектора 

саобраћајне полиције одржано је предавање о безбедности за матуранте , пред матурско вече 

Ја сам координирала тај рад. 

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Редовно водим: Дневник рада, планове свог рада (годишње, месечне),пишем 

различите извештаје. 

У  установи  сам остварила 37 сати стручног усавршавања. Ван установе 69 сати, 

пратим стручну литературу и периодику: Настава и васпитање, Психолошке новине, стручну 

литературу, Просветни преглед, сајтове и портале са темама везаним за образовање.. 

 

                                    Данка Грозданић-Бајић 

             (стручни сарадник,психолог-педагог) 
 

Извештај о раду библиотеке 

        

У саставу Школе постоји и делује школска библиотека која је са радом почела 

01.09.2018/2019. школске године. 
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Библиотека је радила сваког радног дана од 8:30 до 14:30. У библиотеци је запослен 

библиотекар са 100% радног времена, Јасмина-Петровић-Зец. У школску библиотеку су 

уписани сви редовни ученици од првог до четвртог разреда и сви запослени Школе. 

Библиотека и библиотекари Школе се залажу и проналазе решење да и ванредни ученици 

под истим условима могу користити књижни фoнд. Професори који воде ванредну рефераду 

(за ванредне ученике,Здравко Милић, професор верске наставе и Мима Беговић, професор 

музичке културе) задужени за ванредне ученике и позајмљене књиге узимају на своје лично 

име и тиме себе задужују , а по завршеним и положеним испитима, ванредни ученици исте 

враћају именованим професорима. Према дневној и месечној статистици укупан број 

издатих књига у другом полугођу школске 2018/2019. године је 1720, а просечна дневна 

посећеност је 39 ученикa.      

Најчитаније књиге у 2018/2019. години су:  

• "На Дрини ћуприја ; Проклета Авлија" 

• Кафка: ``Процес" 

•  Бора Станковић:"Коштана; Нечиста крв" 

•  Данило Киш"Рани јади; Гробница за Бориса Давидовића" 

• Лав Николајевић Толстој: `` Ана Карењина `` 

• Меша Селимовић: "Дервиш и смрт" 

• Ками: "Странац" 

• Вилијам Шекспир: `` Хамлет ; Ромео и Јулија`` 

  

          Укупно стање књижног фонда је 14000  књига у основној књизи Инвентара и 650 

књига у  помоћној књизи инвентара. У школској 2018/2019. уписано је у Књигу инвентара 

око 250  нових наслова који су набављени средствима Школе. 

Књижни фонд библиотеке је релативно стар, а ученици показују интересовања према 

савременим писцима и насловима, а посебно према делима из научне фантастике. 

Библиотекар је на крају другог полугодишта писмено обавештавао ученике и разредне 

старешине о дуговањима ученика, а са том проблематиком је упознато и Наставничко веће и 

са великим жаљењем библиотекар закључује да је сарадња изостала код појединих колега 

(разредних старешина). 

           У библиотеци су се припремале и вежбале ваннаставне активности: литерарна, 

рецитаторска, драмска и  ликовна секција и школски хор. Ове школске године школска 

библиотека се прикључила акцији Удружењу “Чеп за хендикеп” и том приликом због 

изузетних резултата и сарадње, ШББХ и школска библиотека, као и сви запослени за 

допринос и учешће у акцији “Чеп за хендикеп”, добила је захвалницу од Удружења. 

У школској 2018/2019.  години одржане су изложбе књига: 
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• изложба нових наслова у библиотеци 

Пригодне приредбе и академије у Школи: 

• Дан школе 22.05.2019.  

Сваке године, па и ове школске 2018/2019. у договору са директорком Школе, госпођом 

Тањом Ђокић, купљене су нове књиге предвиђене планом и програмом домаће лектире од 

првог до четвртог разреда а због изразите жеље ученика за научном фантастиком поручене 

су књиге из ове области. Евидентно наслове и ауторе ових књига погледати у профактури 

издавачке куће Просвета. Књиге су подељене ученицима од првог до четвртог разреда за 

одличан успех и примерно владање, из тог фонда награђени су и ученици матуранти, као и 

ђак генерације. 

Библиотекар је остварио сарадњу са општинском библиотеком "Веселин Маслеша". 

Актив библиотекара средњих школа Општине Савски венац активно ради и један састанак 

актива је одржан у библиотеци Филолошке гимназије Београд. 

                                                                                                      

 Извештај подноси: 

 Библиотекар школе: Јасмина Петровић-Зец          

Извештај о раду Ученичког парламента 

Овим извештајем обухваћене су и ваннаставне/слободне активности у школи, које су 

подржане од стране Ученичког парламента ШББХ.  

 

У току школске 2018/2019 године одржано је 9 састанака УП ШББХ. 

 Одржано је 5 састанака УП ШББХ у току првог полугодишта. 

УП ШББХ чине по 2 представника из сваког одељења од 1. до 4. разреда. Председништво је 

оформљено после самосталног представљања кандидата и њиховог предлога Програма рада. 

На првом, конститутивном састанку УП ШББХ одржаном 07.09.2018. присуствовали су сви 

представници одељења као и секретар Школе Војислава Полексић и наставник – 

координатор Мима Беговић. 

Демократском процедуром изабрани су следећи ученици који чине Председништво УП 

ШББХ: 

-записничар, Тамара Петровић 3Х 

-председник, Матеја Шпановић 3Н2 

-заменик , Милош Недељковић 3Н2 

-секретар, Теодора Табаковић 4М 

Представници ученика за ШО ШББХ су: 
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- Теодора Табаковић 4М 

-  Лука Вукосављевић 4Н2 

 Секретар Школе је упознала изабране чланове ШО са њиховим правима, обаавезама и 

одговорностима као чланови овог највишег тела Школе. 

Усвојен је и Годишњи план рада у УП ШББХ за школску 2018/19. 

Усвојен је Годишњи план рада ШББХ за школску 2018/19. 

Наставник Мима Беговић, упознала је ученике са начином рада парламента и његовим 

значајем за развој омладинског активизма. 

Ово мини-предавање имало је за циљ подизање свести о значају и улози партиципације 

младих, као њиховог грађанског права.  

Са посебним задовољством и жељом за остваривањем сарадње и у овој школској 

години, одазвали смо се позиву и укључили активно у догађања и активности 19. БИТЕФ 

ПОЛИФОНИЈЕ која се одржала од 15. до 21. септембра 2018. године, као традиционални 

пратећи програм 52. Београдског Интернационалног Театарског Фестивала нових 

позоришних тенденција БИТЕФ. 

Као и претходних година, 19. Битеф Полифонија истражује и промовише иновативно, 

партиципативно и ангажовано позориште и посебну пажњу посвећује драмским 

активностима у образовању и позоришту за, са и од младих које уноси промене и мењају 

устаљену праксу. Битеф Полифонију организују Битеф Театар и Центар за драму у 

едукацији и уметности ЦЕДЕУМ, национални центар Међународне асоцијације за 

драму/позориште и образовање ИДЕА. 

