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Током школске 2020/2021 године радио сам и учествовао у свим 

пословима везаним за рад школе у складу са Годишњим планом рада 

школе и планом рада директора школе, а према стандардима 

компетенција директора установа образовања и васпитања, и то: 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ 

Стално сам водио бригу и промовисао вредности учења и развијао 

школу као заједницу целоживотног учења. Те активности су се састојале у 

стварању услова за унапређивање наставе и учења у складу са образовним 

и другим потребама ученика.  

Пратио сам савремена кретања у развоју образовања и васпитања, 

стално се стручно усавршавао редовним посетама семинара везаних како за 

законитост рада школе, тако и за унапређивање квалитета васпитно-

образовног процеса школе. 

Мотивисао сам и инспирисао запослене на критичко прихватање 

нових идеја и проширивање искустава. 

Подстицао сам атмосферу учења у којој ученици постављају 

сопствене циљеве учења и прате свој напредак кроз рад одељенских 

заједница, часова одељенског старешине, као и рад Ученичког парламента. 

Стварао сам услове да ученици партиципирају у демократским 

процесима и доношењу одлука,кроз рад Ученичког парламента тако што 

су ученици давали мишљења и предлоге стручним органима, школском 

одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, 

мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном 

плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору 

уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње 

и другим питањима од значаја за њихово образовање; кроз разматрање 

односа и сарадње ученика и наставникa или стручног сарадника и 

атмосфере у школи;  путем обавештавања ученика о питањима од посебног 

значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента; 

путем активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у 

самовредновању школе као и  предлагањем чланова стручног актива за 

развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда 
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ученика.  Ученици су активно износили своје идеје на осавремењавању и 

унапређењу школског простора и школске економије, a са представницима 

ученичког парламента обавио сам разговор 11.09.2020 године.  

У школи је, у складу са одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања организован Ученички парламент кога чине по два 

представника сваког одељења у школи, тако да Ученички парламент има 44 

члана, имајући у виду да је у школској 2020/2021 години уписано 22 

одељења. Ученички парламент је изабрао два представника ученика који 

учествују у раду школског одбора у складу са чланом 119. Закона о 

основама система образовања и васпитања. Програм рада Ученичког 

парламента саставни је до годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021 годину. Такође сам водио рачуна да Ученички парламент обавља 

послове из члана 88.  Закона о основама система образовања и васпитања.  

Рад Ученичког парламента уређен је Пословником о раду Ученичког 

парламента, и о раду Ученичког парламента води се доступна евиденција.  

Иницирао сам штампање часописа под називом „Путоказ“ којим се 

врши промоција школе и образовних профила, као и успеха ученика и 

запослених школе, а који jе обухватио  период од издавања часописа 

27.01.2020 године до 27.01.2021 године. 

Интензивно сам радио на стварању безбедног и здравог окружења у 

коме ученици могу квалитетно да уче и да се развијају. Осигурана је 

примењивост превентивне активности која се односи на безбедност и 

поштовање права ученика, а самим тим је школа постала безбедно 

окружење за све, а ученици су заштићени од насиља, злостављања и 

дискриминације.  

У оквиру тога инсистирао сам на поштовању међународне конвенције 

и уговора о људским правима и правима деце. 

Током школске 2020/2021 године није било повреда забрана из 

члана 110, члана 111. и члана 112. Закона о основама система образовања 

и васпитања за које би школа морала водити васпитно-дисциплински 

поступак и за које би директор морао изрицати васпитно-дисциплинске 

мере. 

Резултат свега тога је да је школа здрава средина са високим 

хигијенским стандардима. Нарочита пажња се посвећује хигијени 

целокупног школског простора, како у згради школе у Милоша Обреновића 

број 90, тако и на школској економији у Грабовцу. 
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                 У циљу превенције ширења евентуалне инфекције, а у складу са 

дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-

259/2020-01 од 10.03.2020 године и 610-00-259/1/2020-01 од 11.03.2020 

године, предузете се су све препоручене мере заштите.                

Одељенске старешине у свим разредима планирале су и одржале час 

одељенског старешине посвећен одржавању личне хигијене, као и да се у 

оквиру наставних и ваннаставних активности планирају, у складу са 

предметном облашћу, васпитно-здравствене теме, односно упознавање са 

путевима вирусних инфекција и информисања.  

 

 Посебна пажња је посвећена обезбеђивању и унапређивању услова 

за развој образовања и васпитања, осигурању и унапређивању 

квалитета наставног и ваннаставног процеса, како самостално тако и у 

сарадњи са надлежним органима јединице локалне самоуправе. У школи се 

вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма 

образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и 

родитеља, односно старатеља деце и ученика. У оквиру тога користио сам 

стратешка документа о развоју образовања и васпитања Републике Србије. 

Промовисао сам иновације и стално подстицао наставнике и стручне 

сараднике да користе савремене методе и технике учења и примењују 

савремене технологије у образовно-васпитном процесу.  

 

 У оквиру обезбеђивања и унапређивања услова за развој образовања 

и васпитања у лабораторији школе извршено је постављање плочица, као и 

у просторијама које користе организатор практичне наставе и педагог 

школе. Такође је у згради школе у учионицама које користи 

Пољопривредно-хемијска школа извршено постављање завеса.  

 Вредновање квалитета рада школе остварује се кроз процес 

самовредновања и спољашњег вредновања, а школа је и у школској 

2020/2021 години наставила са утврђивањем и вредновањем ефеката рада, а 

све у циљу преузимања одговорности за сопствени рад и обезбеђивање 

континуираног квалитета рада.  Процес самовредновања спроводи Тим за 

самовредновање и вредновање рада школе који је за процес 

самовредновања у школској 2020/2021 години изабрао област Етос. 

Самовредновањем су створене могућности да се редовно процењује 

квалитет рада школе, утврде резултати досадашњих активности и сагледају 

активности и мере чијим би се предузимаем остварио виши ниво квалитета 

рада школе. 
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Добијени резултати су анализирани и на основу утврђених приоритета 

сачињени акциони планови, који садрже све неопходне елементе: општи 

циљ, приоритете, активности, носиоце активности, време и праћење 

реализације. На основу акционих планова предузимане су конкретне 

активности у циљу превазилажења постојећих уочених слабости и 

унапређења квалитета.   

 

У остваривању надлежности прописане законом која се односи на 

остваривање развојног плана школе, који је донет за период од 2018. до 

2022. године, активно сам учествовао у реализацији свих приоритета 

остваривања образовно-васпитног рада и стварао услове за остваривање 

постављених развојних циљева.У остваривању приоритета по областима 

квалитета школе старао сам се да Школски програм који је донет запериод 

2018-2022 године и Годишњи план рада за школску 2020/2021 годину буду 

у складу са законским прописима уз поштовање законом прописане 

процедуре њиховог доношења, упознавања на седницама наставничких 

већа, стручних органа и истицање на огласним таблама школе и интернет 

страници школе и њиховој примени у пуном обиму; обезбеђивао и 

подстицао запослене на стално стручно усавршавање и активну размену 

стечених искустава и практичну примену новостечених знања и вештина у 

наставном процесу; инсистирао на укључивању ученика у што је могуће 

већем броју у ваннаставне активности школе и праћење њиховог 

напредовања; старао се да се Правилник о оцењивању ученика у средњем 

образовању и васпитању примењује у пуном обиму, инсистирао на томе да 

критеријуми оцењивања буду усклађени на нивоу стручног већа и усвојени 

на Педагошком колегијуму, упознавању ученика са Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању на часовима 

одељенског старешине,  предузимао активности на пружању подршке 

ученицима учествујући у раду Тима за подршку ученицима у 

прилагођавању школском животу и материјалну подршку ученицима и 

Тима за каријерно вођење и саветовања ученика; развијао позитивну радну 

атмосферу и међуљудске односе, обeзбеђивао да школа постане безбедна 

средина за ученике и запослене;да извештаји о раду свих стручних органа и 

тимова буду достављени на разматрање надлежним органима, подстицао 

професионални развој наставника и стручних сарадника, радио на 

побољшању материјално-техничких услова рада школе и предузимао све 

друге потребне активности.  
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У остваривању инструктивно-педагошког увида и праћења 

образовно-васпитног рада током школске 2020/2021 године посетио сам 

22.  часа самостално и то: 

Ред 

бр. 
Наставник Наставни предмет 

Разред и 

одељење 
Датум посете 

1. 
Милица 

Радосављевић 
Латински језик 1/2 

Уторак, 

13.10.2020. 

