
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Дел. број: 1093 

Датум: 14.9.2016. 

П о ж а р е в а ц 
 

З А П И С Н И К 

са прве седнице Савета родитеља Политехичке школе, 

одржане 14.9.2016.год. у 18:00 у просторијама библиотеке 
  
Констатован је кворум за рад и одлучивање (присутно 13 чланова). 

Осим чланова Савета, седници присуствују и директор школе Дарко Радовановић, психолог Тања 

Бабејић и секретар Зоран Јоњић. 
 

Председница Савета родитеља Горица Илић прочитала је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација нових чланова Савета родитеља. 

2. Усвајање Записника са пете седнице Савета родитеља у школској 2015/2016. г. 

3. Усвајање успеха ученика на крају школске 2015/2016. године. 

4. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2015/2016. години. 

5. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. години. 

6. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. годину. 

7. Усвајање Плана рада директора за школску 2016/2017. годину. 

8. Усвајање Плана и програма извођења екскурзија и висине дневница за професоре и стручног 

вођу пута у школској 2016/2017. години. 

9. Доношење одлуке о износу средстава за: осигурање ученика (и избор компаније за осигурање 

ученика), чланарине за Црвени крст и трке за срећније детињство, и остале накнаде (књиге за 

одличне ученике, накнаде за сведочанства, књижице и дипломе, штампање ученичког 

часописа...). 

10. Разно. 
  
Дневни ред је усвојен једногласно. 
 

1. У шк. 2016/2017. год. чланови Савета родитеља су: Радмила Живковић (замена Биљана 

Ивановић), Миланка Миленковић, Драгана Мартиновић (замена Данијела Димић), Светлана 

Мирчић (замена Јелена Антић), Млађана Ђорђевић (замена Драгана Стокић), Бранка Адамовић 

(замена Соња Траиловић), Марија Андрејић, Зденкица Јовић, Јелена Убипарип, Сребранка Томић, 

Александра Петровић, Неша Марковић (замена Бобан Миливојевић), Јасмина Живковић (замена 

Милан Павловић), Радица Павловић, Дарагана Ранђеловић, Горица Илић, Драгица Пауновић. 

Мандат чланова верификован је једногласно. 

2. Записник је усвојен једногласно. 

3. Психолог школе Тања Бабејић приказала је успех ученика након поправних испита у јунском и 

августовском року. Понављало је 11 ученика, а када се сабере број одличних и врлодобрих, добије 



се да је више од половине ученика постигло изузетан успех. Радило се на побољшању квалитета 

наставе, а у плану је да се са тиме настави и ове школске године. 

Успех ученика на крају шк. 2015/2016. год. усвојен је једногласно. 

4. Извештај о раду школе у претходној школској години је документ који сарджи извештаје о 

реализацији активности из Годишњег плана рада свих учесника у образовно-васпитном процесу. 

Због обимности материјала, Извештај је био доступан само у електронској форми на сајту школе и 

родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу. 

Директор је рекао да је за нама успешна школска година у којој су наши ученици освојили друго 

место на Републичком такмичењу саобраћајних школа у екипној конкуренцији. 

И ове школске године радиће се на побољшању квалитета наставе, као што је то био случај и 

прошле. 

У 2015/2016. години радило се на побољшању материјалних услова у школи: у свакој учионици 

постављене су беле табле, реновиран је и опремљен кабинет за електротехнику, купљен је камион 

за обуку ученика и трећих лица у вожњи за Ц категорију, реновирана је сала за физичко 

васпитање. 

Изузетан је био рад у ваннаставним активностима: драмска секција је била веома успешна на 

Фестивалу младих, ученик Иван Стошић је освојио награду за глуму; ученици су учествовали и на 

такмичењу у рецитовању. 

Реализоване су две екскурзије, првог и четврог разреда; организоване су посете Сајму књига и 

Сајму аутомобила, као и неколико мањих излета. 

Савет родитеља усвојио је Извештај једногласно. 

5. Годишњи план рада је документ у коме сви учесници у образовно-васпитном процесу наводе 

распоред својих активности у школској години, а у складу са важећим законима и прописима. 

Због обимности материјала, План је био доступан само у електронској форми на сајту школе и 

родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу. 