У изабрана догађања наставница Мима Беговић је и према интересовањима укључила 

заинтересоване ученике, наставнике и стручне сараднике наше школе. Посебно су се према 

жељи организатора укључили наставници који воде драмске активности, а предају грађанско 

васпитање. Иако су сва догађања на Битеф Полифонији бесплатна, присуство је било могуће 

само на основу сачињених спискова и добијених карата за представе због ограниченог броја 

места односно броја публике и/или учесника. 

Битеф Полифонија, најстарији пратећи програм Битефа, посвећена је у 19. издању односу 

наслеђа и активизма, а биће одржана од 15. до 21. септембра под слоганом “Како си ти 

жив?”, подстакнутим концептом 52. Битефа, слоганом “Свет без људи” и усмерењем на 

уметничке појаве у савременом позоришту и извођачким уметностима које указују на 

узнемирујуће друштвене феномене савременог света. 

Отварање Битеф Полифоније 15. септембра у 16 сати у Битеф театру посвећено је отварању 

дијалога на питање “Како си ти жив?” кроз сусрет аутора, учесника и публике, уз 

интерактивну презентацију и инсталације које уводе у овогодишњи програм, али и у 

материјално и нематеријално наслеђе Битеф Полифоније која идуће године обележава 20 

година постојања. 
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Отварање 19. Битеф Полифоније, у режији Бориса Чакширана, посвећено је стога питању 

како Полифонија живи (у нама, око и мимо нас). Интерактивне самоорганизујуће 

инсталације уводе у материјално и нематеријално наслеђе Битеф Полифоније уз исказе 

аутора и учесника. Људи су део поставке - они причају приче и преносе их у сусрету са 

сликама, предметима и звуцима у дијалогу са публиком, најавили су организатори. Том 

приликом биће приказан и документарни филм “Могућност побуне” Ивана Стојиљковића, 

који је резултат разговора са више од 20 историчара, економиста, правника, социолога, 

дизајанера, уметника, партизана, па и неким херојима. 

Филм “Могућност побуне” представља увод у програмски блок који почиње 16. септембра 

представом “Смрт фашизму: О Рибарима и Слободи” независне омладинске трупе 

Рефлектор театар о сећању на Ива Лолу Рибара и породицу Рибар, којом аутори говоре и о 

својој генерацији, себи, данашњим херојима и идеалима у које верују. Око те представе, у 

режији Милене Богавац, креира се читав полифони програмски блок са ауторским 

радионицама позоришног процеса који тематски и проблемски покрећу истраживање 

савремене извођачке праксе као уметничког полазишта за преиспитивање различитих видова 

активизма, отворености за личне приче и актуелна друштвена питања, за проблематизовање 

сећања и прошлости, за оптерећења живота у садашњости, али и визије очекиване и боље 

будућности.  

Из процеса рада те представе преузет је и наслов “Како си ти жив?” 19. Битеф Полифоније, а 

после њеног извођења најављена је интерактивна презентација "Дневник позоришног 

процеса: Како смо били живи?" (улазнице се не наплаћују, а пријаве су на мејл 

office@reflektorteatar.rs) 

У европској години посвећеној културном наслеђу, Битеф Полифонија даје подршку развоју 

алтернативног читања епике и испитивању идеолошких матрица народних песама чије 

дејство снажно одређује и савремене друштвене односе. 

У оквиру програмског блока позоришта у образовању, Уметничка група Хоп.Ла!, која је 

2017. године презентовала “Епске игрице - Зидање Скадра”, овога пута премијерно ће 

извести 21. септембра у Битеф театру представу “Епске игрице - Женидба Душанова”, према 

концепту и у режији Анђелке Николић. 

Радионички програм 19. Битеф Полифоније обухвата и бубњарску радионицу “Ритам 

побуне: Ко си ти и где удараш” Драгољуба Ђуричића 17. септембра у Пароборду, где је 

истог дана била одржана и радионица Иване Несторовић “Костим за суперхероје: Ко си ти и 

како се облачиш?”, а дан касније концептуална радионица мапирања простора и сећања 

“Град и породица Рибар” ауторке и водитељке Маје Максимовић, те радионица 

активистичког театра “Лично је политичко: Зашто си ти у позоришту?" коју ће водити 

Војислав Арсић и Милена Богавац. 

За 19. септембар, такође у Пароброду, најављена је истраживачка радионица “Зашто је 

важно бити први?” коју је водио Дражен Хорватић из Неформалне групе “Крипарт”, а потом 

и интердисциплинарна радионица о архивирању и бивању ауторке и кустоскиње Маше 

Сеничић (Филмкултура). 

mailto:office@reflektorteatar.rs
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Затварањем 19. Битеф Полифоније 21. септембра у оквиру фестивалског програма 52. 

Битефа, отвара се “Полифонија у трајању – на лицу места”, чиме се наставља 

прошлогодишња иницијатива трајања током читаве године, која је сада фокусирана на 

процесе стварања, комуникацију с публиком и праћење развоја, циклуса и постојања нових 

позоришних тенденција и полифоних концепата драме и позоришта тамо где настају - у 

њиховим местима и просторима. 

Ауторка концепта Битеф Полифоније је Љубица Бељански-Ристић, а уреднички тим чине: 

Борис Чакширан, Ана Дајић, Лидија Антоновић, Маша Сеничић, Ирена Ристић, Нела 

Антоновић, Анета Горановић, Ђорђе Живадиновић Гргур и Дражен Хорватић.   

Носилац програма Битеф Полифоније је Центар за драму у едукацији и уметности 

ЦЕДЕУМ, Национални центар Међународне асоцијације за драму/позориште и образовање 

ИДЕА, уз подршку Битеф театра и Установе културе "Пароброд". 

Као пратећи програм Битефа који је посвећен улози позоришних уметника и других 

стваралаца у раду са младима, Битеф Полифонија је програмски базирана на 

самоорганизацији и самофинансирању, а креира је полифоно-уреднички тим у заједничкој 

организацији са ауторима и учесницима програма. 

Ученике водили: наставници Мима Беговић и Михајло Цветковић 

На другом састанку од 27.09.2018. наставник Мима Беговић је одржала кратко 

предавање ученицима о радионицама које ће се реализовати у нашој школи за сва одељења 

на тему „Каријерног вођења и саветовања“ и о значају самог програма за младе који 

обухвата информисање, саветовање, вођење и доношење одлука о професији код ученика, а 

за циљ: помоћ младима да разумеју и интерпретирају информације о свету рада и будућој 

каријери, разјасне недоумице професија и послова, да разумеју способности и дефинишу 

ставове у жељеним изборима. 

 

Градска општина Савски венац у оквиру „Дана Европске баштине“ и „Европске 

недеље мобилности“ реализовала је Акцију „Дан без аутомобила“ чији је циљ да се скрене 

пажња на алтернативну мобилност, безбедност у саобраћају као и на потребу смањења 

загађења ваздуха специфичним загађујућим материјама из издувних гасова моторних 

возила. Тим поводом, у петак 28. септембра 2018. године, у термину од 12:00 до 14:00 часова 

било је организовано окупљање младих из средњих школа  и промовисање одрживе урбане 

мобилности, здравих стилова живота, одрживог развоја, бициклизма, заштите 

природе, културне баштине и сл. у оквиру различитих тематских радионица које ће се 

реализовату у улици Топчидерски венац. За потребе Акције улица Топчидерски венац је 

била затворена за саобраћај, а уместо аутомобила на улици су биле присутне наше 

„радионице на зебри“.  

