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У тпку щкплске гпдине уписалп се 19 ушеника /12 у први разред, 3 у други разред, 4 у 
трећи разред/, а исписалп се28 ушеника /20 ушеника из првпг разреда, 5 из другпг 
разреда,3 ушеника изтрећег разред/. 
 
На крају насуавне 2017/18.гпдине у Щкпли је билп 1612 ушеника /Ж-1211, М-401/, кпји 
су ппсуигли следећи успех: 

- ппзиуиван – 1603 ушеника /99,4%/ 
- негауиван – 6 ушеника /1%/ 
- непцеоенп је 3ушеника 

 
Пд ппзиуивнп пцеоених ушеника: 

- пдлишних је 901 
- врлп дпбрих 594 
- дпбрих 104и  
- дпвпљних 4 ушеника 

 
 

Пд ушеника са недпвпљним успехпм: 
- са 1 недпвпљнпм пценпм је 5 ушеника 
- са 3 недпвпљне пцене је 1 ушеник /ппнавља разред/ 

 
Није заврщила разред:  

1. Пеукпвић Марија МС 2/4  
 
На ппправни испиу упућују се: 

одлични
56%

врло добри
37%

добри
7%

довољни
0%

Општи успех позитивно оцењених ученика

одлични врло добри добри довољни
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1. Милеуић Дајана МС2/4 - мауемауика 
2. Радпванпвић Науалија Ф3/2 - фармакпгнпзија са фиупуерапијпм 
3. Трищић Никплина МС3/4 - мауемауика 
4. Спајић Кауарина МС3/6 - маумауика 
5. Вијаупв Лазар МС4/2 - српски језик и коижевнпсу 

 
На разредне испиуе упућују се: 

1. Пеукпвић Марија МС 2/4 - енглески језик (ппнавља разред са ури недпвпљне 
пцене) 

2. Смиљкпвић Ивана Ф3/3 - 9 предмеуа (српски језик икоижевнпсу, мауемауика, 
фармакпгнпзија са фиупуерапијпм, фармацеуска хемија са аналиуикпм лекпва, 
медицинска бипхемија, пснпви клинишке фармације, здравсувена психплпгија, 
упксикплпгија, хемија-избпрни предмеу)  

3. Сенишанин Дуоа Ф2/1 (сви предмеуи) 
 
Прпсешна пцена на нивпу Щкпле је 4,35. 
 
Прпсешна пцена на нивпу разреда: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

I разред II разред III разред IV разред на нивоу 
школе

4,32

4,12

4,5

4,45

4,35

Просечна оцена
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Прпсешна пцена на нивпу пдсека / пбразпвнпг прпфила: 

 

 
Владаое ушеника је пцеоенп следећим пценама: 

- примернп владаое /5/ је ппказалп 1528 ушеника 
- врлп дпбрп /4/ - 47 ушеника 
- дпбрп /3/ - 26 ушеника 
- дпвпљнп /2/ - 9 ушеника, и 
- незадпвпљавајуће /1/ - 2 ушеника 

 
Изрешенп је укупнп 255 васпиуних и 19 васпиунп-дисциплинских мера. 
 
Ушеници су у упку насуавне гпдине изпсуали са 154302 шаса. 

- пправданп са 148578 шаспва /96%/ 
- непправданп са 5724 шаспва /4%/ 

Сваки ушеник Щкпле је у прпсеку изпсуап са 96 шаспва или 14,5 насуавних дана, и уп са 
92 шаспва пправданп и са 4 шаса непправданп. 
 

 

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

MС Ф Л СТ

4,33

4,5

4,35

4,17

Просечне оцене по одсецима

MС Ф Л СТ

0
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Однос просечног броја изостанака по ученику 
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НАГРАЂЕНИ И ППХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 
 
Коигпм је награђенп 154 ушеника: 
- Ушеник генерације - 1 
- ушеници - нпсипци диплпме „Вук Карачић“ - 27 
- пдлишни ушеници у сва шеуири разреда средое щкпле - 105 
- најбпљи пракуишари у свакпм пдсеку - 4 
- најбпље напсани мауурски рад из српскпг језика и коижевнпсуи - 1 
- најуспещнији ушеници на републишким уакмишеоима - 5 
- за запаженп ангажпваое у раду Ушенишкпг парламенуа - 11 
 
Ушеник генерације - Милица Кптур Ф4/1 
 
Најбпљи практишари у свакпм Пдсеку: 

 МС - Филиппвић Јпвана МС4/6 

 Ф - Андрејић Никпла Ф4/2 

 Л - Ђурић Крисуина Л4/2 

 СТ - Павлпвић Милица СТ4/1 
 
Најбпље написан матурски рад из српскпг језика и коижевнпсти- Рајкпвић Тијана 
МС4/5 
 
Ушеници - нпсипци диплпме „Вук Карачић“: 

1. Васев Тепдпра - МС4/1 
2. Јпксимпвић Дущан - МС4/1 
3. Миурпвић Ивана - МС4/1 
4. Симијпнпвић Марија - МС4/1 
5. Смајилпвић Разија - МС4/1 
6. Рајкпвић Тијана - МС4/2 