Директор школе је рекао да је план да се услови за рад додатно побољшају; надамо се да ће у 

овој години школа успети да реновира салу за културне потребе за шта недостају новчана 

средства. Планира се и замена комплетног намештаја у учионицама. 

Такође, у плану је и да се побољша сарадња са родитељима. 

Годишњи план рада за шк. 2016/2017. год. усвојен је једногласно. 

6. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2015/2016. годину. 

Извештај о раду директора у школској 2015/2016. години, саставни је део годишњег Изве- 

штаја, али је директор у обавези да га поднесе засебно, на крају првог полугођа и на крају  

школске године. 

Како је директор школе свој извештај за прво полугодиште већ поднео, овом приликом директор 

школе је поднео извештај за други део школске године. 

Школа је у друго полугодиште школске 2015/2016. године ушла потпуно припремљена када су у 

питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење наставе. Настава је 

почела на време и до краја школске године успешно је реализован наставни план и програм у 

свим образовним профилима. 

У току школске године сам подстицао запослене да се ангажују на одабиру и припреми ученика за 

такмичења из свих области што је произвело запажене резултате на такмичењима на свим 

нивоима. Ученици саобраћајне струке су освојили друго место у генералном пласману на 



републичком такмичењу саобраћајних школа. Ученици електро струке ове године нису 

учествовали на републичком такмичењу јер исто није организовано из нама непознатих разлога. 

Наши ученици су запажене резултате постигли и на општинским и окружним такмичењима из 

разних предмета, као и на различитим спортским такмичењима. Да бих још више мотивисао 

ученике и запослене да се посвете овим активностима, пред Школски одбор ћу као и претходних 

година изнети предлог да се за Дан школе награде ученици и запослени који су постигли 

запажене резултате на републичким такмичењима, а верујем да ће Школски одбор већ на првој 

наредној седници усвојити мој предлог и донети одлуку о награђивању, с обзиром да сам у 

финансијском плану за 2016. годину већ предвидео средства за награђивање.  

Такође, дао сам пуну подршку тиму који је припремио наступ ученика Политехничке школе на 

Фестивалу младих града Пожаревца, где је позоришна представа са којом смо наступили освојила 

прву награду, а такође је награђен и главни глумац у представи. Такви наступи представљају 

школу у најлепшем могућем светлу и повећавају њену популарност, што значајно утиче на избор 

ученика основних школа и њихових родитеља када дође време за упис у средњу школу. У том 

циљу ћу и даље максимално подржавати ову врсту ваннаставних активности, а Школском одбору 

ћу предложити да професори који су учествовали у припреми позоришне представе која је 

освојила прву награду, као и награђени ученик буду новчано награђени за Дан школе заједно са 

професорима који су припремали ученике за републичка такмичења. 

Кроз честе контакте са руководиоцем Школске управе Пожаревац, Велишом Јосимовићем и 

чланицом Градског већа задуженом за просвету, госпођом Весном Пејић, као и активним учешћем 

у раду актива директора средњих школа, утицао сам да План уписа за школску 2016/2017. годину 

који су предложили Наставничко веће и Школски одбор Политехничке школе буде усвојен и од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потом сам, уз подршку свих стручних 

већа у школи, организовао промотивну кампању у оквиру које смо презентовали нашу школу. 

Осим основих школа на територији Пожаревца, организовао сам и презентације у око 30 основних 

школа у ближој и даљој околини, што је резултирало одличном реализацијом плана уписа, тако да 

смо ове школске године уписали рекордан број ученика у последњих 7 година. 

У циљу побољшања услова рада за ученике и запослене, што сам навео као један од примарних 

циљева у току мандата, у току летњег распуста је у потпуности реновирана фискултурна сала и 

кабинет за наставу у подручју рада електротехника који ће имати и мултимедијалну намену. У 

зборници и школској библиотеци, подна облога од винила, односно итисона замењена је 

ламинатним паркетом што ће обезбедити лакше одржавање и лепшти естетски изглед ових 

просторија. 

Када су запослени у питању, у потпуности сам подржао сваку иницијативу за стручним 

усавршавањем, тако да су у току школске 2016/2017. тако да су сви запослени који су изразили 

жељу упућени на семинаре по њиховом избору, а до краја календарске године је у плану и 

организовање једног семинара у просторијама наше школе, тако да су за све запослене створени 

једнаки услови када је у питању стручно усавршавање. 