2. 
Небојша 

Петрашевић 
Физичко васпитање 2/3 

Четвртак, 

15.10.2020. 

3. 
Владимир 

Радосављевић 

Фармакологија 

(вежбе) 
2/1 

Уторак, 

20.10.2020. 

4. Мирјана Симић Енглески језик 2/2 
Четвртак, 

22.10.2020. 

5. 

Гордана 

Тимотијевић 

Ђаковић 

Производња пецива, 

колача и тестенина 

(практична настава) 

3/6 
Среда, 

28.10.2020. 

6. 
Владимир 

Манојловић 
Наводњавање  3/2 

Петак, 

30.10.2020. 

7. 
Владимир 

Манојловић 
Биљна производња 1 2/2 

Уторак, 

02.02.2021. 

8. 
Александра 

Милошевић 

Хигијена и нега 

животиња 
2/1 

Среда, 

03.02.2021. 

9. Драгана Протић Биологија 1/5 
Петак, 

05.02.2021. 

10. Весна Бабић 
Операције и мерења у 

пексрству 
1/6 

Среда, 

10.02.2021. 

11. Ана Животић Органска хемија 2/4 
Четвртак, 

11.02.2021. 

12. Радина Бабић 
Социологија са 

правима грађана 
3/3 

Среда, 

17.02.2021. 

13. Татјана Љубичић Прерада меса 3/6 
Четвртак, 

04.03.2021. 

14. Жељка Антолич Музичка култура 1/4 
Петак, 

05.03.2021. 

15. Радош Јањуш 
Историја- одабране 

теме 
2/5 

Четвртак, 

13.05.2021. 

16. Данијела Лазић 
Српски језик и 

књижевност 
1/6 

Петак, 

14.05.2021. 

17. 
Александар 

Паучковић 

Професионална 

пракса 
1/2 

Понедељак, 

17.05.2021. 

18. Биљана Јараковић Практична настава 2/6 
Уторак, 

18.05.2021. 

19. Миља Милојевић 
Загађивање и заштита 

воде 
4/4 

Петак, 

21.05.2021. 
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20. 
Владимир 

Манојловић 

Професионална 

пракса 
1/3 

Понедељак, 

24.05.2021. 

21. 
Драгана 

Станојевић 

Професионална 

пракса 
2/2 

Понедељак, 

24.05.2021. 

22. Јасмина Тица 
Професионална 

пракса 
2/2 

Понедељак, 

24.05.2021. 

У остваривању инструктивно-педагошког увида и праћења 

образовно-васпитног рада током школске 2020/2021 године посетио сам 

заједно са стручним сарадником-педагогом 22. часа, и то: 

Ред 

бр. 
Наставник Наставни предмет 

Разред и 

одељење 
Датум посете 

1. 
Милица 

Радосављевић 
Латински језик 1/2 

Уторак, 

13.10.2020. 

2. 
Небојша 

Петрашевић 
Физичко васпитање 2/3 

Четвртак, 

15.10.2020. 

3. 
Владимир 

Радосављевић 

Фармакологија 

(вежбе) 
2/1 

Уторак, 

20.10.2020. 

4. Мирјана Симић Енглески језик 2/2 
Четвртак, 

22.10.2020. 

5. 

Гордана 

Тимотијевић 

Ђаковић 

Производња пецива, 

колача и тестенина 

(практична настава) 

3/6 
Среда, 

28.10.2020. 

6. 
Владимир 

Манојловић 
Наводњавање  3/2 

Петак, 

30.10.2020. 

7. 
Владимир 

Манојловић 
Биљна производња 1 2/2 

Уторак, 

02.02.2021. 

8. 
Александра 

Милошевић 

Хигијена и нега 

животиња 
2/1 

Среда, 

03.02.2021. 

9. Драгана Протић Биологија 1/5 
Петак, 

05.02.2021. 

10. Весна Бабић 
Операције и мерења у 

пексрству 
1/6 

Среда, 

10.02.2021. 

11. Ана Животић Органска хемија 2/4 
Четвртак, 

11.02.2021. 

12. Радина Бабић 
Социологија са 

правима грађана 
3/3 

Среда, 

17.02.2021. 

13. Татјана Љубичић Прерада меса 3/6 
Четвртак, 

04.03.2021. 

14. Жељка Антолич Музичка култура 1/4 
Петак, 

05.03.2021. 

15. Радош Јањуш 
Историја- одабране 

теме 
2/5 

Четвртак, 

13.05.2021. 

16. Данијела Лазић 
Српски језик и 

књижевност 
1/6 

Петак, 

14.05.2021. 
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17. 
Александар 

Паучковић 

Професионална 

пракса 
1/2 

Понедељак, 

17.05.2021. 

18. Биљана Јараковић Практична настава 2/6 
Уторак, 

18.05.2021. 

19. Миља Милојевић 
Загађивање и заштита 

воде 
4/4 

Петак, 

21.05.2021. 

20. 
Владимир 

Манојловић 

Професионална 

пракса 
1/3 

Понедељак, 

24.05.2021. 

21. 
Драгана 

Станојевић 

Професионална 

пракса 
2/2 

Понедељак, 

24.05.2021. 

22. Јасмина Тица 
Професионална 

пракса 
2/2 

Понедељак, 

24.05.2021. 

 

 

Посете су биле најављене јер омогућују адекватнију психолошку 

припрему и наставника и ученика. Међутим, било је и ненајављених 

посетакоје имају своје оправдање и не морају код наставника изазивати 

осећај неповерења.  

Посета часовима постала је пракса на коју су се наставници навикли  

и гледају на њу као на устаљену праксу која проистиче из организације 

педагошког рада. 

У реализацији педагошко-инструктивне функције користио сам 

индивидуални облик, као најдоминантнији облик указивања педагошко-

инструктивне помоћи наставницима који се примењује на свим битним 

етапама извођења васпитно-образовног рада – у припремној, оперативној и 

верификативној и групни облик саветодавног рада. 

Након обављеног педагошко-инструктивног увида сачињен је за 

сваки час Образац за посматрање и вредновање школског часа. 

Са предметним наставницима чији су часови били предмет 

педагошко-инструктивног увида обављен је усмени разговор појединачно 

без присуства других наставника,  којом приликом су  упознати са 

садржином наведеног обрасца, указана педагошко-инструктивна помоћ у 

делу за који је постојала потреба и који су својим потписом потврдили да 

су исти примили и са истим упознати.  

У оквиру тога било је неопходно стварати услове и подржавати 

наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене 

вештине учења. Интензивна је била сарадња са стручним сарадницима и 

наставницима у обезбеђивању да наставне и ваннаставне активности стално 
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подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој 

њихових социјалних вештина и здравих стилова живота.  

Такође у остваривању педагошко-инструктивног увида користио сам 

и групни облик саветодавног рада, имајући у виду да су препознати 

заједнички проблеми који треба да решава више наставника. 

 У разговорима, како индивидуалним тако и групним сам наступао у 

својству саветника који мотивише наставника на бољи рад, на прихватљив 

начин изнео позитивне и негативне стране посматране и анализиране 

педагошке појаве, уважао личи став наставникакоме је дата прилика да ако 

се не сложи са примедбом да стручно образложи своје уверење, мишљење 

и став. 

О одржаним састанцима сачињени су записници.  

Поред рада ментора са приправницима, помоћ у раду приправницима 

пружали су директор, секретар и педагог школе. 

Редовно сам вршио како самоевалуацију свога рад, тако и 

евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса, а 

самим тим и исхода учења, кроз израду анкета ученика, родитеља и 

наставника. Анализом анкета долазило се до сазнања о ефикасности како 

свога, тако и рада наставника и школе.  

Посебна пажња је посвећена обезбеђивању инклузивног приступа у 

образовно-васпитном процесу, што је подразумевало обезбеђивање услова 

и подстицање процеса квалитетног образовања и васпитања за све ученике.  

У овим активностима је било значајно уважавати различитости уз 

познавање дечјег и адолесцентног развоја, специфичности, као и 

промовисање толеранције код ученика.  