7. Пејшић Јана - МС4/3 
8. Суеванпвић Сара - МС4/3 
9. Суаменкпвић Јана - МС4/4 
10. Бпгданпвић Јпвана - МС4/5 
11. Глищић Спфија - МС4/5 
12. Јакпвљевић Крисуина - МС4/5 

208

47

16 3

Изречене васпитно-дисциплинске мере

укор одељењског старешине укор одељењског већа

укор директора укор наставничког већа
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13. Филиппвић Сара - МС4/5 
14. Бајкић Васиљевић Лара - Ф4/1 
15. Јанкпвић Ивана - Ф4/1 
16. Јпкић Анђела - Ф4/1 
17. Кпуур Милица - Ф4/1 
18. Јпванпвић Тијана - Ф4/2 
19. Јпншић Крисуина - Ф4/2 
20. Нинкпвић Јпвана - Ф4/2 

21. Радусинпвић Тара - Ф4/2 
22. Шплпвић Јпвана - Ф4/2 
23. Андрејић Никпла - Ф4/3 
24. Негпванпвић Никпла - Ф4/3 
25. Тарабанпвић Марија - Ф4/3 
26. Бајић Суефан - Л4/1 
27. Супјанпвић Анђела - СТ4/2 

 
Ушеници кпји су ппстигли пдлишан успех у сва шетири разреда средое щкпле: 

1. Дрпбоакпвић Милица МС4/1 
2. Карачић Дамјан МС4/1 
3. Кпцић Јпвана МС4/1 
4. Маупршевић Милпщ МС4/1 
5. Пеурпвић Крисуина МС4/1 
6. Радпванпвић Иванка МС4/1 
7. Ракић Тепдпра МС4/1 
8. Супјиљкпвић Јпвана МС4/1 
9. Ћеранић Милица МС4/1 
10. Ћиркпвић Данијел МС4/1 
11. Анишић Марија МС4/2 
12. Гпјакпвић Ружица МС4/2 
13. Давидпвић Зпрана МС4/2 
14. Ђурђевић Јелена МС4/2 
15. Јакпвљевић Јпван МС4/2 
16. Милпщевић Марија МС4/2 
17. Радпјкпвић Љубица МС4/2 
18. Васпвић Аоа МС4/3 
19. Велишкпвић Крисуина МС4/3 
20. Јпванпвић Ана МС4/3 
21. Карачић Филип МС4/3 
22. Лазић Јелена МС4/3 
23. Нпвакпвић Кауарина МС4/3 
24. Радпоић Суамена МС4/3 
25. Суанкпвић Валенуина МС4/3 
26. Гпведарица Јпвана МС4/4 
27. Радпјишић Ваоа МС4/4 
28. Бакић Александар МС4/5 
29. Бпранијащевић Ана МС4/5 
30. Јпвић Милица МС4/5 
31. Кпвашевић Ивана МС4/5 
32. Милпщевић Саоа МС4/5 
33. Суеванпвић Саща МС4/5 

34. Суепанпвић Јана МС4/5 
35. Хрисупв Ана МС4/5 
36. Цвеукпвић Кауарина МС4/5 
37. Благпјевић Уна МС4/6 
38. Млађенпвић Валенуина МС4/6 
39. Никплић Јпвана МС4/6 
40. Никплић Лидија МС4/6 
41. Симић Александра МС4/6 
42. Синђелић Милпщ МС4/6 
43. Суанкпвић Емилија МС4/6 
44. Суанкпвић Јпвана МС4/6 
45. Теренуић Марија МС4/6 
46. Тищлер Анасуасија МС4/6 
47. Филиппвић Јпвана МС4/6 
48. Цвеукпвић Бпјана МС4/6 
49. Впјинпвић Марија Ф4/1 
50. Впркапић Никплија Ф4/1 
51. Гашевић Биљана Ф4/1 
52. Дабевски Исидпра Ф4/1 
53. Далифи Маида Ф4/1 
54. Ерић Јпвана Ф4/1 
55. Јпванпвић Марија Ф4/1 
56. Младенпвић Марија Ф4/1 
57. Младенпвић Марина Ф4/1 
58. Мауић Милена Ф4/1 
59. Вићенуијевић Лазар Ф4/2 
60. Ђпрђевић Александра Ф4/2 
61. Кпвашевић Саоа Ф4/2 
62. Манпјлпвић Ирена Ф4/2 
63. Рибаћ Саоа Ф4/2 
64. Суепанпвић Дуоа Ф4/2 
65. Супјанпвић Пеуар Ф4/2 
66. Таоурчић Александра Ф4/2 
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67. Таоурчић Андријана Ф4/2 
68. Шизмић Аоа Ф4/2 
69. Ауанаскпвић Јлена Ф4/3 
70. Бпгпвац Бјанка Ф4/3 
71. Бујак Ивана Ф4/3 
72. Вељкпвић Милица Ф4/3 
73. Грујпвић Ђурђина Ф4/3 
74. Ђелић Саоа Ф4/3 
75. Иванпвић Анђела Ф4/3 
76. Јпванпвић пливера Ф4/3 
77. Кедић сандра Ф4/3 
78. Пајпвић Урпщ Ф4/3 
79. Пещић Исидпра Ф4/3 
80. Ракуљ Бпјана Ф4/3 
81. Суанкпв Марија Ф4/3 
82. Ука Адила Ф4/3 
83. Ука Алема Ф4/3 
84. Щурбац Маријана Ф4/3 
85. Јелић Анђела Ф4/3 
86. Анђелкпвић Марија Л4/1 