Програмске  активности : 

12.00-14.00 часова: „Радионице на зебри“ ( учествовали су: Завод за заштиту природе Србије 

– радионице у природи, Хемас – школа историјског мачевања-радионица и предавања на 
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српском и енглеском језику, Плесни клуб „Соко матица“- плесна радионица, Бициклистички 

клуб Црвена звезда-школа бициклизма, Вожња деце фијакером дуж улице Топчидерски 

венац, Национални контакт центар за безбедност младих на интернету-интерактивни пункт, 

ЈКП Београд Пијаце-инфо пункт, Хуманитарна акција чепом до осмеха-радионице прављења 

мозаика од чепова и прикупљање чепова, Радионице Црвеног крста Савски венац, „Адски 

змајеви“ и „Dragon boat klub“ - традиционални кинески спорт и „змајеви чамци“, Регионални 

центар за таленте Београд 2-инфо пункт, Adverimarkpartners-упознајте „Segway“, спортски 

клуб „Red star“- радионица модерног плеса и гимнастике и др.) 

Ученике водили: наставници Мима Беговић и Здравко Милић 

Наставница Мима Беговић је пунолетним ученицима/цама представила бесплатну 

радионицу која се одржала 19. октобара 2018. ЗАШТО ПЛАЋАМО ПОРЕЗ И КУДА ИДЕ 

НАШ НОВАЦ, коју је одржао професор ФЕФА факултета Горан Радосављевић. 

Ова радионица осмишљена је како би средњошколци добили знање о важним темама које 

нас 

свакодневно окружују, а које су често недовољно разјашњене: 

• зашто плаћамо порезе 

• где иде наш новац од пореза 

• каква је наша корист од плаћања пореза и шта се нансира 

• каква је улога државе, Парламента, Владе, МФин, ММФ 

• који све порези постоје 

• утаја пореза и сива економија 

Наставница Мима Беговић је поводом и по узору Светског дана 

девојчица организовала 22.10.2019. у учионици 22 Дан девојчица наше школе. Ученице 

од првог до четвртог разреда су се дружиле од првог до седмог часа и правиле су разне 

креативне и маштовите мини пројекте који се могу видети по школи. Материјал је 

обезбедила школа. Наставница Мима Беговић им је приредила и мини презентацију о 

Светском дану девојчица као о међународном празничном дану који је прогласила 

Уједињене нације; он се такође зове Дан девојчица и Међународни дан девојчица. Први 

Дан девојчица је био 11.10.2012. године. Посматрање подржава више могућности за 

девојчице и повећава свест о родној неједнакости са којом се суочавају девојке широм света 

на основу њиховог пола. Ова неједнакост обухвата области као што су право на 

образовање/приступ образовању, исхране, законским правима, медицинску негу и заштиту 

од дискриминације, насиље над женама и неслободном дечјих бракова.
 

Прослава дана 

такође “одражава успешно појаву девојака и младих жена као посебан скупине у развојне 

политике, програма, кампања и истраживања.” 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Nasilje_nad_%C5%BEenama
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Наставница Мима Беговић је охрабрила ученике да се укључе у пројекат  ЧАРОБНА 

ИНТЕРКУЛТУРАЛНА МРЕЖА ПРИЈАТЕЉСТВА, који је трајао девет недеља.  

О ПРОЈЕКТУ: 

Језик пројекта: енглески и српски 

Ученички разреди: основна и средња школа 

Наставни предмети: Свет око нас, Природа и друштво, Географија, Матерњи језик, Енглески 

језик, Ликовна култура, Музичка култура… 

Време почетка пројекта: 24.10.2018. 

Трајање пројекта: 9 седмица 

Оснивач пројекта: Жељана Радојичић Лукић 

Сарадници на пројекту: Борко Петровић из Србије, Xуxо Руиз из Шпаније 

Национални координатори: 

 Србија: координатор Маринко Петковић, наставник физике из Новог Сада; 

 Македонија: координатор Стојанка Дудучки, наставница матерњег језика из 

Куманова; 

 Хрватска: координатор Сњежана Дуић, учитељица из Загреба; 

 Босна и Херцеговина: координатор Санела Јагањац, директорица школе из 

Тузле; 

 Црна Гора Мирсада Бибић Шоботић, професорица матерњег језика из Рожаја; 

Свет је велики. Простире се на 7 континената. Неки од нас никада не отпутују у другу 

државу, а камоли на други континет. Па ипак, сад постоји Интернет и прилика да научимо 

више једни о другима и срушимо предрасуде о другим нацијама и народима. 

Мултиперспективни карактер интеркултуралног образовања истакнут је у 

специфичним циљевима кроз „четири стуба образовања“ које је идентификовала 

Међународна комисија за образовање за 21. век: 

 Учити да знам 

 Учити да радим 

 Учити да живим заједно са другима 

 Учити да будем развијенија личност 

У  Унесковим Смерницама за интеркултурално образовање истакнута су три основна 

принципа интеркултуралног образовања: 
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1.принцип  

Интеркултурално образовање поштује културни идентитет ученика/ученица кроз пружање 

културално одговарајућег и респонзивног квалитетног образовања за све. 

2.принцип  

Интеркултурално образовање пружа свим ученицима/ученицама културална знања, 

вештине, и ставове који су имнеопходни да буду активни и одговорни грађани друштва. 

 

3.принцип 

Интеркултурално образовање пружа свим ученицима/ ученицама културална знања вештине 

и ставове који их оспособљавају да доприносе поштовању, разумевању и солидарности међу 

појединцима, етничким групама, социјалним и културним групама и нацијама. 

Нормално је да пожелимо да имамо пријатеље широм Планете и да се упознамо са 

њиховим језиком, културом и традицијом, али се то ретко некоме од нас и оствари. Свако од 

нас зна како изгледа застава његове земље, али сигурно бисмо желели да и наши приајтељи 

на удаљеним тачкама планете нацртају заставу наше земље и да је препознају у мноштву 

других застава. 

Сви знамо језик свога народа и волимо га. А да ли бисте волели да ваши вршњаци у 

далеком свету науче неке речи на вашем матерњем језику? Нека то буде ових 7 чаробних 

речи: 

1. ЗДРАВО 

2. ДОВИЂЕЊА 

3. ХВАЛА 

4. МОЛИМ 

5. ИЗВОЛИ 

6. ИЗВИНИ 

7. ВОЛИМ ТЕ 

Придружите нам се са својим ученицима у плетењу наше ЧАРОБНЕ 

ИНЕРКУЛТУРАЛНЕ МРЕЖЕ! ПОЧНИ! 

Опис пројекта: Чаробна инеркултурална мрежа пријатељства 

Ученици се оснажују у сфери интеркултуралности. Они добијају прилику да упознају 

децу широм света. 

Ученици уз помоћ учитеља и родитеља схватају да смо сви различити, а опет исти. 

Живимо на 7 различитих континента у мноштву различитих државама. Говоримо 
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различитим језицима. Наше земље имају различита обележја, заставу, грб и химну. Имамо 

различиту културу, традицију, кухињу, уметност. Дивимо се различитим националним 

звездама, спортистима, херојима, уметиницима. 

Живимо у различитим климатским условима. Различито се облачимо. 