Посебно је било неопходно разумети потребе различитих ученика 

(талентованих и надарених, са сметњама у развоју, као и ученика из 

осетљивих друштвених група) како би се обезбедили најбољи услови за 

учење и развој сваког од њих. 

За ученике са посебним образовним потребама, које су биле 

препознате израђени су посебни индивидуални образовни планови.  

Имајући у виду да ученици долазе из различитих средина са 

различитим претходним знањима и искуствима, активно сам сугерисао на 

обезбеђивању примене планова и програма учења који ће бити прилагођени 

ученицима.  
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Кроз анализу резултата ученика остварених на тестовима и увидом у 

успех, а све у складу са стандардима постигнућа ученика, обезбеђивао сам 

праћење успешности ученика, а истовремено подстицао наставнике да 

користе различите поступке вредновања и самовредновања који су у 

функцији даљег учења ученикa. 
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2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ 

Организовао сам и оперативно спроводио доношење планова 

установе, организовао процес планирања и запосленима одредио задатке у 

том процесу, иницирао и надзирао израду планова и обезбеђивао 

поштовање рокова израде планова, а непосредно и руководио њиховом 

израдом, исте упућивао Школском одбору на њихово усвајање (Годишњи 

план рада установе, финансијски план, план јавних набавки).  

За благовремено и правилно планирање обезбеђивао сам 

информациону основу, идентификовао изворе информација потребне за 

планирање.  

Обезбеђивао сам да сви запослени у школи буду упознати са 

организационом структуром школе, са описом свог радног места кроз 

истицање правилника и измена и допуна истог на огласним таблама школе, 

као и упознавању на седницама Наставничког већа, а за ваннаставно особље 

на заједничким састанцима. 

Запосленима сам у вези са њиховим радним задацима и 

компетенцијама постављао јасне захтеве уз обавезно проверавање да ли су 

их запослени разумели кроз одржавање заједничких састанака. 

О правима ученика и запослених одлучивао сам у складу са 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика, општих аката школе доношењем решења са упутством 

о правном средству.   

Током школске 2020/2021 године није било тежих повреде обавеза 

ученика и повреда забране из чл. 110-112. Закона за које школа мора водити 

васпитно-дисциплински поступак. 

Што се тиче одговорности запослених током школске 2020/2021 

године није било лакших повреда радне обавезе запослених, утврђених 

општим актом школе, тежих повреда радне обавезе прописаних законом,  

повреда забране прописаних законом као ни  материјалне штете коју је 

нанео запослени школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са 

законом те  није било изрчених мере за повреду радне обавезе. 

Приликом поделе задужења запосленима водио сам рачуна о 

равномерној оптерећености запослених. 
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Што се тиче рада у стручним органима школе организовао сам рад 

стручних органа, тимова и појединаца у школи и обезбеђивао ефикасну 

комуникацију између стручних органа, тимова и запослених, о чијем се 

раду уредно води евиденција кроз записнике са седница стручних органа, 

тимова, присуствовао седницамаодељенских већа, седницама стручних 

већа за област предмета, стручног актива за развојно планирање, стручног 

актива за развој школског програма. 

Председавао сам и руководио радом Педагошког колегијума. У 

школске 2020/2021 годинe Педагошки колегијум одржао је 6 седница. О 

раду Педагошког колегијума води се доступна евиденција, а рад 

Педагошког колегијума уређен је Пословником о раду Педагошког 

колегијума. 

У складу са чланом 130. ЗООСОВ-а Педагошки колегијум разматра 

питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 126. став 

4. тачка 1-3 и тачка 5-7 наведеног закона, а која се односе на планирање и 

организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности школе; обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање 

услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда 

постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

остваривање развојног плана; сарадњу са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима; пружање подршке у стварању 

амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких 

активности ученика, организовање и вршење инструктивно-педагошког 

увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и 

предузиамње мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и 

стручних сарадника.  

О свим активностима из горе наведеног члана које сам предузимао  

током првог полугодишта школске 2020/2021 године редовно сам 

извештавао Педагошки колегијум.  

Разматрајући поднети извештај Педагошки колегијум је дао 

мишљење да су активности предузимане у складу са плановима рада, у 

прописаним роковима као и да наведене активности доприносе 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада. 

Сазивао сам и руководио седницама Наставничког већа, припремао 

извештаје и упознавао чланове Наставничког већа о свим питањима 

значајним за рад школе, и старао се да Наставничко веће обавља послове из 

своје надлежности. О раду Наставничког већа води се доступна евиденција, 
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а рад Наставничког већа регулисан је Пословником о раду Наставничког 

већа. Током првог полугодишта школске 2020/2021 године Наставничко 

веће одржало је 20. седница. 

На почетку школске 2020/2021 године решењем директора школе 

формирани су стручни органи школе: одељенска већа, наставничко веће, 

педагошки колегијум, стручна већа за области предмета, стручни актив за 

развојно планирање и стручни актив за развој школског програма.  

Решењем директора школе образовани су следећи активи и тимови:  

Ред. 

бр. 

Назив  Дел. број и датум  

01. Стручни актив за развојно планирање 146/33 од 

14.09.2020 

02. Стручни актив за развој школског програма 1491/1 од 

15.09.2020 

03. Тим за самовредновање и вредновање рада 

школе 

1491/2 од 

15.09.2020 

04. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

1491/3 од 

15.09.2020 

05. Тим за каријерно вођење и саветовања 

ученика 

1491/4 од 

15.09.2020 

06. Тим за инклузивно образовање 1491/5 од 

15.09.2020 

07. Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника 

1491/6 од 

15.09.2020 

08. Тим за израду годишњег плана 1491/7  од 

15.09.2020 

09. Тим за организацију спровођења развојног 

плана школе 

1491/8 од 

15.09.2020 

10. Тим за појачан васпитни рад 1491/9 од 

15.09.2020 

11. Тим за подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу и материјалну подршку 

ученицима 

1491/10 од 

15.09.2020 

12. Тим за спровођење програма заштите 

животне средине 

1491/11 од 

15.09.2020 

13. Тим за међународну сарадњу и пројекте  1491/12 од 

15.09.2020 

14. Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

школе 

1491/13 од 

15.09.2020 
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15. Тим за развој међупредметних компетенција 1491/14 од 

15.09.2020 

16. Тим за професионални развој 1491/15 од 

15.09.2020 

 

а присуствовао сам првом састанку тимова.  

Решењем директора школе образоване су Комисије за утврђивање 

испита из стручних предмета које полаже лице уписано у школу ради 

преквалификације, као и допунских испита које полаже лице уписано у 

школу ради доквалификације за образовне профиле по подручјима рада 

школе за  школску 2020/2021 годину. 

Ред. 

бр. 

Назив  Дел. број и датум  

1. Комисија за утврђивање допунских испита-

подручје рада хемија, неметали 

1492  

од  

15.09.2020 

2. Комисија за утврђивање допунских испита-

подручје рада пољопривреда, производња и 

прерада хране 

1493/1, 1493/2  

од  

15.09.2020 

3. Комисија за преглед педагошке 

документације коју води Пољопривредно-

хемијска школа – еС дневника 

1494.  

од  

15.09.2020 

 

Преглед педагошке документације обавио сам након завршетка првог 

класификационог периода школске 2020/2021 године, 26.11.2020 године,  

на крају првог полугодишта школске 2020/2021 године и на крају школске 

2020/2021 године.  

 Сарадња са одељенским старешинама остваривана је континуирано 

током школске 2020/2021 године указивањем на обавезе одељенских 

старешина у складу са законским прописима, потребу доследне примене 

одредби Правила понашања ученика, запослених и родитеља 

Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, Правилника о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању,  поштовање 

одредби Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

КОВИД -19 имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, 

указивањем на потребу да одељенске старешине у свом раду са ученицима 

врше едукацију ученика на превенцији.  
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Дан школе обележен је дана 09.10.2020 године у складу са постојећом 

епидемиолошком ситуацијом, тако да је свако стручно веће за област 

предмета, односно наставници предметне наставе у сарадњи са ученицима 

представили рад стручних већа и рад ученика, наставници предметне 

наставе српског језика и књижевности са ученицима сачинили су литерарне 

радове који су истакнути на огласну таблу школе; као и организовањем 

изложбе којом је представљен  рад секција школе.  