87. Деншић Милан Л4/1 
88. Јпвић Милица Л4/1 
89. Пеурпвић Милица Л4/1 
90. Ћуршић Перица Л4/1 
91. Аврампвић Марија Л4/2 
92. Бпрља Бпјана Л4/2 
93. Вранић Милица Л4/2 
94. Гавранпвић Александра СТ4/1 
95. Гајић Пеуар СТ4/1 
96. Марјанпвић Невена СТ4/1 
97. Миленкпвић Никплина СТ4/1 
98. Павлпвић Милица СТ4/1 
99. Алидини Сара СТ4/2 
100. Белшевић Спфија СТ4/2 
101. Будищић Анђела СТ4/2 
102. Дамоанпвић Маја СТ4/2 
103. Лекић Александра СТ4/2 
104. Максимпвић Саоа СТ4/2 
105. Ращкпвић Тамара СТ4/2 

 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/18.ГОДИНЕ 

 

Извещтај се пище накпн ппправних и разредних испита у јуну /за ушенике шетвртпг 
разреда/ и августу /за ушенике свих разреда/. 
  
Пд 1612 ушеника на крају щкплске 2017/18.гпдине, оих 1609 је заврщилп разред са 
ппзиуивним успехпм, а 3 ушеника другпг разреда није заврщилп разред (нису 
присуупили пплагаоу разредних испиуа). Такпђе, 1 ушеник првпг разреда се у упку 
леуоег распусуа исписап, а једнпј ушеници је, збпг здравсувених прпблема пдлпженп 
пплагаое разредних испиуа. 
 

Пд ушеника кпји су заврщили разред: 
 пдлишних је 901 (56%) 
 врлп дпбрих 594 (37) 
 дпбрих 108 (7%), и 
 дпвпљних 5 ушеника  

 
Средоа пцена на нивпу Щкпле је – 4,33. 
 

У ппређеоу са преухпдне шеуири щкплске гпдине запажа се пдржаваое уренда 
суабилнпг врлп дпбрпг успеха. 
 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

13 

 

 

 I разред II разред III разред IV разред укупно 

шк.2012/13.год. 3,94 3,97 3,94 4,14 4,00 

шк.2013/14.год. 4,10 4,13 4,16 4,23 4,16 

шк.2014/15.год. 4,16 4,26 4,18 4,44 4,26 

шк.2015/16.год. 4,28 4,10 4,25 4,41 4,25 

шк.2016/17.год. 4,24 4,25 4,43 4,38 4,33 

шк.2017/18.год. 4,32 4,10 4,51 4,45 4,33 

 

Брпј ушеника кпји су били упућени на ппправни испиу је на прпщлпгпдищоем нивпу. 
 

 I разред II разред III разред IV разред укупно 

 са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

шк.2012/13.год. 31 6 6 1 24 6 5 0 66 13 

шк.2013/14.год. 0 0 9 3 5 2 1 2 15 7 

шк.2014/15.год. 9 2 2 0 5 3 3 1 19 6 

шк.2015/16.год. 1 0 9 0 4 2 1 2 15 4 

шк.2016/17.год. 1 1 1 1 0 0 1 0 3 2 

шк.2017/18.год. 0 0 1 0 3 0 1 0 5 0 

 
 
Наппмена: Ппдаци п пцени владаоа ушеника, изпстанцима, реализацији наставе /тепријске 
наставе, вежби, наставе у блпку, избпрне наставе/, реализацији псталих пблика пбразпвнп-
васпитнпг рада /дпдатна настава, дппунска настав и секције/ саставни су деп анализе на крају 
наставне гпдине и пни се не меоају у перипду између краја наставне и щкплске гпдине/. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ П УСПЕХУ УЧЕНИКА НА МАТУРСКПМ ИСПИТУ 
- јунски испитни рпк- 

 
 
Брпј ушеника кпји су присуупили пплагаоу мауурскпг испиуа: 

образовни профил бр.ученика укупно 

медицинска сестра-техничар 197  
422 фармацеутски техничар 99 

лабораторијски техничар 66 

санитарно-еколошки техничар 60 

 

Мауурски испиу, у јунскпм рпку, пријавилп је и прусуипилп испиуу 422 ушеника. 
Мауурски испиу је пплпжилп 414 ушеника, а 8 ушеника  није пплпжилп мауурски испиу. 
 