У наведеном периоду, са председником Школског одбора, учествовао сам у припреми седница и 

активно учествовао у раду поменутог тела. Све одлуке које је Школски одбор донео у том 

периоду, донете су једногласно и у интересу су  Политехничке школе и свих запослених у њој. 

Припремао сам и водио седнице Наставничког већа, Педагошког колегијума и Одељенских већа, 

при чему посебно желим да истакнем висок степен сарадње са стручним сарадником, психологом 

Тањом Бабејић.  

У току школске године водио сам и активно учествовао са секретаром и психологом у 29 васпитно 

дисциплинских поступака. Све васпитно дисциплинске мере су донете у складу са законом, а на 

донете мере није било жалби. Против запослених није вођен ни један дисциплински поступак. 

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, при чему сам остварио одличну 

сарадњу са директорима других школа. Такође, остварио сам одличну сарадњу и са другим 

установама и предузећима на територији града Пожаревца, од којих школа повремено добија 

донације за набавку наставних средстава и унапређење услова за рад ученика и запослених. 

Одличном сарадњом са локалном самоуправом, успео сам да већи део потребних финансијских 

средстава обезбедим кроз ребаланс-1 буџета за 2016. годину. Обезбеђено је 4.150.000,00 динара 

за замену пода и реновирање фискултурне сале. Јавна набавка је успешно спроведена, а извођач 

радова је завршио радове у предвиђеном року. У оквиру овог реновирања урађена је нова 

хидроизолација са подне стране, као и на једном делу бочног зида према дворишту што би 

требало да реши дугогодишње проблеме са продором влаге у фискултурну салу. Подсећам да је 

прошле године замењена комплетна столарија у фискултурној сали, тако да су уз овогодишње 

реновирање, створени одлични услови за извођење наставе физичког васпитања у Политехничкој 

школи. 

Такође, у оквиру ребаланса-1 буџета за 2016. годину школи су одобрена средства у висини од 

751.700,00 динара за набавку и уградњу система за подизање притиска у хидрантском систему за 

противпожарну намену. Спровођење ове јавне набавке је у току и биће спроведена на време, тако 

да радови могу бити изведени до краја календарске 2016. године. 

 Активно сам учествовао у свакодневном раду Ауто школе, која је главни извор сопствених 

прихода школе, при чему морам да нагласим висок степен сарадње са руководиоцем Гораном 

Тасићем и другим запосленима који су укључени у реализацију ове допунске делатности. 

Уз одличну сарадњу са секретаром школе, Зораном Јоњићем и шефом рачуноводства, Јеленом 

Вујин Милисављевић, активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2017. 

годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину. У оквиру тог Финансијског плана предвиђено је да 

се у 2017. години додатна средства издвоје за следеће потребе по приоритетима: 

 реновирање биоскопске сале у згради школе; 

 набавка ђачких клупа и столица за све 9 учионица и један кабинет; 

 набавка два уређаја за аутодијагностику за потребе наставе у подручјима рада 

електротехника и саобраћај; 



Такође, у сарадњи са секретаром школе, руководио сам реализацијом Плана набавки за 2016. 

годину, израђивао и правовремено слао кварталне извештаје о извршењу Плана набавки за 2016. 

годину и контролисао законитост спровођења свих набавки. 

У наведеном периоду уложио сам максимални труд како би се побољшали услови рада за 

ученике и запослене у школи, при чему сам активно учествовао у процесима обезбеђивања 

материјалних средстава за њихову реализацију. Појављивањем у локалним штампаним и 

електронским медијима промовисао сам Политехничку школу што је уз поменуте пропагандне 

активности у којима је учествовао већи део колектива, допринело повећању популарности наше 

школе. 

У току школске 2015/2016. године координирао сам рад тима сарадника који су спремни да 

доприносe даљем развоју Политехничке школе, а који сам оформио у току школске 2013/2014. 

године. Имена наведена у овом извештају представљају само један део тог тима, а циљ ми је да у 

наредном периоду број сарадника буде још већи јер ће у том случају и резултати бити бољи. 

Сматрам да сам уз помоћ својих сарадника у највећој мери испунио планове за школску 

2015/2016. годину. Очекујем даљу подршку колектива, Савета родитеља и Школског одбора у 

реализацији циљева који ће обезбедити развој Политехничке школе и њено још боље 

позиционирање у образовном систему Србије. 