Примењивао сам различите методе контроле рада школе и запослених  

контрола поштовања радног времена, контрола испуњења постављених 

радних задатака, контрола вођења педагошке документације, контрола 

редовног одвијања образовно-васпитног рада, дежурстава наставника, 

реализације практичне наставе, извршења уговорних обавеза, реализација 

финансијског плана, контрола рада приправника, стручних сарадника  и 

друго. 

Организовао сам и оперативно спроводио контролу рада школе: 

- непосредним увидом и учешћем у свим активности које су 

оствариване током првог полугодишта школске 2020/2021 године, 

- организовао процес праћења, извештавања и анализе резултата 

рада,  

- додељивао задатке запосленима у тим процесима,  

- иницирао и надзирао процес израде извештаја и анализа рада 

непосредним увидом у процес израда путем сугестија у изради 

истих уз обезбеђивање поштовање постављених рокова у изради 

извештаја и анализа, 

У оквиру остваривања потпуне и благовремене контроле рада школе 

обезбеђивао сам информациону основу кроз идентификацију извора 

информација потребних за контролу рада уз старање да информације буду 

тачне и благовремене.  

Путем непосредног увида и праћења и у сарадњи са запосленима 

анализирао сам остварене резултате рада школе, као и остварене резултате 

рада запослених.  

Предузимао сам корективне мере у ситуацији када су остварени 

резултати школе, као и појединачни резултати запослених одступали од 

планираних кроз инсистирање на поштовању донетих мера на побољшању 

успеха ученика, кроз посете часовима код наставних предмета где је 

постојао велики број недовољних оцена и велики број изостанака ученика 
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са наставе и предлагање одређених мера на побољшању успеха и 

редовности ученика.  

Школски одбор сам редовно упознавао са извештајима о раду школе, 

анализама рада школе и предузетим корективним мерама, кроз разматрање 

и усвајање извештаја о раду школе на крају школске 2019/2020 године, а 

биће упознати и са Извештајем о раду школе на крају школске 2020/2021 

године, уз уважавање свих предлога и сугестија овог органа.  

Такође, Школски одбор сам упознавао и са извештајима о свом раду 

кроз разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе на крају 

школске 2019/2020 године, првог полугодишта школске 2020/2021 године, 

а биће упознати и са Извештајем о раду директора школе на крају школске 

2020/2021 године. 

Обезбеђивао сам да сви запослени, како у седишту школе тако и на 

школској економији буду правовремено и тачно информисани о свим 

важним питањима живота и рада школе кроз подношење информација на 

седницама Наставничког већа, стручних тимова, стручних органа, стручних 

већа за област предмета, путем огласних табли, интернет странице школе и 

видео презентације која се емитује на телевизору у приземљу школе. 

Услове за развој и функционисање информационог система за 

управљање обезбеђивао сам кроз набавку потребне опреме и програма, 

организовао рад информационог система и инсистирао на његовом 

коришћењу у свакодневном раду школе у складу са законом кроз 

обезбеђење донације школи. 

Обезбеђивао сам обуку запослених за рад са савременим 

информационо-комуникационом технологијом и подстицао их да је користе 

у раду школе и као подршку процесу учења и наставе, кроз обезбеђење 

семинара.   

Развијао сам и реализовао систем осигурања квалитета рада школе 

кроз примену савремених метода управљања квалитетом, обезбеђивао 

израду процедуре управљања квалитетом и потребне документације, 

распоређивао задатке запосленима у процесу управљања квалитетом уз 

старање да их исти спроводе.  

Предузимане су активности на обезбеђењу ефикасног процеса 

самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање квалитета 

рада школе, кроз Извештај о самовредновању.  
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У сарадњи са наставницима и стручним сарадницима пратио сам и 

анализирао успешност ученика како на крају првог класификационог 

периода, тако и на крају првог полугодишта школске 2020/2021 године, о 

чему су руководиоци стручних већа поднели извештај у оквиру рада 

Педагошког колегијума. 

Вид остваривања контроле рада директора и школе је и разматрање и 

усвајање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021 године и разматрање и усвајање Извештаја 

о раду директора Пољопривредно-хемијске школе на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021 године које је Школски одбор разматрао и 

усвојио  на седници одржаној 14.01. 2021 године.   
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3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

У складу са потребама несметаног и квалитетног образовно-

васпитног рада, а имајући у виду специфичности рада школе са два подручја 

рада планирао сам људске ресурсе и благовремено предузимао мере за 

реализацију плана људских ресурса.  

Старао сам се да на свим радним места у школу буду ангажовани 

запослени који својим компетенцијама одговарају захтевима школе, 

примењујући одредбе Правилника о степену и врсти образовања 

наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача 

у стручним школама, Правилника о степену и врсти образовања наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 

рада пољопривреда, производња и прерада хране и Правилника о степену и 

врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 

у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство. 

 У поступку пријема запослених у радни однос обезбеђивао сам 

примену законских прописа којима се регулише пријем у радни однос. 

 За увођење приправника у посао обезбеђивао сам услове и 

предузимао мере за њихово успешно прилагођавање радној средини кроз 

испуњење законске обавезе у погледу одређивања ментора, непосредним 

увидом у рад приправника и у сарадњи са стручним сарадником, о чему се  

у школи уредно води евиденција. 

Поред рада ментора са приправницима, помоћ у раду приправницима 

пружали су директор, секретар и педагог школе. 

Током приправничког стажа редовно сам остваривао увид у рад  

наставника предметне наставе, стручног сарадника-педагога школе и 

ментора којом приликом је указивано на одредбе Правилника о дозволи за 

рад наставника, васпитача и стручних сарадника, које су од значаја за 

успешно остваривање и увођење у посао, а касније и за полагање испита за 

лиценцу, имајући у виду да су Решењима наставницима предметне наставе 

одређени ментори.  

Школа је у складу са Правилником  поднела захтевe за одобравање 

полагања испита за лиценцу. 

 У циљу професионалног развоја запослених подстицао сам и 

иницирао процес самовредновања рада и постављао циљеве засноване на 

високим професионалним стандардима и подржавао континуирани 

професионални развој, кроз инсистирање да сви запослени израде план 
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личног усавршавања и портфолио, имајући у виду да се план стручног 

усавршавања који је саставни део годишњег плана рада школе доноси на 

основу личног плана професионалног развоја.  

 На основу личног плана професионалног развоја обезбеђивао сам 

услове да сви запослени имају једнаке могућности, као и да се у складу са 

годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе 

запослени усавршавају кроз обезбеђивање различитих облика стручног 

усавршавања.  

 Позитивну и подржавајућу радну атмосферу коју карактерише 

толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за 

остваривање највиших образовно-васпитних стандарда обезбеђивао сам 

кроз остварење непосредне сарадње и разговором о свим активностима и 

ситуацијама које су настајале у раду школе, како са запосленима, тако и са 

ученицима и родитељима.  

Својом посвећеношћу послу и понашањем давао сам пример 

запосленима у школи, а развијао ауторитет заснован на поверењу и 

поштовању.  

 Међу запосленима развијао сам професионалну сарадњу и 

инсистирао на тимском раду, постављао себи и запосленима остваривање 

највиших професионалних стандарда, указивао поверење запосленима и 

њихове могућности за остваривање квалитетног образовно-васпитног рада 

и побољшање учинка, а са запосленима комуницирао јасно и 

конструктивно.  

 Систематски сам пратио и вредновао рад запослених, мотивисао их и 

награђивао за постигнуте резултате кроз остваривање инструктивног увида 

и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада и потребама 

школе, користио различите начине за мотивисање запослених, препознавао 

квалитетан рад запослених који ће бити награђени кроз различите облике 

награђивања у складу са законом и општим актима школе - доделом књига, 

захвалница, кованица за прославу школске славе. 

 

Награђивање запослених регулисано је Правилником о похваљивању 

и награђивању запослених Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу 

дел. број 295/9 од 30.01.2018 године године који је донео Школски одбор на 

седници одржаној дана 30.01.2018 године.  

Овим Правилником утврђује се право запослених Пољопривредно-

хемијске школе у Обреновцу на награду, критеријуми за награђивање, 
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поступак награђивања (листа предлога запослених који остварују право на 

награду, време када се додељује награда), надлежност и овлашћења органа 

у доношењу одлуке о награђивању, начин стицања и расподела средстава  

која су намењена за исплату награде, вођење евиденције награђивања 

запослених  и друга питања. 