 

 
 

образовни профил 
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Медицинска сестра-техничар 197 192 117 57 18 0 5 4,43 

Фармацеутски техничар 99 97 86 11 0 0 2 4,81 

Лабораторијски техничар 66 65 39 25 1 0 1 4,53 
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Санитарно-еколошки техничар 60 60 29 20 8 3 0 4,25 

Укупно  
на нивоу школе 

 
422 

 
414 

 
271 

 
113 

 
27 

 
3 

 
8 

 
4,51 

 

Мауурски испиу је са успехпм 5,00 пплпжилп 161 ушеник, щуп је 38,15 % пд укупнпг 
брпја ушеника изащлих на мауурске испиуе. Најбпљи успех на мауурскпм испиуу су 
ппсуигла пдељеоа Ф4/2 и Ф4/3 са прпсешнпм пценпм 4,77 а следи Ф4/1 са 4,70.  

 
Успех на ппјединим делпвима матурскпг испита - пп нпвпм кпнцепту (за пбразпвне 
прпфиле медицинска сестра-технишар, фармацеутски технишар и лабпратпријски 
технишар): 
 

1. Мауурски писмени испиу из српскпг језика и коижевнпсуи 
 

образовни профил  
Средња оцена 

Српски језик и књижевност 

Медицинска сестра – техничар 4,51 

Фармацеутски техничар 4,64 

Лабораторијски техничар 4,30 

Укупно 4,48 

 

2. Испиу за прпверу сурушнп-уепријских знаоа (уесу) 
 

образовни профил  
Средња оцена 

Испит за проверу стручно-теоријских 
знања 

Медицинска сестра – техничар 4,32 

Фармацеутски техничар 4,68 

Лабораторијски техничар  4,69 

Укупно 4,56 

 

3. Мауурски пракуишни испиу 

 
образовни профил 

Средња оцена 
Матурски практично рад 

Медицинска сестра – техничар 4,47 

Фармацеутски техничар 4,93 

Лабораторијски техничар 4,59 

Укупно 4,66 

 

Присуупилп испиуу: 362 ушеника 
Пплпжилп: 354 ушеника 
Није пплпжилп: 8 ушеника 
 
Пдлишан успех: 242 ушеника 
Врлп дпбар успех: 93 ушеника 
Дпбар успех: 19  
Дпвпљан: / 
Недпвпљан успех: 8 ушеника 
Средоа пцена матуре пп нпвпм кпнцепту пплагаоа:   4,56 
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Успех на ппјединим делпвима матурскпг испита - пп старпм кпнцепту (за пбразпвни 
прпфил санитарнп-екплпщки технишар):  

   
Предмет Средња оцена 

Српски језик и књижевност 4,26 

Усмени испит из изборног предмета 4,54 

Матурски практични рад са усменом одбраном 4,11 

Средоа пцена матуре пп старпм кпнцепту пплагаоа:   4,24 

 
 

ИЗВЕШТАЈ П УСПЕХУ УЧЕНИКА НА МАТУРСКПМ ИСПИТУ 
- августпвски испитни рпк- 

 
 

Мауурски испиу, у авгусупвскпм рпку, пријавилп је и прусуипилп испиуу 20 ушеника: 9  
редпвних и 11 ванредних. 
Мауурски испиу је пплпжилп  свих 20 ушеника. 
 
РЕДПВНИ УШЕНИЦИ: 
 

 
 

образовни профил 
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Медицинска сестра – техничар 6 6 0 0 5 1 0 2,94 

Фармацеутски техничар 2 2 2 0 0 0 0 4,83 

Лабораторијски техничар 1 1 0 1 0 0 0 4,00 

Укупно  
на нивоу школе 

 
9 

 
 9 

 
2 

 
1 

 
5 

 
1 

 
0 

 
3,92 

 

Мауурски испиу је са успехпм 5,00 пплпжип 1 ушеник. 
 
ВАНРЕДНИ УШЕНИЦИ: 
 
 

образовни профил 
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Медицинска сестра – техничар 8 8 0 7 1 0 0 3,88 

Лабораторијски техничар 3 3 1 2 0 0 0 4,33 

Укупно  
на нивоу школе 

 
11 

 
 11 

 
1 

 
9 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4,11 

 

Средоа пцена матурскпг испита у августпвскпм рпку - 4,02 
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На крају щкплске 2017/18.гпдине средоа пцена на матурскпм испиту редпвних 
ушеника је - 4,24 а ванредних ушеника - 4,17.      
 