А ипак, имамо много сличности. Сви имамо исте делове тела. Сви се смејемо када 

смо радосни, а плачемо када смо тужни. Наша осећања изражавамо на сличне начине и 

можемо да их препознамо без употребе језика. 

Пројекат има за циљ да интеркултирално повеже децу, припаднике различитих 

народа, широм света путем вршњачког учења о другим народима, њиховим земљама и 

културама. 

Циљ пројекта је и остваривање четвртог циља од 17 развојних циљева УН-а: 

Квалитетно образовање 

Пројекат у школи је водила наставница Мима Беговић. 

Трећи састанак, одржан је 02.11.2018. Тема овог састанка била је екскурзија, на 

иницијативу ученика. После  краће дискусије закључено је да се ученици у сарадњи са 

директорком, разредним старешинама и наставницима распитају о понудама.  

Унија средњошколаца/ки Србије је послала ПОЗИВНИЦУ председнику УП ШББХ  

Матеји Шпановићу 3Н2 на Национални састанак Уније средњошколаца/ки Србије. 

„Поштовани,   

Овим путем Вас са нестрпљењем позивамо на Национални састанак УНСС-а  који ће 

се одржати у периоду од 9. до 11. новембра 2018. године у хотелу Бањица у Сокобањи.  

На предстојећој Генералној скупштини присуствоваће преко 150 средњошколаца из 

свих градова широм Републике Србије.  

На Генералној скупштини очекују се и представници партнерских организација како 

из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Немачке те многобројни пријатељи наше 

организације. Присутни ће имати прилику да се упознају са активностима и плановима 

организације за предстојећи период.   

Ове године Унија средњошколаца/ки Србије обележава свој јубилеј, петнаест година 

постојања и рада са Ученичким парламентима на територији Републике Србије те ће 

присутни имати прилику да уживају у богатом програму који смо припремили за њих.   

Како је Ученички парламент Ваше школе члан УНСС-а, овом приликом Вас 

позивамо да пријавите учесника/цу, односно, представника/цу Ученичког парламента на 

Национални састанак УНСС-а.  

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.   

У ишчекивању пријаве представника/це Ваше школе, поздрављамо Вас“ 
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Наш представник је потврдио своје учешће на састанку и сачионио је извештај са истог. 

 

Наставница Мима Беговић је сада већ традиционално пријавила ученике и професоре 

за 14. Издање филмског фестивала СЛОБОДНА ЗОНА. 

Четрнаести по реду филмски фестивал Слободна зона одржаo се од 7. до 13. новембра 

у Београду, Нишу и Новом Саду! 

Током шест фестивалских дана, публика Слободне зоне имала је прилику да види 

преко 40 филмова о најактуелнијим друштвеним и политичким темама из региона и целог 

света. Као и претходних година, и ове године је организовано 3 бесплатне пројекције за 

средњошколце, те смо се и ове године појавили у великом броју. 

Двадесеторо ученика за пројекцију филма " Најбољи ортаци" 

Двадесеторо ученика за пројекцију филма " Los Bando" 

Двадесеторо ученика за пројекцију филма " Тиха револуција" 

Ученике водили: наставници Мима Беговић и Михајло Цветковић 

У оквиру предмета грађанско васпитање, наставница Мима Беговић је организовала 

посету са ученицима који похађају овај изборни предмет.  20. новембра на Међународни дан 

детета у Дечијем кулутурном центру “Мајдан” у Београду одржао се Први Поп-Уп Дечији 

фестивал у Србији. Тиме се наша земља придружила глобалној мисији за развој 

емоционалне интелигенције деце и омладине, која се одвија у више од 150 земаља широм 

света уз подршку УНИЦЕФ-а и са визијом да Конвенција о правима детета Уједињених 

нација добије своју пуну реализацију. 

Ово је Фестивал за децу и све оне који воле децу и раде са децом, јер је емоционално 

сазревање процес који изискује развој емоционалне писмености свих, а који једини може 

довести до стварања бољег, безбеднијег и срећнијег света за сву децу на Земљи.  

Учеснике Фестивала, децу и одрасле, дочекало је више од 30 волонтера програма 

Емоционална енерго терапија и трансформација, Љубивоје Ршумовић, легенда дечијег 

песништва и прозе, Сандра Ареснијевић глумица, Центар за креативну едукацију “Кућа 

знања”, дечија издавачка кућа "Енцо боокс", Клуб за креативно дружење “Вијугање”, 

Данило Анђелковић, виолиниста, мр Александра Лекић сликарка, прим. др Анђелка 

Коларевић психијатар и психотерапеут, психолог Драгана Николић, Креативни градски 

центар и други. 

У фестивалски осмишљеном простору ДКЦ “Мајдан” децу су кроз представу, музику, 

ликовни израз, пројекцију кратког цртаног филма, мини радионице и писану реч учили о 

важности осећања, њиховом изражавању, комуницирању и култивисању, а одрасли добили 

нове увиде и знања како да са својом децом у улози родитеља и васпитача ову мисију 

континуирано спроводе још боље и посвећеније. 
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- Човечанству никада није мањкало памети; оно што је изазвало и изазива патње на свим 

нивоима јесте недостатак емоционалне зрелости и са њом повезаног развоја свести као и 

емпатије и милосрђа - основних вредности сваке људске заједнице - каже Ивана 

Кузмановић, организатор Фестивала. 

Четврти саастанак одржан је 07.12.2018. наставник Мима Беговић је уводним мини-

предавањем о Вршњачком насиљу (врсте, облици, узроци) отворила дискусију о овом 

актуелном друштвеном проблему. Ученици су активно учествовали у овој дискусији и 

закључили да је насиље међу вршњацима све наглашеније и да је помоћ одраслих 

неопходна. Уз помоћ разних радионица на ову тему, ученици су препознавали врсте 

насилничког понашања, али и проналазили начине за њихово решавање. Гост састанка била 

је школска полицајка Слађана,  која је упутила ученицима пар смерница на понашање у 

школи, као и ван школе, а све у корист њихове сигурности и безбедности. 

Општи закључак је, да је сарадња родитељ-наставник веома важан фактор превенције 

вршњачког насиља у школи. 

Одржано је 5 састанака УП ШББХ у току другог полугодишта. 

Пети састанак УП ШББХ одржан је 24.12.2018. Дискусија праламента била је о 

активностима ученика у оквиру школе - унапређење наставе, хигијена школе, хуманитарни 

рад ученика. Донешена је одлука о уређењу школског дворишта и учионица и њихова 

реализација када се укаже прилика за то. Такође, наставник Мима Беговић упознала је 

ученике о децембарским активностима у оквиру школе: кићење јелке,  организовање 

Новогодишње представе и обележавање завршетка полугодишта Новогодишњим 

маскенбалом. 

Наставница Мима Беговић је након преписке путем мејла са координаторком Оливером 

Ћосовић са ученицима имала ту част да обиђу Музеју науке и технике – Београд, са једним 

од аутора Изложбе, кустосом г-дином Ненадом Лукићем, који је наше ђаке водио кроз 

изложбу „150 година Савеза инжењера и техничара Србије, од Техничарске дружине до 

савременог удружења" 14. децембар 2018. године. У оквиру обележавања великог јубилеја, 

150 година Савеза инжењера и техничара Србије. 