  Увођење система  похваљивања и награђивања запослених 

Пољопривредно-хемијске школе има за циљ достизање вишег нивоа 

квалитета у поступку вредновања и самовредновања рада школе. 

Применом прописаних критеријума  у периоду од 01.01.2020 до 

31.08.2021 године награђени су следећи запослени: 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Основ Активност  

1. Татјана 

Мићовић 

Филиповић   

Решење број  

1462/1 од 

11.09.2020  

године  

допринос да распоред 

часова за школску 

2020/2021 годину буде 

квалитетно и у роковима 

урађен уз уважавање свих 

потребних критеријума и 

елемената, и чињеницу да 

су остала задужења 

запосленог обављана у 

складу са утврђеним 

задужењима и прописаним 

роковима 

2. Драгана 

Станојевић 

Решење број  

1462/2 од 

11.09.2020  

године 

допринос да распоред 

часова за школску 

2020/2021 годину буде 

квалитетно и у роковима 

урађен уз уважавање свих 

потребних критеријума и 

елемената, и чињеницу да 

су остала задужења 

запосленог обављана у 

складу са утврђеним 

задужењима и прописаним 

роковима 

3. Јелена Томовић Решење број  

1462/3 од 

11.09.2020  

допринос да распоред 

часова за школску 

2020/2021 годину буде 
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године квалитетно и у роковима 

урађен уз уважавање свих 

потребних критеријума и 

елемената, и чињеницу да 

су остала задужења 

запосленог обављана у 

складу са утврђеним 

задужењима и прописаним 

роковима 

4. Жељко  

Нешић 

Решење број  

630/1 од 

07.04.2021 

године 

допринос да се обављање 

послова на школској 

економији одвија у складу 

са роковима 

5. Александар 

Драгачевац 

Решење број  

630/2 од 

07.04.2021 

године 

допринос да се обављање 

послова на школској 

економији одвија у складу 

са роковима 

6. Драган 

Куртешанин 

Решење број  

630/3 од 

07.04.2021 

године 

допринос да се обављање 

послова на школској 

економији одвија у складу 

са роковима 

7. Жарко 

Угарковић 

Решење број  

1193/2 од 

05.07.2021 

године 

допринос на  

успостa вљању 

јединствеог 

информационог система 

просвете 

8. Весна Ристић 

Читаковић 

Решење број  

1193/1од 

05.07.2021 

године 

допринос на  

успостa вљању 

јединствеог 

информационог система 

просвете 

 

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 

51 број 112-9566/2019 од 27.09.2019 године, Закључка Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава 51 број 112-689/2020 од 31.01.2020 године, 

Сагласности Радне подгрупе на нивоу Школске управе Београд број 112-01-
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55/2020-11 од 10.02.2020 године, Закључка Комисије за давање сагласности 

за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава 51 број 112-998/2020 од 07.02.2020 године, Сагласности Радне 

подгрупе на нивоу Школске управе Београд број 112-01-55/2020-11/02 од 

12.02.2020 године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 

51 број 112-1530/2020 од 21.02.2020 године, Закључка Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава 51 број 112-2325/2020 од 13.03.2020 године, 

Сагласности Радне подгрупе на нивоу Школске управе Београд број 112-01-

55/2020-11/03 од 28.02.2020 године и Сагласности радне подгрупе на нивоу 

Школске управе Београд број  112-01-55/2020-11/04 од 22.05.2020 године,    

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20)  спроведени су конкурси за 

пријем у радни однос на неодређено време.  
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4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња са родитељима, односно другим законским 

заступницима остваривана је у пуном обиму кроз развијање 

конструктивних односа са родитељима/односно другим законским 

заступницима, подстицање партнерства школе и родитеља/старатеља, 

њихово активно укључивање у рад школе ради учења и развоја детета, 

њихово редовно извештавање о свим аспектима свога рада, резултатима и 

напредовању њихове деце, посетама родитељским састанцима нарочито 

код одељења првог разреда, кроз индивидуалне разговоре са родитељима, 

односно другим законским заступницима ученика. 

Сарадњу са родитељима, односно другим законским заступницима 

ученика остварио сам и кроз присуство родитељским састанцима.  

Сарадња са родитељима/ односно другим законским заступницима,, 

Школским одбором и другим актерима од значаја за живот и рад школе 

обезбеђења је кроз стварање могућности да се анонимно изнесу примедбе 

и сугестије на рад школе.  

Унапређивао сам комуникацијске вештине запослених ради њихове 

успешне сарадње са родитељима/старатељима. 

Обезбеђивао сам услове да рад Савета родитеља буде ефикасан и 

развијао конструктивне односе са Школским одбором и стручним органима 

школе кроз њихово благовремено и потпуно информисање о свим важним 

питањима живота и рада школе. 

Савет родитеља школе формиран је на законом прописан начин и 

чине га по један представник родитеља ученика сваког одељења, тако да 

Савет родитеља школске 2020/2021 године има 22 члана. Старао сам се да 

Савет родитеља обавља послове из надлежности прописане чланом 120. 

Законом о основама система образовања и васпитања. О раду Савета 

родитеља води се доступна евиденција, а рад Савета родитеља уређен је 

Пословником о раду Савета родитеља.  

Сарадњу са Школским одбором остваривао сам кроз пружање 

подршке у раду овог органа обезбеђивањем услова да Школски одбор буде 

правовремено и добро информисан о новим захтевима и трендовима 

васпитно-образовне политике и праксе, као и обезбеђивањем услова да 

Школски одбор обавља послове предвиђене чланом 119. Закона о основама 

система образовања и васпитања. Обезбеђивао сам присуство представника 
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репрезентативног синдиката седницама Школског одбора, као и присуство 

два представника ученика које бира Ученички парламент у раду Школског 

одбора, у складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и 

васпитања.  

О раду Школског одбора води се доступна евиденција, а рад 

Школског одбора уређен је Пословником о раду Школског одбора.  

Обезбеђивао сам податке, односно извештаје који омогућују 

Школском одбору оцену резултата постигнућа ученика и добробити деце  

кроз редовно присуство свим седницама овог органа, подношење извештаја 

о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода 

школске 2020/2021 године, извештаја о успеху и дисциплини ученика на 

крају првог полугодишта школске 2020/2021 године, а поднет је и  извештај 

о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2020/2021 године. 

Имајући у виду законом прописану надлежност Школског одбора 

која предвиђа да Школски одбор доноси школски програм, развојни план, 

годишњи план рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, 

вредновању и самовредновању обезбеђивао сам израду свих наведених 

аката у законом прописаним роковима  и подносио извештаје о њиховој 

реализацији.  

Репрезентативном синдикату школе омогућио сам да ради у складу са 

одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и 

средњим школама и домовима ученика и законом, кроз обезбеђивање 

техничко-просторних услова и приступа подацима и информацијама 

неопходним за обављање синдикалних активности.  

Сарадњу са државном управом и локалном самоуправом развијао 

сам кроз остваривање конструктивних односа са представницима државне 

управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских 

и других потреба школе, а успоставио сам и добре везе са локалном 

заједницом како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је 

подржава, кроз организовање посете представника министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства школској економији у Грабовцу. 

У својству руководиоца актива директора средњих школа ГО 

Обреновац координирао сам све активности везане за рад директора 

средњих школа, присуствовао састанцима актива директора основних 

школа, којом приликом су размењивана искуства и информације на 

остваривању законитости рада и остваривању образовне-васпитне улоге 

школе.  
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  Сарадња са Друштвом пчелара „Обреновац“ из Обреновца реализује 

се на основу закљученог Уговора о пословно-техничкој сарадњи кроз 

омогућавање да запослени и ученици школе присуствују свим предавањима 

које организује друштво, обављање прегледа пчелињих друштава по 

потреби на школској економији, садњи медоносног биља, заједничке 

еколошке акције и друго.  