Ушеници кпји су били успещни на републишким такмишеоима: 

1. Јурпщевић Дущан Ф4/1 - 1.месуп на Републишкпм уакмишеоу у аулеуици, у 
дисциплини скпк у даљ 

2. Симић Зпрана Ф2/2 - 1. месуп на Републишкпм уакмишеоу Коижевна 
плимпијада 

3. Главащић Суефан МС1/5 - 2. месуп на Републишкпм уакмишеоу ушеника 
медицинских щкпла из мауемауике 

4. Пеурпвић Милпщ Л3/1 - 3. месуп на Републишкпм уакмишеоу из биплпгије 
5. Пеншић Јпвана Л1/1 - 1.месуп на 23.Републишкпј смпури ушенишкпг ликпвнпг 

суваралащува 
 
 

Ушеници кпји су били вепма активни у ваннаставним активнпстима и раду 
Ушенишкпг парламента: 

1. Бпрља Бпјана Л4/2 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
2. Павлпвић Ивана Л4/2 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
3. Милпјкпвић Ђпрђе Ф4/2 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
4. Билбија Алекса Л4/1 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
5. Нпвакпвић Лука МС4/6 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
6. Луупвац Милић Ф4/1 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
7. Иванпвић Дущан Ф4/1 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
8. Тадић Тепдпра  СТ3/2 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
9. Симијпнпвић Сурахиоа МС3/3 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
10. Милпщевић Тепдпр Л3/2 - дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 
11. Ђпрђић Лазар Л3/1 -дппринпс у раду Ушенишкпг парламенуа 

 
Ппхвалнице за изузеуан успех из насуавних предмеуа или ваннасуавних акуивнпсуи 
дпбили су: 

1. Кпуур Милица Ф4/1 - биплпгија 
2. Кузманпвић Драгица Л4/1 - биплпгија 
3. Бајкић Васиљевић Лара Ф4/1 - мауемауика 
4. Грујпвић Ђурђина Ф4/3 - мауемауика 
5. Вранић Милица Л4/2 - рад Ушенишкпг парламенуа 
6. Тасић Урпщ Л4/2 - рад Ушенишкпг парламенуа 
7. Мпјсевић Тијана МС4/3 - рад Ушенишкпг парламенуа 
8. Садику Гпран МС4/6 - рад Ушенишкпг парламенуа 
9. Главащић Суефан МС1/5 - физика 
10. Јпванпвић Верица Ф3/3 - српски језик и коижевнпсу, Коижевна плимпијада 
11. Арбууина Марија Ф3/2 - српски језик и коижевнпсу, Коижевна плимпијада 
12. Ануић Александар МС2/2 - српски језик и коижевнпсу, Коижевна плимпијада 
13. Маруић Гпјпвић Аоа Ф2/3 - мауемауика 
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14. Маркпвић Маја Ф3/3 - мауемауика 
15. Илић Маја Ф3/3 - мауемауика 
16. Ђелић Анђела Ф3/3 - мауемауика 
17. Аврампвић Александра МС3/5 - здравсувена нега 
18. Аксић Тепдпра МС3/5 - здравсувена нега 
19. Милпщевић Милица МС3/2 - здравсувена нега 
20. Васић Сенка МС1/1 - анаупмија и физиплпгија 
21. Илић Милпщ МС1/1 - анаупмија и физиплпгија 
22. Ранкпвић Милица МС1/1 - анаупмија и физиплпгија 
23. Тепфилпвић Невена Ф2/3 - рад Ушенишкпг парламенуа 
24. Шина Клаудиа СТ3/1 - рад Ушенишкпг парламенуа 
25. Белпбрадић Сара МС2/5 - српски језик и језишка кулуура 
26. Пануић Ана МС2/4 - српски језик и језишка кулуура 
27. Суефанпвић Ивана МС2/4- српски језик и језишка кулуура 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ШКОЛСКЕ 2017/18.ГОДИНЕ 
 

Предмет / 
област 

Ниво  
такмичења 

Датум и место 
такмичења 

Учесници  
такмичења 

 
Резултати 

Наставник 
ментор 

Ђачка песничка 
сусретања 

општинско 28. и 29.11.2017. 
Библиотека-галерија 
„Бранко Миљковић“ 

Бољанцу Кристина Жаклина 
Ф4/3 

прво место Славица Марковић 

градско 02.12.2017. прво место 

Физика општинско 25.02.2018. Шеста 
београдска гимназија 

Стефан Главашић МС1/5 друго Снежана Бећирић 

градско 03.03.2018. ЕТШ „Никола 
Тесла“ 

учешће 

Биологија школско  Петровић Милош Л3/1 98 бодова Маја Срдић 
Којановић Маша 

Ана 
Анастасов Марина Л 3/1 61 бод 

Котур Милица Ф4/1 95 бодова 

Кузмановић Драгица Л4/1 82 бода 

Јоксимовић Душан МС4/1 72 бода 

Аврамовић Марија Л4/2 71 бод 

Живковић Ана Л4/1 63 бода 

Марковић Стефан МС4/3 62 бода 

Караџић Дејан МС4/1 55 бодова 

Денчић Милан Л4/1 42 бода 

Милошевић Милица Л4/1 34 бода 

градско/окружно 25.03.2018. 
Седма београдска 

гимназија 

Петровић Милош Л3/1 98 бодова, 
1.место 

Анастасов Марина Л 3/1 67 бодова 
учешће 

Котур Милица Ф4/1 96 бодова  
пласман на 
републичко 

Кузмановић Драгица Л4/1 94 бода 
пласман на 
републичко 

Јоксимовић Душан МС4/1 85 бодова 
учешће 

Аврамовић Марија Л4/2 87 бодова  



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

19 

 