 

Аутори изложбе и каталога су проф. др Часлав Лачњевац, др Игор Марић и Ненад Лукић, 

MSc. Сарадници на реализацији изложбе били су Оливера Ћосовић, MSc и мр Ања 

Радаковић. Дизајн изложбе и каталога поверен је др Деани Петровић и Јелени Кесић. 

Организацијом ове изложбе СИТС је настојао да ширу јавност упозна са историјатом 

Савеза, као и са стручним и интелектуалним вредностима наше средине у области 

инжењерства. 

У оквиру изложбе приказан је целокупан развојни пут СИТС, као професионалне 

асоцијације, од 1868. године и формирања Техничарске дружине, преко Удружења српских 

инжењера (1890), Удружења српских инжењера и ахритеката (1895), Удружења 

југословенских инжењера и архитеката (1919), до савременог удружења. 

Уз велики број документа и фотографија, чији су извор архива СИТС, Архив Србије, 

Српска академија наука и уметности, Музеј Југославије, Железнички музеј, Музеј града 

Београда, Грађевински и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, као и фирме и 
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приватни колекционари, а које говоре о најзначајнијим активностима протеклих 150 година, 

уложен је напор да се представе и најзначајнији инжењерских подухвати реализовани код 

нас у последњих 70 година. 

Изложба је обухватила и нека од најзначајнјих инжењерских имена која су у протеклих 

150 година обележила рад и постојање асоцијације, али и друштвено економски развој и 

напредак земље у целини. 

Изложени су и неки раритети попут првог броја Српског техничког листа и књига 

добротвора и утемељивача и донатора удружења. Будући да се изложба једним делом бави и 

дометима инжењерске струке њен саставни део су и  експонати, међу којима се издвајају 

чувена кочница и распоредник, изуми Добривоја Божића иначе члана Удружења 

(Железнички музеј), први индустријски рачунар за управљање алатним машинама Лола 30 

CNC  (Лола институт, Београд), један од првих домаћих транзисторских аналогних рачунара 

ТАРА 50 (МНТ), прототип формуле 1, дело студената Машинског факултета из Београда, 

макета борбеног авиона „Ласта“ ( Yugoimport: SDPR) и др. 

Организатори изложбе, Савез инжењера и техничара Србије и Музеј науке и технике-

Београд, захваљују се Српској академији наука и уметности, Архиву Србије, Народној 

библиотеци Србије, Музеју Југославије, Музеју града Београда, Железничком музеју 

Yugoimport SDPR, Лола институту, Машинском факултету Универзитета у Београду, 

Машинском факултету Универзитета у Нишу, Грађевинском факултету Универзитета у 

Београду, Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на израженом разумевању и 

помоћи пре реализацији изложбе, као и бројним спонзорима и донаторима који су подржали 

њено одржавање. 

Наставница Мима Беговић је 24.02.2019. у оквиру предмета грађанско васпитање 

пријавила и водила ученике на пројекат „Покрени се, пронађи свој пут“,  у реализацији и 

организацији Мрежа професионалаца Србије „СПОНЕ“.   

Пројекат се бавио каријерним саветовањем ученика завршних разреда основних и 

средњих школа кроз занимљиво конципиране радионице на којима су оспособљавали 

ученике(представнике ђачких парламената својих школа али и друге заинтересоване 

ученике) да у својим школама, кроз вршњачку едукацију и стручну подршку нашег 

пројектног тима(пратећи материјали, презентације, сајт пројекта, подршка пројектног тима 

итд.), својим вршњацима пренесу стечена знања и вештине.  

 

Пројекат је пружио подршку ученицима који се налазе пред значајним професионалним 

и личним животним одлукама које подразумевају проактивност, дефинисање циљева, 

самомотивацију, развијање личне одговорности и аутономије кроз интеракцију са својим 

вршњацима.  

Радионице су се састојале из два главна дела и трајале су укупно 4 сата.  

 

Први део: „Покрени се“, бави се освешћивањем, препознавањем и коришћењем личних 

ресурса, подстицањем индивидуалне мотивације и личне одговорности ученика. 

 

Други део: „Пронађи свој пут“ обрађује теме: управљање временом, организацијом 

обавеза и одређивањем сопствених професионалних и личних циљева. 
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На шестом састанку од 08.03.2019. године Наставник координатор Мима Беговић је 

подстакла ученике на дискусију о значају ваннаставних активности. Појаснила им је значај 

слободног времена које би требало што квалитетније искористити, а један од начина је и 

укључивање у рад секција и тимова у школи што ће донети вишеструке ефекте и за ученике 

и за наставнике и за Школу. 

Наставници Мима Беговић и Леонид Јовановић су организовали и реализовали излет у 

оквиру годишњиг програма „Очување и заштита природних добара“ који је 

обухваћен АКЦИОНИM ПЛАНОМ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, ове године планирана је 

посета „Природњачком центру Србије  Свилајнац“. А како смо својим бројним 

активностима и учешћем у локалним акцијама показали значајно интересовање за заштиту и 

унапређење животне средине, позвани смо у посету Природњачком центру који је 

реализован дана  25.марта 2019.године.  

Поред посете Природњачком центру, упознали смо и центар града и обишли кућу 

Стевана Синђелића.  

 

У оквиру предмета грађанско васпитање, наставница Мима Беговић је 22.03.2019. 

године, узела учешће у кампањи „Само од тебе зависи“ у организацији Канцеларије за младе 

„Града Београда“. 

 

Пројекат је имао за циљ да унапреди знање ученика средњих школа о негативним 

последицама употребе дрога и јачање негативних ставова према употреби дрога. Једна од 

активности пројекта је одржана радионица у трајању од 90 минута за 30 ученика у нашој 

школи, а теме које су биле обухваћене су: дроге и психоактивне супстанце, природне и 

вештачке дроге, штетност (ефекти) дрога, последице употребе дрога, зависност, разлози 

употребе дрога, заблуде о дрогама. Циљ радионице је едукација младих, али и информисање 

о сервисима подршке за младе, давање савета и брошура. 

 

Наставница Мима Беговић је обновила сарадњу са омладинском организацијом  

„Центар Е8“, који су се обратили путем мејла са молбом за сарадњу при реализацији 

пројекта за развој и оснаживање младих „Будућност #за5“.  

  

„Будућност #за5“ је национални пројекат који за циљ има да оспособи и оснажи младе људе 

да буду активнији у проналажењу посла и да покаже да је континутирана едукација 

(формална и неформална) од кључне важности за лични и професионални развој, запослење, 

покретање сопственог бизниса и постизање светле будућности. 

  

Пројекат „Будућност #за5“ започет је септембра 2016. године и подржан је од стране 

Министарства омладине и спорта и Привредне коморе Србије. Током првог таласа 

активности, 85.000 средњошколаца и студената се већ упознало са пројектом и стекли су 

одређена знања и вештине. 

 

У својој другој фази пројекат подразумева организацију низа едукативних и информативних 

активности којима ћемо мотивисати и подстаћи средњошколке и средњошколце да буду 
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проактивнији у стицању нових знања и вештина кроз разне форме неформалног образовања, 

како би били спремнији за обављање будућих модерних занимања. 