Вид сарадње и подршке Градске општине Обреновац је и спровођење 

активности која се реализује кроз брзо читање, као  скупа стратегија које 

помажу да се превазиђу основни проблеми у процесу читања, да се убрза 

само читање, као и да се науче стратегије и технике за напредно читање, 

разумевање и памћење свих врста литературе. Са друге стране, након 

тренинга Технике памћења добија се знање како да се веома ефикасно, у 

једном проласку запамте стручни изрази, стране речи, набрајања, 

дефиниције, бројеви или било који други подаци. 

Наведена активност реализована је 29.10.2020 године у Клубу за 

младе Јавног предузећа Спортско културни центар ”Обреновац”. 

 Дана 14. и 15.09.2020 године организовани су у просторијама школе 

санитарни прегледи ученика и запослених од стране надлежне службе 

Градског завода за јавно здравље.  

У оквиру акције уређења школског дворишта у  сарадњи са ЈКП 

„Обреновац“ дана 15.10.2020 године, а на основу решења ГО Обреновац, 

Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове-Одсек за 

комуналне послове и леаглизацију број I-02 број 352-33/2020  од 07.10.2020 

године спроведена је акција уклањања делова стабала, извршено је уређење 

простора на улазу у школско двориште,  као и измештање водоводне шахте.  

Ради реализације пројектних активности у оквиру ИПА 2014 Пројекта 

„Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици 

Србији“, а које се односе на пилотирање поступка признавања претходног 

учења, дана 22.10.2020 године присуствовао сам иницијалном састанку  

коме су присуствовали директори тридесет школа из Републике Србије.  

 На иницијалном састанку представници Министрарства, Завода за 

унапређивање образовања и васпитања и експерти пројекта „Развој 

интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“, 

представили су оквир за поступак признавања претходног учења, а дате су 
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детаљне иформације о могућностима и начинима за стицање 

квалификација, фазама поступка ППУ, планираним наредним пројектним 

корацима и подршци која ће бити пружена.  

Дана 03. и 04.11.2020. године у просторијама Пољопривредно-

хемијске школе организована је обука ученика завршних разреда из области 

Добровољног давања крви. 

Поступајући у складу са чланом 94. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18-

др.закон, 10/19 и 6/20) Пољопривредно-хемијска школа из Обреновца, 

поднeла је  захтеве за верификацију следећих образовних профила: пекар, 

месар, руковалац-механичар пољопривредне технике, ветеринарски 

техничар, пољопривредни техничар, прехрамбени техничар.  

 

Позитивна сарадња остварена је са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, Школском управом Града Београда,  Секретаријатом 

за образовање и дечју заштиту, Заводом за унапређење квалитета 

образовања и васпитања, Министарством пољопривреде и заштитом 

животне средине, Секретаријат за привреду-Управа за пољопривреду, свим 

службама ГО Обреновац, као и појединцима.  

Развијао сам односе засноване на пуном поверењу са стратешким 

партнерима у заједници – привредним друштвима, ветеринарским 

амбулантама и станицама, месарама, пекарама, цвећарама, националном 

службом за запошљавање, кроз остваривање сарадње на реализацији 

практичне наставе ученика и кроз изјашњење о потребама за образовним 

профилима за које је школа верификована, у циљу правилног планирања 

плана уписа ученика школе.  

Омогућио сам да простор школе буде коришћен као ресурс за 

остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром. 

Наиме, школа је у складу са законом провела процедуру давања у закуп 

фискултурне сале водећи рачуна да се коришћењем не ремети образовно-

васпитни рад школе.  

У остваривању сарадње са широм заједницом обезбеђивао сам да 

школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама 

образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, 

регионалном и међународном нивоу. 
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Такође сам подстицао учешће установе у националним, регионалним 

и међународним пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и 

искустава. 

Успешна сарадња са широм заједницом остварена је и у поступку 

прибављања земљишта за наставак градње –доградња II фаза зграде школе 

у складу са Законом о експропријацији, где се школа предлогом за 

утврђивање јавног интереса за експропријацију обратила надлежним 

службама ГО Обреновац, Јавном правобраниоцу ГО Обреновац,  

Секретаријату за образовање и дечју заштиту, министарству финансија-

сектор за имовинско правне послове, градском правобранилаштву града 

Београда, итд.  

Учешћем на Конкурсу за давање на коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града 

Београда, на подручју ГО Обреновац, а у сарадњи са Секретаријатом за 

привреду Града Београда-Управом за пољопривредно земљиште школи је 

додељено на коришћење без накнаде земљиште укупне 96,6039 ха што је и 

потврђено потписивањем одлука и уговора о давању на коришћење 

пољопривредног земљишта без плаћања накнаде. 

У складу са упутствима организована је настава на даљину, редовно 

су достављани извештаји о спровођењу оперативних планова,  

здравственом стању ученика и запослених Школској управи у Београду.  

У организацији Школске управе Београд дана 19.01.2021 године 

присуствовао сам састанку са руководиоцем школске управе, а тема 

састанка био је упис у школску 2021/2022 годину  

Дана 19.02. 2021 године присуствовао сам у Старом двору састанку 

који је одржао градоначелник Београда са представницима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, а тема састанка било је дуално 

образовање.  

 Током школске 2020/2021 године, на основу Уговора о набавци 

опреме за средње стручне школе из програма ИПА 2012, у оквиру 

реализације пројекта „Подршка Европске уније средњем стручном 

образовању“ који донира Европска унија школи је испоручена 

пољопривредна механизација и опрема чиме се знатно побољшавају услови 

за обављање образовно-васпитног рада.  

 

 Дана 22.03.2021 године одржао сам видео састанак са одељенским 

старешинама. 
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На школској економији у Грабовцу изведени су радови на 

имплементацији иновативног система подповршинског капиларног 

наводњавања – системом трансмитера за влагу испод дубине обраде 

земљишта у заштићеном простору (пластеник површине 5 ари, са укупном 

дужином трансмитера 800м укопаних испод 30 цм дубине, распоређених на 

једнаким растојањима у 16 подземних редова, дужине по 50м), у циљу 

реализације пројектне теме „Унапређивање агротехничке мере 

наводњавања: Примена иновативних технологија у функцији одрживог 

руралног развоја Србије“ у  сарадњи са Институтом за економику 

пољопривреде из Београда.  

Пољопривредно-хемијска школа из Обреновца у циљу реализације 

пројектне теме „Унапређивање агротехничке мере наводњавања: Примена 

иновативних технологија у функцији одрживог руралног развоја Србије“ 

успоставила је сарадњу са Институтом за економику пољопривреде из 

Београда, те је на школској економији у Грабовцу постављена 

метеоролошка стааница са пратећим софтверским алатима која је способна 

да врши прикупљање, обраду и анализу података неопходних за прецизно 

управљање пољопривредном производњом, наводњавањем.  

У Градској општини Обреновац дана 28.04.2021 године присуствовао 

сам састанку директора основних и средњих школа са прдставцима 

општине на тему актуелне епидемиолошке ситуације. 

Дана 28.05.2021 године на  школској економији у Грабовцу одржана 

је прва инфо-радионица у склопу реализације пројекта: „Унапређење 

агротехничке мере наводњавања: примена иновативних технологија у 

функцији одрживог руралног развоја Србије“. 

Организатор инфо-радионице је Институт за економику 

пољопривреде, Београд у сарадњи са Центром за роботику Института 

„Михајло Пупин“ из Београда, Институтом за земљиште из Београда 

и ПССС Београд (Младеновац) д.о.о. 
  
Радионица је део резултата на пројекту који финансира Министартсво 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у оквиру 

подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој 

техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди и руралном развоју у 2020. години, а којом приликом је су 

присутни упознати са радом система подповршинског капиларног 

наводњавања – системом трансмитера за влагу испод дубине обраде 

земљишта у заштићеном простору (пластеник површине 5 ари, чиме је 
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успостављен оглед са иновативним начином подповршинског капиларног 

наводњавања на школској економији у Грабовцу. 

Такође присутни су присуствовали и пуштању у рад метеоролошке 

станице.  

 

Дана 21. јуна 2021 године одржано  је матурско вече ученика завршних 

разреда школске 2020/2021 године.  