учешће 

Живковић Ана Л4/1 71 бод 
учешће 

Марковић Стефан МС4/3 82 бода 
учешће 

републичко 19. и 20.05.2018. 
Ниш 

Петровић Милош Л3/1 треће место 

Котур Милица Ф4/1 92 бода учешће 

Кузмановић Драгица Л4/1 89 бодова 
учешће 

Здравствена нега школско 15. и 16.03.2018. 
теоријски и  

практични део 

Аврамовић Александра МС3/5 237 И.Стевановић 
Е.Хаџић 
С.Лукас 

М.Нешић 
С.Сарић 

Б.Пантелић 
Б.Ђинђић 
Д.Ђукић 

Аксић Теодора МС3/5 234 

Милошевић Милица МС3/2 233,5 

Шормаз Кристина МС3/5 226,5 

Кончар Ива МС3/5 224 

Стефановић Андреа МС3/6 223,5 

Петровић Доротеа МС3/2 221 

Митић Миљана МС3/5 219,5 

Ђороћевић Маја МС3/5 218 

Антић Нина МС3/5 216 

Јовановић Маша МС3/5 216 

Вагић Зорана МС3/2 211,5 

Пузовић Аница МС3/2 208 

Бузић Сара МС3/5 207 

Јовановић Светлана МС3/2 206 

Перић Ксенија МС3/5 198,5 

Чолић Кристина МС3/2 196 

Ковачевић Ирена МС3/2 195,5 

Костов Милица МС3/2 192,5 

Радовић Анђела МС3/5 191,5 

Чепић Анастасија МС3/6 189 

Спајић Катарина МС3/6 179 

Симић Александра МС3/1 176 

Спасојевић Кристина МС3/2 170,5 

Чудић Миљана МС3/5 169 

Рачић Миа МС3/3 160,5 

Симијоновић Страхиња МС3/3 146,5 
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Стојчић Алекса МС3/2 146,5 

републичко 20. и 21.04.2018. 
Медицинска школа, Нови 

Сад 

Аврамовић Александра МС3/5 учешће 

Аксић Теодора МС3/5 учешће 

Милошевић Милица МС3/2 учешће 

Енглески језик градско 18.03.2018. 
Девета београдска 

гимназија 

Цветић Ангелина Л4/2 29 бодова 
учешће 

Милена 
Веселиновић 

 

Ликовна култура републичко 23. Републичка смотра 
ученичког ликовног 

стваралаштва 

Пенчић Јована Л1/1 1.место Љиљана 
Теодоровић 
Милинковић 

Српски језик и 
језичка култура 

општинско 
(Звездара, Гроцка, 

Врачар) 

24.03.2018. 
Фармацеутско-

физиотерапеутска школа 

Белобрадић Сара МС2/5 16 бодова 
(пласман на 

градско) 

Неда Топаловић 

Пантић Ана МС2/4 16 бодова 
(пласман на 

градско) 

Стефановић Ивана МС2/4 16 бодова 
(пласман на 

градско) 

Танасковић Филип МС2/4 15 бодова 
учешће 

Срдановић Стефан МС2/3 13 бодова 
учешће 

Крсмановић Милица МС2/5 11 бодова 
учешће 

Репак Исидора Ф2/2 11 бодова 
учешће 

градско 27.04.2018. 
Медицинска школа, 
Београд, Звездара 

Белобрадић Сара МС2/5 16 бодова 
учешће 

 

Пантић Ана МС2/4 13 бодова 
учешће 

Стефановић Ивана МС2/4 10 бодова 
учешће 

Књижевна 
олимпијада 

општинско 
(Звездара, Стари 

10.03.2018. 
Спортска гимназија 

Радосављевић Анђела МС1/4 15 бодова Јасмина Жујовић 
 Јанковић Санела СТ2/1 9 бодова 
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Град, Вождовац)  Миловановић Жељана Л2/1 10 бодова 

Антић Александра МС2/2 18 бодова 
пласман на 

градско 

Јовановић Наташа МС2/2 14 бодова 

Зарић Борис Л2/2 12 бодова 

Ковачић Млађан Л2/2 12 бодова 

Симић Зоран Ф2/2 17 бодова 
пласман на 

градско 

Радичевић Анђела СТ3/1 16 бодова 
пласман на 

градско 

Јовановић Верица Ф3/3 19 бодова, 
пласман на 

градско 

Арбутина Марија Ф3/2 17 бодова 
пласман на 

градско 

градско / окружно 14.04.2018. 
Филолошка гимназија 

Антић Александра МС2/2  Јасмина Жујовић 
 Симић Зоран Ф2/2  

Радичевић Анђела СТ3/1  

Јовановић Верица Ф3/3  

Арбутина Марија Ф3/2  

републичко 13.05.2018. 
Сремски Карловци 

Симић Зоран Ф2/2 1.место 
20 бодова 

Јовановић Верица Ф3/3 16 бодова 
учешће 

Арбутина Марија Ф3/2 16 бодова 
учешће 

Математика републичко у 
подручју здравство 

и социјална 
заштита 

27. и 28.04.2018. 
Медицинска школа, 

Лесковац 

Главашић Стефан МС1/5 66 бодова 
2.место 

Терзић Андрија 
Кубура Жељко 

 Мартић Гојовић Ања Ф2/3 25 бодова 
учешће (13.) 