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску 2015/2016. 

7. Усвајање Плана рада директора за школску 2016/2017. годину. 

По овој тачки  дневног реда је говорио директор школе и навео да према члану 62. Закона о 

основама система образовања и васпитања, надлежности и одговорности  директора  школе су 

следеће: 

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

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.  

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:  

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

установе;  

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

унапређивању образовно-васпитног рада;  

3) стара се о остваривању развојног плана установе;  

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;  

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;  

6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и 

педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача 

и стручног сарадника;  

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

васпитача и стручног сарадника;  

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

понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике;  



9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и 

других инспекцијских органа;  

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у 

оквиру јединственог информационог система просвете;  

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

односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад 

установе и ових органа;  

12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, 

без права одлучивања;  

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

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

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

годишње;  

16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;  

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

посебним законом.  

 

За свој рад директор одговара школском одбору и министру просвете, науке и технолошког 

развоја. 

  

Директор је свој програм  рада за школску 2016/2017. годину, изнео  према времену и садржају 

реализације:  

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

 

1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова. 

2. Припрема организације рада школе за нову школску годину 

3. Ангажовање на изради распореда часова. 

4. Израда Годишњег плана школе за школску 2016/2017. годину. 

5. Активности везане за реализацију школског развојног плана за трогодишњи период (2015-2018.) 

6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску 2016/2017. године. 

7. Избор председника стручних већа. 

8. Утврђивање 40-часовне радне недеље за наставнике. 

9. Организација дежурства у школи. 

10. Организација практичне наставе. 

11. Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова. 

12. Сарадња са психологом школе. 

13. Рад са наставницима приправницима за припрему полагања стручног испита, тј. стицање 

лиценце. 

14. Сарадња са Саветом родитеља. 

15. Сарадња са Ученичким парламентом. 

16. Контрола вођења педагошке документације. 

17. Припрема и вођење седница Наставничког већа. 

18. Ангажовање на побољшању услова рада запослених и ученика. 



19. Припрема и организовање прославе Дана школе. 

20. Обилазак наставе. 

21. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса сарадње са 

родитељима и васпитног рада са ученицима. 

22. Ангажовање на побољшању дисциплине наставе (правовремени одлазак на часове и 

поштовање трајања часа). 

24. Предузимање мера након прегледа педагошке документације од стране просветне 

инспекције. 

25. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици. 

26. Рад на седницама Школског одбора. 

27. Извештај  о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за школску 2015/2016.год. 

28. Активно учешће у изради Предлога финансијског плана за 2017. годину. 

29. Припрема и организација прославе Дана школе. 

30. Текући послови. 

 

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

 

1. Обилазак практичне наставе у школи и  предузећима. 

2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају првог класификационог 

периода (тромесечја). 

3. Индивидуални рад са ученицима. 

4. Индивидуални рад са родитељима ученика. 

5. Индивидуални рад са наставницима приправницима. 

6. Обилазак одељења ученика обе смене  и разговори о њиховим проблемима. 

7. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса сарадње са 

родитељима и васпитног рада са ученицима. 

8. Сарадња са члановима школског одбора. 

9. Учешће и рад на седницама школског одбора. 

10. Сарадња са Саветом родитеља. 

11. Рад са Ученичким парламентом 

12. Обилазак наставе. 

13. Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2017/2018.год. 

14. Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног усавршавања запослених. 

15. Текући послови. 

 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

 

1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве. 

2. Посета часовима редовне наставе. 

3. Праћење напредовања ученика у учењу, владању и њиховим резултатима у практичној настави. 

4. Праћење интересовања ученика за слободне активности. 

5. Избор одређених акредитованих програма за стручно усавршавање наставника. 

6. Индивидуални разговори са наставницима и указивање на проблеме који прате и утичу на 

исходе васпитног и образовног рада. 



7. Идентификација проблема похађања наставе од стране ученика и предузимање мера за њихово 

превазилажење. 

8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе и показују одређене 

сметње у раду и учењу. 

9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса сарадње са 

родитељима и васпитног рада са ученицима. 

10. Сарадња са Саветом родитеља. 

11. Рад са Ученичким парламентом. 

12. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици. 

13. Анализа и усвајање завршног рачуна школе. 

14. Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и Наставничког већа на 

крају првог полугодишта. 