 

У оквиру пројекта „Природни ресурси ветра и воде у циљу 

унапређења агротехничке мере наводњавања: примена зелених технологија 

у функцији одрживог руралног развоја Србије“ на школској економији у 

Грабовцу,  дана 23. јуна 2021 године  је одржана друга инфо радионица у 

организацији Института за економику пољопривреде, као 

водећег партнера, заједно са Центром за роботику Института „Михајло 

Пупин“ из Београда, Институтом за земљиште из Београда и ПССС Београд 

(Младеновац) дооо. Помоћник министра пољопривреде, представници ГО 

Обреновац, заинтересовани пољопривредни произвођачи, предузетници, 

наставници и ученици имали су прилике да присуствују презентацији 

коришћења ветротурбине мале снаге за потребе наводњавања биљних 

култура у пластеничкој производњи са освртом на 

економску анализу ефеката инсталираног постројења,  

Трећа завршна инфо-радионица чији је организатор Институт за 

економику пољопривреде, Београд, у сарадњи са Центром за роботику  

Института „Михајло Пупин“ из Београда, Институтом за земљиште из 

Београда и ПССС Београд (Младеновац) доо одржана је дана 02. јула 2021 

године, а присутни су упознати са улогом иновација у пољопривредном 

сектору у достизању циљева одрживог развоја Србије, значајем анализе 

земљишта и воде за новодњавање  као основом за унапређивање 

агортехничке мере наводњавања, релизацијом хибридног система напајања 

опреме за наводњавање повртарских култура на школској економији у 

Грабовцу, као и економским ефектима примене иновативног 

подповршинског капиларног наводњавања и дигиталног управљања у 

пластеничкој производњи поврћа. 

На основу одлуке Школског одбора потписан је Меморандум о сарадњи 

и разумевању  са Београдском академијом  пословних и уметничких 

струковних студија ради реализације програма од обостраног интереса  са 

заједничким циљем обогаћења и унапређења образовања ученика, а на 

основу успостављених темеља пословног образовања на путу ка успешном 

пословању, односно успостављају сарадњу у циљу образовања будућих 
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кадрова из следећих студијских програма:, маркетинг и трговина, 

менаџмент, финансије, банкарство и рачуноводство, пословна информатика 

и електронски бизнис, јавне управе,  порези и царине. 

Трећа-завршна фаза испоруке лабораторијске опрме на основу 

Уговора број 2020/417-845 – „Набавка опреме за ВЕТ школе“ из ИПА 

пројекта извршена је дана 10.08.2021 године.  
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5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ ШКОЛЕ 

Предлози Финансијског плана за период од 01.01.2021 године до 

31.12.2021 године, плана јавних набавки као и плана донација 

Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 2021. годину сачињени  су 

у складу са законским прописима, разматрани и усвојени на седници 

Школског одбора одржаној дана 14.01.2021 године, док су измене и допуне 

финансијског плана и плана набавки размтаране и усвојене на седници 

Школског одбора одржаној дана 21.04.2021 године.  

Школски одбор разматрао је и Извештај о коришћењу средстава 

донација, средстава са рачуна сопствених прихода и средстава остварених 

од закупа пословног простора. 

Ради спровођења пописа имовине са стањем на дан 31.12.2020  

године дана 26.11.2020 године донео сам Одлуку о попису и образовању 

комисија за попис имовине и обавеза у 2020 години број 1982. Попис је 

спроводела комисија именована Решењем број 1983. од 26.11.2020 године. 

 Након обављеног пописа сачињен је Извештај, исти достављен 

Школском одбору који је Извештај разматрао и усвојио на седници 

одржаној дана 14.01.2021 године.  

На седници Школског одбора одржаној дана 26.02.2021 године 

разматран је и усвојен  Извештај о финансијском пословању 

Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за период од 01.01.2020 

године до 31.12.2020 године.  

 У сарадњи са дипломираним економистом за финансијско-

рачуноводствене послове, обезбеђивао сам и надзирао примену буџета 

школе у складу са расположивим и планираним ресурсима, планирао 

финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских 

средстава, управљао финансијским токовима, издавао благовремене и тачне 

налоге за плаћања и наплате.  

Ефикасно управљање материјалним ресурсима обезбеђивао сам 

кроз: 

- планирање развоја материјалних ресурса у складу са оценом 

постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса,  

- предузимање мера за благовремено и ефикасно одржавање 

материјалних ресурса школе како би се образовно-васпитни 

процес одвијао несметано,  
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- распоређивање материјалних ресурса на начин који обезбеђује 

оптимално извођење образовно-васпитног процеса,  

- сарадњу са локалном средином ради обезбеђења материјалних 

ресурса, 

- надзор у процесу планирања и поступцима јавних набавки које 

спроводи школа и обезбеђивао њихову ефикасност и законитост, 

- обезбеђење ефикасности извођења радова које школа самостално 

финансира – заштитне завесе, ламинат у лабораторији. 

 

Средства утврђена финансијским планом коришћења су за:  

- плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе за пензијско и 

инвалидско осигурање, здравствено осигурање, незапосленост, 

породиљска одсуства, отпремнине и помоћи, награде запосленима;  

- трошкове платног промета и банкарске услуге, електричне 

енергије, централног грејања, водовода и канализације, чишћења, 

телефона, интернета, птт услуга, осигурања возила, осигурања 

опреме, одржавање рачунара и остале компјутерске опреме, 

образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, 

издатке за стручне испите, поклоне ученицима, услуге јавног 

здравства-анализе; 

- радове – зидарске, столарске, молерске, радове на крову, водоводу 

и канализацији, текуће поправке и одржавање електронске и 

фотографске опреме, опреме за пољопривреду, мерних и 

контролних инструмената, опреме за образовање, канцеларијски 

материјал, расходе за радне униформе; 

- набавку опреме.  

Ради ефикасног управљања административним процесима и 

документацијом инсистирао сам на томе да рад школе буде у свим 

аспектима регулисан  потребном документацијом и процедурама, пре свега 

да свака област буде регулисана општим актом школе, да за све активности 

које се предузимају буде испоштована прописана процедура од почетка до 

завршетка активности, као и да за сваку активност буду донети прописани 

документи. 

Такође сам обезбеђивао ажурност и тачност административне 

документације и њено систематично архивирање, у складу са законом, а 

припремао сам и презентовао надлежним органима школе и шире заједнице 

извештаје о свим аспектима живота школе.  
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6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ШКОЛЕ 

Законитост рада школе обезбеђивао сам кроз редовно праћење  и 

примену измена законских и подзаконских прописа релевантних за рад 

школе у области образовања, радних односа, финансија и управног 

поступка, као и коришћење стратешких докумената који се односе на 

образовање и правце развоја образовања у Републици Србији, као и кроз 

редовно информисање, односно упознавање запослених са законским 

прописима.  

 Ради обезбеђења законитости рада школе инсистирао сам на томе да 

рад школе буде у свим аспектима регулисан општим актима, и у сарадњи са 

секретаром школе учествовао у припреми општих аката и документације, 

обезбеђивао да општи акти и документација школе буду законити, потпуни 

и јасни онима којима су намењени, као и да буду доступни онима којима су 

намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом кроз 

поштовање процедуре њиховог доношења, упознавања на седницама 

наставничких већа, стручних органа и истицање на огласним таблама школе 

и интернет страници школе.  

 Акценат је стављен на благовремен и тачан унос и одржавању 

ажурности базе података о школи у јединственог информационог система 

просвете, благовремено објављивање и обавештавање запослених, 

ученика и родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад школе и органа. 

Обавештавање запослених, ученика и родитеља о свим питањима од 

интереса за рад школе остваривано је кроз седнице Наставничких већа, 

седнице Педагошког колегијума, седнице стручних већа, заједничке 

састанке са ваннаставом, путем истицања на огласним таблама како у 

седишту школе тако и на школској економији у Грабовцу, путем интернет 

странице школе, књиге обавештења.  

 У циљу обезбеђења законитости рада школе и стварања услова за 

безбедан и здрав рад, а у складу са одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду, Актом о процени ризика и других прописа којима је 

регулисана ова извршена је набавка потребних личних заштитних средстава 

запослених.  

Ради поступања у  складу са законским прописима којима се 

регулише материја безбедности и здравља на раду и заштита од пожара, 

редовно сам организовао обуку запослених према одредбама и роковима 

прописаним законом, а два запослена школе похађала су курс прве помоћи 
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чиме су оспособљени су за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију 

у случају повређивања запослених или хаварија. 