Марковић Маја Ф3/3 25 бодова 
учешће (12.) 

Илић Маја Ф3/3 16 бодова 
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учешће (17.) 

Ђелић Анђела Ф3/3 18 бодова 
учешће (15.) 

Бајкић Васиљевић Лара Ф4/1 66 бодова 
учешће (4.) 

Грујовић Ђурђина Ф4/3 50 бодова  
учешће (8.) 

Анатомија и 
физиологија 

школско 23.04.2018. Ранковић Милица МС1/1 1. место Михаиловић 
Александра 

 
Брајовић 

Михајловски Бранка 

Јовановић Лазар МС1/1 учешће 

Филиповић Марија МС1/1 учешће 

Васић сенка МС1/1 3. место 

Илић Милош МС1/1 2. место 

Митровић Сања МС1/1 учешће 

Бандука Милица МС1/2 учешће 

Ћирковић Јована МС1/2 учешће 

Марковић Петра МС1/2 учешће 

Глумац Марко МС1/2 учешће 

Пантић Теодора МС1/2 учешће 

Ђорђевић Невена МС1/2 учешће 

Вукојевић Хелена Л1/1 учешће 

Здравковић Никола СТ1/2 учешће 

Станојловић Страхиња Ф1/3  учешће 

Николић Бошко МС1/3 учешће 

републичко 18. и 19.05.2018. 
Медицинска школа 

Краљево 

Васић Сенка МС1/1 116 бодова 
учешће 

Илић Милош МС1/1 104 бодова 
учешће 

Ранковић Милица МС1/1 97 бодова 
учешће 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА СППРТСКИМ ТАКМИЧЕОИМА ШКПЛСКЕ 2017/18.ГПДИНЕ 
 

Предмет / 
област 

Ниво  
такмичења 

Датум и место 
такмичења 

Учесници  
такмичења 

 
Резултати 

Наставник 
ментор 

стони-тенис 
М 

градско 
 

02. и 03.10.2017. 
СЦ „Мастер“ Земун 

Бјелопавловић Недељко СТ1/1 
Срдановић Стефан МС2/3 
Бањац Катарина Ф1/1 

учешће Стојковић Предраг 

стони-тенис 
Ж 

рукомет 
М 

општинско 27.09.2017. Ковачевић Јован МС3/2 
Милојевић Михајло СТ3/2 
Џелешоски Лука Л3/1 
Смиљковић Томислав МС2/2 
Никић Петар СТ3/2 
Станковић Никола СТ1/1 
Драмићанин Стефан МС2/5 
Ђорђевић Стефан МС2/5 
Стојичић Алекса МС3/2 
Станковић Лазар МС3/2 

друго место Ивановић Миладин 

рукомет 
Ж 

општинско 25.09.2017. Јовановић Маша МС3/5 
Перић Ксенија МС3/5 
Благојевић Анђела СТ2/1 
Јанковић Невена СТ2/1 
Радосављевић Тијана МС2/3 
Миловановић Анђела Ф2/2 
Мартић Андреа СТ3/1 
Алексић Милица СТ2/2 
Алексић Ивана СТ2/2 
Цветковић Тамара Ф2/2 
Живковић Катарина МС2/6 
Марковић Јована Л2/2 

учешће Ивановић Миладин 

атлетика општинско 12.04.2018. Томановић Ана МС1/5 1.место (800m) Живковић Младен 

Милојковић Ђорђе Ф4/2 1.место (400m) 

Јурошевић Душан Ф4/1 1.место 
(скок у даљ) 

Цмиљанић Урош МС1/2 1.место  
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(скок у вис) 

Митровић Сања МС1/1 учешће  
(400m) 

Марковић Петра МС1/2 учешће  
(100 m) 

Николић Нађа МС1/1 учешће 
(бацање кугле) 

Нешковић Ирена МС1/1 учешће 
(скок у даљ) 

Ивановић Душан Ф4/1 учешће 
(100 m) 

Андрејић Никола Ф4/3 учешће 
(1000 m) 

Живановић Никола Ф4/1 учешће 
(бацање кугле) 

републичко 15.05.2018. 
Нови Пазар 

Јурошевић Душан Ф4/1 1.место 
(скок у даљ) 

 
 

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНПСТИМА ТПКПМ ШКПЛСКЕ 2017/18.ГПДИНЕ 
 

  
датум 

 
назив активности 

 
организатор/ 
реализатор 

школски сарадник у 
организацији и 

реализацији 

 
број 

ученика 

 
место реализаије 

с
е
п

т
е

м
б

а
р

 

16.09.2017. Рок концерт „Музиком за 
нови почетак“ у оквиру 
сарадње гимназија главних 
градова региона (Београд, 
Сарајево, Љубљана, 
Подгорица, Скопље, Загреб 