 

Планиране активности за средњошколце, у којима Вашу школу позивамо да учествује, део 

су распрострањене мреже у чак 13 градова Србије. Идеја је да се кроз различита предавања и 

едукативне радионице млади упознају са правилима писања радне биографије, отварањем  

ЛинкедИн налога као и да се припреме  за разговор са потенцијалним послодавцима. Циљ је 

да средњошколце подстакнемо да буду активнији у погледу тражења послова. Низом добро 

организованих активности, младима ће бити пружена прилика да улажу у свој лични и 

професионални развој. Захваљујући вештинама које ће стећи на нашим радионицама, биће 

спремнији на изазове који их чекају на тржишту рада. Циљ нашег пројекта је мотивација 

младих, смањење њиховог стреса приликом изласка на тржиште рада и коначно, дугорочно 

смањење стопе незапослености у Србији. 

 

Значај овог пројекта огледа се у чињеници да је у Србији стопа незапослености младих људи 

доста висока у односу на земље ЕУ, као и да је младима у просеку потребно две године да 

након завршене школе/ студија пронађу посао. Са друге стране, 64,1% младих верује да је 

ваннаставно образовање од велике важности, али 37% њих тврди да не постоји довољно 

програма за неформално образовање. 

Носилац пројекта је Центар Е8, а реализује се у партнерству са средњошколцима окупљеним 

у организацију „Унија средњошколаца Србије“, уз организациону и ПР подршку агенције 

„В+О Цоммуницатион“. Надамо се да ћете препознати значај овог програма и дати нам 

сагласност да у Вашој школи наставимо његову  реализацију“ 

 

Одржано је пар радионица у априлу месецу у нашој школи. 

И ове године наставница Мима Беговић је водила и подстакла ученике да се пријаве за 

групну посету Музеју афричке уметности и пратећу ликовну радионицу „Импресије о 

Африци“. Шести ликoвни конкурс MAУ зa нajбoљи цртeж трaje у пeриoду од 1. априла до 1. 

jунa 2019. године. Учeсници кoнкурсa упoзнaћe тoкoм пoсeтe Mузejу изложбе на којима су 

приказани артефакти и дела трaдициoнaлнe умeтнoсти зaпaднe Aфрикe, као и изложбу* 

фотографија на којима су забележени тренуци савременог живота у источној Африци. Нaкoн 

oбилaскa излoжби слeди рaдиoницa нa кojoj ћe свaкo имaти прилику дa цртeжoм прикaжe 

своје импресије о Африци.  

За многе од нас, представе о културама овог великог континента настају посредним 

путем – на часовима у школи или на предавањима, на изложбама у музејима и галеријама у 

Београду и другим градовима, некада је то на основу књижевних дела или стручне 

литературе, музике, позоришта, филмова, а можда највише на основу информација и 

популарних садржаја са телевизије и интернета. Такође, искуство путовања у неку од 

афричких земаља остаје као непосредан доживљај утиснуто у наше сећање и део је наше 

представе о Африци. Темом „Импресије о Африци“ пoзивaмo децу и младе дa ликoвним 

jeзикoм изрaзe дoживљaj излoжби Mузeja aфричкe умeтнoсти или своју слику Африке 

насталу као сплет више утисака. На шестом ликовном конкурсу Музеја истражујемо које су 

то представе о Африци створене, које су слике утиснуте, која ће нова дела настати? 

Најуспешнији цртежи биће представљени 29. и 30. јуна на изложби радова учесника 
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ликовног конкурса у оквиру годишње манифестације „Афро фестивал 2019“ која се одржава 

у башти Музеја афричке уметности. Ауторе најуспешнијих радова очекују специјалне 

награде. Први пут одржан 2014. године, Ликовни конкурс Музеја афричке уметности има за 

циљ да деци и младима приближи уметност и културе афричког континента, да подстакне 

њихову визуелну перцепцију, ликовно истраживање и изражавање, стварајући и негујући 

нове генерације музејске публике и љубитеља, познавалаца и поштовалаца Африке. 

На седмом састанку одржаном 19.04.2019. године ученици су информисани о 

могућностима наставка школовања и усавршавања, али и начинима на које могу да се 

обавесте о пословима које могу да обаве у струци као и стицању вештина које су битан 

фактор приликом конкурисања за посао.  

 

На осмом састанку одржаном 06.05.2019. године ученици су анализирали рад УП Школе 

и након краће дискусије закључили да би требало укључити што више ученика у рад УП, 

али и наставника, јер је УП важан елемент функционисања школске заједнице. 

 

 

Наставница Мима Беговић  је објавила да смо и ове године добили позив да учествујемо 

у: 

 

V Београдском Dragon Boat фестивалу  

III Dragon Boat купу за студенте и  

 

III Dragon Boat купу за средњошколце  

 

Циљ ове манифестације је увођење што већег броја младих људи у основе Драгон Боат 

веслања, полазећи од тога да Драгон Боат веслање обухвата облик активонсти који доприоси 

физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању људи. 

 

Нема ни једног другог спорта на води у којем се 10 или 20 веслача заједно боре и стреме 

истом циљу. Резултат се постиже захваљујући напорима целе екипе, а не појединаца. 

 

У тркама змајевих чамаца, на дистанци од 250 метара, надметало се: 

 

5 фактултета (Криминалистичко-полицијски универзитет, Војна академија, Шумарски 

фактултет, Пољопривредни факултет и Универзитет Сингидунум) и чак 11 средњих школа 

(В Београдска гимназија, Војна гимназија, ЕТШ Никола Тесла, Средња школа Ушће, 

Бродарска школа, Гимназија плус, Хемијско-прехрамбена технолошка школа, 

Математичка гимназија, Угоститељско-туристичка школа, Гимназија Патријарх Павле, 

Средња школа Барајево) 

 

Наставница Мима Беговић је присуствовала као представник наше школе на ПРВОМ 

САСТАНКУ САВЕТОДАВНЕ ГРУПЕ ПРОЈЕКТА INNOSCHOOL, који је био одражан 27. 

маја 2019. Године у просторијама Регионалне агенције за развој и европске интеграције у 

Београду. 
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На деветом састанку одржаном 19.06.2019. године прибављено је мишљење УП о ђаку 

генерације. Наставник Мима Беговић је упознала присутне са правилником о похваљивању 

ученика ШББХ и процедуром избора ђака генерације. Након тога отворена је дискусија. 

  

Ученички парламент ШББХ је остварио предвиђени план рада за школску 2017/2018 

годину, али је себи поставио циљ да у следећој школској години укључи што више ученика 

у своје активности и објасни им да је омладински активизам важан и да је предуслов 

одговорног грађанског понашања. Такође би требало укључити и наставнике и стручне 

службе у функционисање УП, јер је то значајно за читаву школу. 

 

 

 

У Београду,                                                                                       Извештај сачинила: 

28.06.2019.                                                                        Мима Беговић,  

          наставник-координатор 

 

О овом извештају сведоче мејлови, фотографије и видео записи који су објављени на 

нашој ФБ и Инстаграм друштвеним мрежама.  