15. Обилазак наставе. 

16. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности. 

17. Текући послови. 

 

МАРТ - АПРИЛ 

 

1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе. 

2. Консултативни састанци са родитељима. 

3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља. 

4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају другог класификационог 

периода (тромесечја). 

5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса сарадње са 

родитељима и васпитног рада са ученицима. 

6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро струке ради 

структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни испит. 

7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу. 

8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.  

9. Сарадња са Саветом родитеља. 

10. Рад са Ученичким парламентом. 

11. Обилазак наставе. 

12. Разговор са наставницима после посећених часова. 

13. Текући послови. 

 

МАЈ  -  ЈУН 

 

1. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике завршних разреда на 

крају другог полугодишта. 

2. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности. 

3. Израда Предлога финансијског плана школе за 2018. год. за МП РС и Град Пожаревац са 

рачуновођом и секретаром школе. 

4. Организација блок-наставе из практичне наставе за ученике завршних разреда. 



5. Анализа постигнутих резултата ученика који су учествовали на такмичењима из саобраћајне и 

електро струке. 

6. Сарадња са родитељима ученика који су имали тешкоћа у адаптацији на нову школску средину. 

7. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике првог и другог 

разреда на крају другог полугодишта. 

8. Сарадња са Саветом родитеља. 

9. Рад са Ученичким парламентом. 

10. Организација блок-наставе за ученике другог разреда електро струке. 

11. Организација на спровођењу завршног и матурског испита и формирање испитних комисија. 

12. Организација и спровођење поправних испита за матуранте. 

13. Припрема за упис ученика у први разред за нову школску годину (формирање комисија за 

упис). 

14. Обилазак наставе. 

15. Текућа питања. 

 

ЈУЛ - АВГУСТ 

 

1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године. 

2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места. 

3. Расписивање конкурса за упражњена радна места. 

4. Избор одељењских старешина. 

5. Подела наставних предмета на наставнике. 

6. Текућа питања. 

 

 

Поред наведених, директор ће се бавити и другим пословима и решавати проблеме из његове 

надлежности, а који нису обухваћени наведеним програмским садржајима. Такође, директор ће 

учествовати у комисијама за процену савладаности програма за полагање испита за стицање 

лиценце за приправнике. 

 

Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2016/2017. годину. 

6. Јавне набавке за екскурзије спроводе се 10 месеци пре реализације, да би се рате исплатиле 

најкасније 45 дана по реализацији екскурзије. 

Тим за екскурзије сачинио је план, по коме је за сваки разред предложено неколико релација, а 

на ученицима и старешинама је да одаберу на коју ће ићи. 

Понуђене релације за први разред су: 

1. ПОЖАРЕВАЦ-ТОПОЛА-ОПЛЕНАЦ-ЖИЧА-ВРЊАЧКА БАЊА-ЈАГОДИНА-ПОЖАРЕВАЦ 

2. ПОЖАРЕВАЦ-НЕГОТИН-ЂЕРДАП-ДОЊИ МИЛАНОВАЦ-ЛЕПЕНСКИ ВИР-ПОЖАРЕВАЦ 

3. ПОЖАРЕВАЦ-ЗЛАТИБОР-ТАРА-МОКРА ГОРА-ЗЛАТИБОР-ПОЖАРЕВАЦ 

Понуђене релације за други разред су: 

1. ПОЖАРЕВАЦ-СУБОТИЦА 

2. ПОЖАРЕВАЦ-ЗЛАТИБОР-ТАРА-МОКРА ГОРА-ЗЛАТИБОР-ПОЖАРЕВАЦ 

3. ПОЖАРЕВАЦ-КРАГУЈЕВАЦ-НИШ-ЂАВОЉА ВАРОШ-НИШ-ПОЖАРЕВАЦ 

Понуђене релације за трећи разред су: 



1. ПОЖАРЕВАЦ-НОВИ САД 

2. ПОЖАРЕВАЦ-КРАГУЈЕВАЦ-НИШ-ЂАВОЉА ВАРОШ-НИШ-ПОЖАРЕВАЦ 

3. ПОЖАРЕВАЦ-ОХРИД-ОХРИДСКО ЈЕЗЕРО-ОХРИД 

Понуђене релације за четврти разред су: 

1. ПОЖАРЕВАЦ-ПАРАЛИЈА-КАТЕРИНИ-СОЛУН-МЕТЕОРИ-ОЛИМП-ПОЖАРЕВАЦ 

2. ПОЖАРЕВАЦ-ПРАГ-БУДИМПЕШТА-ПОЖАРЕВАЦ 

3. ПОЖАРЕВАЦ-ВЕНЕЦИЈА-ВЕРОНА-ПАДОВА-ПОЖАРЕВАЦ 

План екскурзија ученика усвојен је једногласно. 