 Током првог полугодишта школске 2020/2021 године инсистирао сам 

да се примењују и поштују прописи, општи акти школе и воде успостављене 

документације, а након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког 

надзора обезбеђивао сам израду планова за унапређивање рада и извештаја 

који показују како су спроведе тражене мере, пре свега кроз упознавање са 

записницима органа школе, наставничког већа и запослених. 

Законитост рада школе током првог полугодишта школске 2020/2021 

године била је предмет ванредног инспекцијског надзора, дана 21.10.2020 

године у поступку утврђивања веродостојности дипломе, о чему је сачињен 

записник број VII-06 број 614-683/2020.  

Такође поступање установе у погледу поштовања упутства која се 

односе на обезбеђивање безбедних услова за рад ученика и запослених у 

складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом било је предмет 

ванредног инспекцијског надзора. 

Ванредни инспекцијски надзори у поступку утврђивања испуњености 

услова у погледу простора, опреме и наставних средстава за образовне 

профиле пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени 

техничар, пекар, месар,  руковалац – механичар пољопривредне технике 

одржани су дана 03.06.2021 године,  11.06.2021 године,  13.07.2021 године, 

а записницима је утврђено да школа испуњава услове у погледу простора, 

опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних 

сарадника у радном односу за остваривање наставног плана и програма 

ових образовних профила.  

 

Дана 24.08.2021 године обављен је инспекцијски надзор од стране 

фитосанитарног инспектора у вези са контролом извршења Уговора 

закљученог у циљу организације обављања послова контролног тестирања 

машина, опреме и уређајха за примену средства за заштиту биља број 321-

01-1378/2014-11 од 18.12.2014 године.  

 Имајући у  виду надлежност директора школе прописану 

Законом о основама система образовања и васпитања, стандарде 

компетенција директора установа образовања и васпитања прописане 

Правилником о стандардима компетенција директора установа 

образовања и васпитања и индикаторе за њихово остваривање, 

предузимањем активности наведених у Извештају старао сам се да се 
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обезбеди успешно управљање, организовање, руковођење, извршавање 

и контролисање рада школе, а све у сврху осигурања и унапређивања 

квалитета рада школе.  

 Напомена: Саставни део Извештаја о раду директора школе је 

Табеларни приказ активности директора Пољопривредно-хемијске школе 

током школске 2020/2021 године са навођењем времена и места реализације
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Табеларни приказ  

активности директора Пољопривривредно-

хемијске школе у Обреновцу на крају школске 

2020/2021 године са навођењем времена и места 

реализације 
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Ред.  

бр. 
Активност Време 

реализације 

Место 

реализације 

1. Упознавање  ученика првог разреда са 

организацијом и условима рада школе 

(обилазак часова) 

01.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

2. Састанак Испитног одбора за полагање 

матурског, односно завршног испита за 

ванредне ученике  школске 2019/2020 године 

02.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

3. Састанак Испитног одбора за полагање 

матурског, односно завршног испита за 

ванредне ученике  школске 2019/2020 године 

11.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

4. Седница Наставничког већа  11.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

5. Присуство састанку Ученичког парламента  11.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

6.  Седница Савета родитеља 11.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

7. Седница Школског одбора 14.09.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

8. Организовани санитарни прегледи 14.09. 

и 

15.09.2020 

Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

9. Друга инфо радионица у оквиру 

пројекта „Природни ресурси ветра и воде у 

циљу унапређења агротехничке мере 

наводњавања: примена зелених технологија у 

функцији одрживог руралног развоја Србије“ 

25.09.2020 Школска 

економија 

Пољопривредно-

хемијске школе, 

Грабовац 

10. Седница Наставничког већа  05.10.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

11. Обележавање Дана школе  09.10.2020    Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

12. Педагошко-инструктивни увид 13.10.2020   

и даље 

према плану 

посете 

часовима 

Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац и 

школска 

економија у 

Грабовцу 

13. Присуство иницијалном састанку ради 

реализације пројектних активности у оквиру 

ИПА 2014 Пројекта „Развој интегрисаног 

система националних квалификација у 

22.10.2020 Национална 

агенцијaза 

квалификације и 
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Републици Србији“, а које се односе на 

пилотирање поступка признавања претходног 

учења  

стручно 

образовање 

14. Реализована активност брзог читања  29.10.2020 Клуб за младе 

Јавног предузећа 

Спортско 

културни центар 

”Обреновац” 

15. Седница Педагошког колегијума  02.11.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

16. Седница Наставничког већа 02.11.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

17. Седница Школског одбора 03.11.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

18. Организовано предавање представника 

Црвеног крста Обреновац  

03.11.2020 

04.11.2020 

Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

19. Седнице одељенских већа након завршетка 

првог квалификационог периода школске 

2020/2021 године   

21.11.2020 

22.11.2020 

Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

20. Актив директора основних и средњих школа 

ГО Обреновац 

25.11.2020 ОШ „Јован 

Јовановић Змај“, 

Обреновац 

21. Седница Педагошког колегијума 25.11.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

22. Седница Наставничког већа 26.11.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

23. Седница Наставничког већа 23.12.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

24. Седница Школског одбора 29.12.2020 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

25. Седница Педагошког колегијума 14.01.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

26. Седница Наставничког већа 14.01.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 
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27.  Седница Савета родитеља 14.01.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

28.  Седница Школског одбора 14.01.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

29. Састанак са руководиоцем Школске управе 

Београд  

19.01.2021 13. београдска 

гимназија 

30. Прослава школске славе 27.01.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

31. Састанак са градоначелником Београда и 

предсгавницима МПНР на тему дуалног 

образовања 

19.02.2021 Стари двор у 

Београду 

32. Седница Школског одбора 24.02.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

33. Седница Наставничког већа 04.03.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

34. Видео састанак са одељењским старешинама 22.03.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

35. Седница Педагошког колегијума 07.04.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

36. Седница Наставничког већа 07.04.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

37. Седница Наставничког већа 21.04.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

38. Седница Школског одбора 21.04.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

39. Састанак директора основних и средњих школа 

са представницима ГО Обреновац 

28.04.2021 ГО Обреновац 

40. Седница Наставничког већа 25.05.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

41. Седница Наставничког већа 03.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 
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42. Седница Савета родитеља 03.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

43. Ванредни инспекцијски надзор  03.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

44. Ванредни инспекцијски надзор  11.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

45. Седница Наставничког већа 14.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

46. Седница Наставничког већа 18.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

47. Седница Наставничког већа 24.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

48. Седница Школског одбора 29.06.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

49. Седница Педагошког колегијума 05.07.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

50. Седница Наставничког већа 05.07.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

51. Седница Савета родитеља 05.07.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

52. Ванредни инспекцијски надзор  13.07.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

53. Седница Школског одбора 28.07.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

54. Трећа-завршна фаза испоруке лабораторијске 

опрме на основу Уговора број 2020/417-845 – 

„Набавка опреме за ВЕТ школе“ из ИПА 

пројекта извршена је дана  

 

10.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 
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55. Седница Наставничког већа 19.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

56.  Инспекцијски надзор фитосанитарне 

инспекције 

24.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

57. Актив директора основних и средњих школа 

ГО Обреновац 

30.08.2021 ГО Обреновац 

58. Седница Наставничког већа 27.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

59. Седница Педагошког колегијума 30.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

60. Седница Наставничког већа 30.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

61. Седница Наставничког већа 31.08.2021 Пољопривредно-

хемијска школа, 

Обреновац 

 

 

Подносилац извештаја 

  

      ________________________________ 

      Драгољуб Златановић,дипл.маш.инж. 
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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-

др.закон, 10/19 и 6/20), и члана 72. Статута Пољопривредно-хемијске школе 

у Обреновцу, мишљења Ученичког парламента датог на седници одржаној 

дана 08.09.2021 године, Наставничко веће Пољопривредно-хемијске школе 

разматрало је Извештај о раду директора Пољопривредно-хемијске школе 

на крају  школске 2020/2021 године на седници одржаној дана 08.09.2021 

године, а Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе на седници 

одржаној дана 14.09.2021 године разматрао је и усвојио Извештај о раду 

директора Пољопривредно-хемијске школе на крају школске 2020/2021 

године.  

 

 

Председник        Директор школе          

Школског одбора 

________________________              _____________________________ 

Смиљка Милићевић,дипл.физичар     Драгољуб Златановић,дипл.маш.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