 

Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 2018/2019 годину 

 

На почетку школске 2018/2019 године формиран је тим Тим за за обезбеђивање квалитета и 

развој установе  у  Школи за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, у циљу  

обезбеђивање и унапређивање  квалитета  образовно васпитног рада у ШББХ, праћења 

остваривање школског програма, остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја 

компетенција, вредновања резултата рада наставника и стручних сарадника, праћења и 

утврђивања резултата ученика, спровођења политике кавлитета и поштовања процедура 

система менаџмента квалитетом Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу. Школа 

за бродарство, бродоградњу и хидроградњу поседује  систем менаџмента кавлитетом од 

2002 године, а од новембра 2017. сертификована је од стране сертификационе куће BUREAU 

VERITAS CERTIFICATION SRBIJA према стандарду ISO 9001:2015. Координатор овог 

Тима је Ирина Кивић, а чланови Тима су: директорка школе Татјана Ђокић, педагог-

психолог Данка Грозданић Бајић, координатор практичне наставе Леонид Јовановић, 

координатор Тима за самовредновање Зоран Тинтор. 

У току школске 2018/2019 држане су две седнице чланова Тима за за обезбеђивање 

квалитета и развој установе  у  Школи за бродарство, бродоградњу и хидроградњу на којима 

смо се бавили темама које су предвиђене планом. У току школске 2018/2019 конституисан је 

Тим, израђен је план рада, одрђена је динамика праћења мера за унапређење рада школе, 

извршено је ускађивање документације QMS-а, извршена је једна интерна провера система 
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QMS-а и једна ектерна провера од стране екстерног проверивача сертификационог тела 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SRBIJA према стандарду ISO 9001:2015, донет је нови 

пословник система менаџмента квалитетом, где је дефинисана политика кавалитета Школе 

за бродарство, бродоградњу и хидроградњу и представљен процесни приступ. Управљање 

процесима дефинисано је  пеоцедурама QMS-a и има за циљ да допринесе ефективности и  

ефикасности у остваривању предивиђених резултата и да оставривање предвиђених циљева 

у складу са политиком квалитеата и стратешким циљевима,урађена је SWOT анализа 

унутрашњих и спољашњих фактора и дефинисане су заинтересоване стране. Дефинисани су 

ризици и прилике и дате су мере, одговорно лице за спровођење и временски оквир за 

праћење. Анализирана је испуњеност циљева квалитета за претходну школску годину 

2017/2018 и   дефинисани  су циљеви квалитета за школску 2018/2019 годину. Извештаји 

који су поднети директору школе, записници са седница Наставничког већа, Школског 

одбора, Педагошког колегијума, Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање и 

осталих релевантних стручних већа и тимова, Тима за каријерно вођење и саветовање ушли 

су у разматрање на састанцима Тима. Све анализиране перформансe и донети закључци на 

преиспитивању усаглашени су са документима Мере за унапређивање рада школе, Развојни 

план школе и Годишњи план рада школе, као и са идентификацијом и проценом ризика, те 

донетим мерама које се односе на ризике и прилике.  

Све неусаглашености, као и мере које су донете у циљу отклањања и спречавања њиховог 

поновног јављања, кумулативно се воде и пратимо њихов статус.  

. 

                                                                                                          Координатор Тима 

                                                                                                      Ирина Кивић 

                

Извештај о раду тима за међупредметне компетенције у школској 2018./2019. години 

На првој седници наставничког већа у школској 2018./2019. год. одређени су тимови који ће 

радити у овој школској години. Наставници су се пријављивали за рад у тимовима сходно 

свом интересовању. Чланови овог Тима су наставнице: Мара Радоја, Тамара Ђорић 

Шпаровић, Драгана Ромић и Гордана Јовановић Поповић. 

За председницу Тима изабрана је наставница Гордана Јовановић Поповић. Наставница 

Тамара Ђорић Шпаровић задужена је за опште стандарде постигнућа за крај 

средњошколског образовања, наставнице Мара Радоја и Гордана Јовановић Поповић 

задужене су за развој међупредметних компетенција а наставница Драгана Ромић за развој 

предузетништва. 

Међупредметне компетенције се заснивају на интегрисању различитих знања и вештина 

која се развијају у оквиру различитих предмета и на основу наставног програма. Поред 

садржаја наставних програма важне су и методе којима се они проучавају. Доминирају 

истраживачке и интерактивне методе, рефлексија, критичко мишљење, кооперативно 

учење,као и друге методе које имају циљ да оснаже учешће ученика у васпитнообразовном 

процесу. Овакво схватање компетенција излази из оквира традиционалних школских 
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предмета и ангажују школска знања за припрему ученика да буду конкурентни и 

функционални у образовном и професионалном простору. 

 

Како можемо да дефинишемо предузетничку компетенцију? Пре свега: 

 Иницијатива ученика у упознавању са карактеристикама тржишта рада 

 Да ученик има развијене вештине тржења посла 

 Да уме да идентификује и активно представи своје вештине и способности 

 Да има способност представљања адекватних и реалних циљева 

 

Предузетничко образовање не треба мешати са општим пословима и  економским студијама, 

његов циљ је промовисање креативности, иновативности и самозапошљивости. 

У школској 2018./2019. години план је да Тим ради на развоју компетенција за целоживотно 

учење и предузетништво. 

Тим је одржао четири састанка, три у првом и један у другом полугодишту. 

Први задатак је био да наставнице прикупе потребну литературу и стандарде општих 

међупредметних компетенција за крај средњег образовања. Као школа у којој се спроводе 

три подручја рада – саобраћај, мађинство и грађевина, морали смо да припремимо, у 

сарадњи са стручним већима, планове за међупредметне компетенције у оквиру самих 

стручних већа, а такође и између различитих подручја рада, пре свега саобраћаја и 

машинства. 

Кроз дискусију о литератури сагледали смо велики значај али и велике могућности које нам 

првих 10 компетенција пружају, али потребу да ми као наставници будемо носиоци и 

сарадници наших ученика  за адекватну припрему за њихов будући живот и рад. 

Припремљена је и презентација која ће наставницима омогућити да боље сагледају 

могућност примене основних компетенција, јер међупредметне компетенције се развијају 

кроз све наставне предмете, при чему сваки предмет даје свој допринос, чак и онда када 

директна повезаност није видљива на први поглед.  

С друге стране предузетнишво је већ дуго година присутно у школи и спроводило се кроз 

различите активности у којима су наши ученици успешно учествовали. Осврнули смо се и 

на план и програм о предузетништву које је у школској 2014./2015.  години извођен с 

ученицима завршних разреда кроз додатну наставу и који је имао циљ не само да ученике 

упозна са основним појмовима предузетништа већ и да им представи практична решења за 

њихова будућа пословања. Пример је дат кроз процес оснивања пекаре, од основне идеје па 

до реализације, односно отварања пекаре. Жеља тима је била да се у договору са различитим 

активима пронађе заједничка нит и могућност сарадње на конкретним пројектима. 

Посао који нас чека је велики и ми смо као тим на почетку. Потребна је велика организација 

али и воља наставника да учествују у активностима везаним за развој компетенција 

 

     Руководилац тима Гордана Јовановић Поповић 
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Извештај тима за додатну подршку ученицима у учењу 

 

У школској 2018/2019. години тим за додатну подршку ученицима у учењу се састао четири 

пута. 

Први састанак је одржан 17.о9.2018. године. Овај састанак је био конститутивне природе, 

где су изабрани чланови (Данка Грозданић-Бајић, Миљана Митровић, Јасна Мамић, Лина 

Ђорђевић) , као и координатор тима (Драгана Табаш). Констатовано је да у школи нема 

ученика по ИОП-у. 