За висину дневница су, као и прошле године, предложени следећи износи:  

-за извођење екскурзије у земљи, за одељењског старешину - 3€ по ученику и дану; 

-за извођење екскурзије у иностранству, за одељењског старешину - 4€ по ученику и дану, 

-за извођење екскурзије у земљи и иностранству, за стручног вођу пута или наставника који води 

ученике а није старешина, већ је по другом критеријуму одабран да води екскурзију – 50% од 

дневнице за старешину по ученику и дану. 

Висине износа дневница једногласно су усвојене. 

Комисије за спровођење јавних набавки чине: 

-за први разред 

Млађана Ђорђевић, члан Савета 

Светлана Мирчић, члан Савета 

Јелена Стевић, одељењски старешина I5 

Тијана Глигоријевић, одељењски старешина I4 

Зоран Јоњић, секретар школе, правник. 

-за други разред 

Сребранка Томић, члан Савета 

Јелена Убипарип, члан Савета 

Татјана Ранђеловић, одељењски старешина II5 

Стеван Савић, одељењски старешина II4 

Зоран Јоњић, секретар школе, правник. 

Комисије су својене једногласно. 

7. По овој тачки говорио је секретаер школе Зоран Јоњић. На активу директора донета је одлука да 

висина премије осигурања у свим школама буде 300 динара. Дефинисани су ризици које 

осигурање покрива (смрт, трајни инвалидитет, трошкови лечења, болнички дан) и покривеност од 

24 часа. Политехничка школа послала је понуде осигуравајућим кућама „Дунав Осигурање“, 

„Wiener Staedtische“, ДДОР Нови Сад и „Миленијум Осигурање А.Д“. Одговор су послали „Дунав“ и 

„Миленијум“. 

Понуда Компаније „Дунав“ је повољнија по више ризика и покрива осигурање свих ученика 

уколико је проценат наплате 85%, док је код „Миленијума“ 90% наплате. Обе куће враћају 20% 

уплаћеног износа школи у виду донације за набавку наставних средстава. 

Пошто Компанија „Дунав“ има повољнију понуду, а такође је то једина компанија која сараднике, 

проценитеље и лекаре-цензоре има у Пожаревцу, процедура процене штете и исплате осигурања 

краће траје; такође, школа већ дужи низ година сарађује са „Дунавом“ уз веома позитивно 

искуство. 

Због свега наведеног, родитељи су једногласно одабрали Компанију „Дунав Осигурање“ за 

осигурање наших ученика. 



Остали износи који улазе у „ђачки динар“ су: 50 динара за чланарину у Црвеном крсту, 50 динара 

за „Трку за срећније детињство“, 500 динара за књижице, сведочанства и остале обрасце, 

материјал за потреба драмске секције, набавку књига за библиотеку и одличне ученике. 

Предлог је да се укупан износ за „ђачки динар“ од 900 динара плати у две рате; 400 динара до 

краја септембра, а 500 до краја октобра. 

Родитељи су једногласно усвојили износ „ђачког динара“ од 900 динара (300 осигурање, 50 

Црвени крст, 50 Трка за срећније детињство, 500 за обрасце, штампање ђачког листа,  одржавање 

учионица и наставних средстава). 

8. Директор је захвалио Савету на ефикасном раду и позва родитеље на сарадњу. Сваки предлог 

биће разматран у циљу побољшања услова у раду школе; родитељи могу да се обрате директору 

и свим запосленима у школи, као и председници Савета Горици Илић и заменици Драгици 

Пауновић. 

Радмила Живковић питала је када стижу уџбеници који су наручени крајем августа; стигли су у 

школу, одељењски старешина ће их поделити наредног дана. 
 

Седница је завршена у 18:50. 
 

    Записник водила       Председник Савета родитеља 

__________________       __________________________ 

     Тања Бабејић           Горица Илић 