Други сасатанак је био 10.12.2018. године. Анализом постигнутих резултата на првом 

класификационом периоду евидентирани су ученици којима је потребна додатна подршка у 

учењу. Подршка  у учењу реализована је се кроз додатну и допунску наставу, индивидуални 

и саветодавни рад.   

Трећи састанак је одржан 25.03.2019. године. Анализирана је посећеност допунске наставе и 

начини мотивисања ученика да долазе на исту. 

Четврти састанак је одржан 10.06.2019. године. Евидентирани су ученици који су изостајали 

из школе због болести и премештања из друге школе, па нису постигли одређени ниво 

постигнућа из одређеног наставног предмета да похађају  припремну наставу. 

 

                                                                                                  Координатор тима:   Драгана Табаш 

 

Извештај о стручном усавршавању запослених 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  
у Школи за бродарство бродоградњу и хидроградњу  

од 1.јула 2018. до 1.јула 2019. године и током петогодишњег периода  

  Остварено сати   Напомена 
 Датум стицања лиценце 

  пре 
стицања 
лиценце 
или пре 

последњ
ег 

петогоди. 
периода 

Обуке у 
последњем 

петогодишњем 
периоду или  

после стицања 
лиценце 

Од 
тога  
ску
пов

и 

 
Обуке и скупови 

у последњем 
једногодишњем  

периоду     

 

1.  БАЛАН ЕМИНА 103  138+24исходи  
 

1 38+ 16 ИСХОДИ 13.10.2014. 

2. БЕГОВИЋ МИМА 239,5 62+24 
исходи++обука за 
координатора за       

е- дневник 

 38+16 
ИСХОДИ+обука за 
координатора за      

е- дневник 

08.04.2016. 

3. БОШКОВИЋ СЛАВИЦА 230  3 38 Није полагао 

4. БУДИМЛИЈА САША 134   38+24ИСХОДИ Није полагао 

5. ВЛАДИСАВЉЕВИЋ 
НАТАША 

200 38 2 38 30.11.2013 

6. ГАВРИЛОВИЋ ДЕЈАН 28.12.2009. 

Мастер-60 

2016. Докторат 8  38           04.05.2009. 

7 ГРОЗДАНИЋ-БАЈИЋ ДАНКА 588 221+24 исходи 44 65+24 ИСХОДИ пре 1.07.2004. 



Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Page 70  

  (2014-2019.) 

8. ЂОКИЋ ОПРОЛЕЋОВАНА 315 142-24 исходи 1 38+24 ИСХОДИ пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

9. ЂОКИЋ  ТАТЈАНА*** 210++ 118++ 1 38*** пре 1.07.2004.      (2014-
2019.) 

10. ЂОРИЋ - ШПАРОВИЋ 
ТАМАРА  *ПОДОДИЉСКО ОДСУСТВО 

87 84+24 исходи 2 38+24 ИСХОДИ пре 1.07.2004.      (2014-
2019) 

11. ЂОРЂЕВИЋ БОРИСЛАВ / / / / Није полагао 

12. ЂОРЂЕВИЋ ЛИНА ?   38 ? 

13. ЖИВАНОВИЋ СНЕЖАНА 330 219+24 ИСХОД 9 38+24 ИСХОДИ пре 1.07.2004.       (2014-
2019) 

14. ЖИВКОВИЋ РАДИСАВ 142 40  / пре 1.07.2004. (2014-
2019.) 

15. ИСАКОВИЋ- ЈЕРЕМИЋ  ВЕРА 226 169+24 исходи  38+24  ИСХОДИ пре 1.07.2004. (2014-
2019) 

16. ЈОВАНОВИЋ ЛЕОНИД 156 79**+МАТУРА 1 38**+МАТУРА пре 1.07.2004.      (2014-
2019) 

17. ЈОВАНОВИЋ-ПОП. ГОРДАНА 215 79+12 
супервизор 

 38+12 СУПЕРВИЗОР 11.04.2014.          

18. ЈОВАНОВИЋ САЊА  70+24ИСХОДИ+ 

Е ДНЕВНИК 
 

54+24 

ИСХОДИ+обука за 

координатора за      е- 

дневник 

Није полагaла 

19. ЈОВИЧИЋ ЗОРАН    38 Није полагао 

20. КЕНЂЕЛИЋ ЗЛАТКО 114 114  38 Није полагао 

21. КИВИЋ ИРИНА*** 196+исо 
координ
атор+кви

с 

102+ исо 
координатор+к

вис 

52*** 38*** исо 
координатор+к

вис 

пре 1.07.2004. (2014-
2019) 

22. ЛЕЛОВИЋ НАТАША  78  38 12.03.2012. 
2012-2017. 
2017-2022. 

23. ЛАЗИЋ  ЉИЉАНА    38+24 ИСХОДИ  

24 МАМИЋ ЈАСНА 205 127+ МАТУРА 1 38+МАТУРА  пре 1.07.2004.      (2014-
2019) КОМ.ЗА НАСТ 

ПЛАНОВЕ 
25.  МИЛАКОВИЋ  ЈАСМИНА  78 128+24 ИСХОДИ 30 41+24 ИСХОДИ 23.05.2008.       (2013-

2018) (ПОРОДИЉСКО 

БОЛОВАЊЕ) 

26. МИЛЕНКОВИЋ МАРИЈАНА 
*** 

 48+24 
ИСХОДИ+НЕЛИ 

 54+24 исходи+ 
НЕЛИ *** 

26.02.2008 
 2013/2018/2023 

27. МИЛИЋ  ГОРДАНА 317 93  1 пре 1.07.2004. 
(2014-2019) 

28. МИЛИЋ  ЗДРАВКО 226+ 102  38 Није полагао 

29.  НЕНЕЗИЋ  СЛОБОДАНКА  170 94+24 исходи  38+24 исходи пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

30. НЕДЕЉКОВИЋ САЊА 204 86+24 исходи  38+24 исходи пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

31. ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА 94 40  / пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

32. РАДОЈА  МАРА 154 8  / пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

33. РАНКОВИЋ ДИЈАНА 89 32+16   16 исходи пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

34. РОМИЋ  ДРАГАНА 137*+об
ука за 

40  / пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 
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35. САВИЋ  МИРОСЛАВ*** 376 110+ 80 * 
*укрцање 07.2014. 

 38 пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

36. САВИЋ БОРИСЛАВ 73+ 78+матура+80*   
*укрцање 07.2014          

 38+ матура 
Није полагао 

37. СИМИЋ ИГОР    / 
? 

38. ТАБАШ  ДРАГАНА 134 78  38 пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

39. ТИНТОР  ЗОРАН  263 119+16 исходи 1  38+16 исходи пре 1.07.2004. 
(2014-2019.) 

40.  ЋУДИЋ БИЉАНА 87 94+16 исходи  38+16 исходи 12.06.2011. 
2016/2021 

41. ЦВЕТКОВИЋ МИХАИЛО  62+16исходи  38+16 исходи Није полагао 

 

 

*** непотпуни подаци 

 

Извештај сачинила 

                                  Данка Грозданић-Бајић 

 