Шеста београдска 
гимназија 

организација - 
Силвиа Радић, 
психолог и Јадранка 
Абузеид, директор 
ученике водила - 
Славица Марковић 

5 
IV  

Свечана сала 
Шесте београдске 
гимназије 

20.09.2017. Предавање о безбедности у 
саобраћају 

ГО Звездара организација – 
Душица Бојић 
ученике водила – 

50  
МС3/1, 
МС3/6 

велика сала 
Установе културе 
„Вук Стефановић 
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Весна Радуловић Караџић“ 

20.09.2017. Презентација пројекта 
“Одели ме!” - ЕУ и 
национални и културни 
идентитет: истине и 
предрасуде 

Група „Хајде да...“ Силвиа Радић, 
психолог 

50  
(II, III и IV 
разреда) 

школска 
мултимедијална 
сала 

21. и 22. 
09.2017. 

Предавање и радионица о 
трговини људима 

НВО АСТРА Жељка Николов, 
социјални радник 

47 
(III и IV 

разреда) 

школска 
мултимедијална 
учионица 

28.09.2017. Међугенерацијска 
радионица “Рециклажа 
успомена и сећања”  
(израда плаката и порука) 

ГО Звездара 
(Радмила Урошевић, 
шеф Одсека за 
социјалну заштиту, 
Одељење за 
друштвене 
делатности) и Тим за 
волонтерску подршку 
грађанима Звездаре 

организација - 
Жељка Николов, 
социјални радник  
ученике водила- 
Милена Спасовић 

3 (Ф3/3) Библиотека „Бранко 
Миљковић“ 

29.09.2017. „Живе књиге“ - разговор са 
младим људима леченим од 
рака 

Удружење „Чика 
Боца“ и неформална 
група „МладиЦе“ 

организација - 
Силвиа Радић, 
психолог 

8 
MC2/2, 
2/3,2/6 

Просторије 
Удружења „Чика 
Боца“, Вишњичка 
28, Београд 

о
к
т
о

б
а

р
 

02.10.2017. „Ево добре књиге“ - сусрети 
деце са књигама и писцима 
ИК „Креативни центар“, 
представљање књиге „Све 
је у реду“ Јасминке 
Петровић и интерактивна 
радионица 

Пријатељу деце 
Звездаре, у оквиру 
Дечије недеље на 
Звездари 

организација - 
Јасмина Павићевић, 
педагог  
ученике водиле- 
Јелена Матић, 
Санела Тополовић 

11 
(СТ1/1, 
СТ1/2, 
MC1/5) 

Библиотека - 
галерија „Бранко 
Миљковић“ 

03. и 05. 
10.2017. 

Е8 - нови циклус радионица 
„Спреми се #за5“, које су 

Е8 организација - 
Милена Спасовић 

60 
Ф2/1, 

у школи, учионице 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

26 

 

део пројекта „Будућност 
#за5“ (кроз занимљив 
интерактиван рад ученици 
су учили како да напишу 
добар CV, како да се 
представе на разговору за 
посао, како функционише 
друштвена мрежа LinkedIn) 

Ф2/2 

11.10.2017. 
 

Осми интернационални 
филмски фестивал БОСИ 
ФЕСТ 2017 – „Покрени 
промену“ (бави се 
тематиком особа са 
инвалидитетом) 

Хенди центар 
«Колосеум» 

организација - 
Силвиа Радић, 
психолог 
ученике водила- 
Славица Марковић и 
Силвиа Радић 

17 
Ф4/2, МС2/6, 

СТ2/1, 
Л4/2 

Сава Центар, 
М.Поповића 9, Нови 
Београд 

31.10.2017. 
 

Хуманитарна приредба за 
штићенике Центра за 
заштиту одојчади, деце и 
омладине у Звечанској 9 

Ученички парламент Тим за сарадњу са 
Ученичким 
парламентом 
иСилвиа 
Радић,психолог 

 у школи, свечана 
сала 

н
о

в
е

м
б

а
р

 

02.11.2017. 
 

„Да се никад не заборави, 
холокауст, да се никад не 
понови“ - јавни час историје, 
музичког, психологије,... у 
борби за толеранцију против 
агресије, антисемитизма,... 

Српско-јеврејско 
певачко друштво, 
Марлена W.Павловић 
(модератор), проф. 
Драган Попадић 
(соц.психолог), др 
Милан Кољанин 
(историчар), Г-ђа 
Соња Демајо 
Лунгиновић 
(преживели) 

Силвиа 
Радић,психолог 

350 
I, III разред 

у школи, свечана 
сала 

03.11.2017. 
 

Радионица - „StartUp #зa5“, 
a део је националног 
пројекта „Будућност #за5“, 
који је покренуо Центар е8. 

16. Фестивал 
здравља (јесењи)  

Љубинка Коцић, 
Емилија Благојевић, 
Милена Спасовић 

31 
МС4/4 -10 
МС3/6 - 9 
Ф3/3 - 3 

Дом војске 
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Циљ ове радионице је да се 
средњошколци упознају са 
главним корацима у 
покретању самосталног 
посла и мотивишу да 
преузму иницијативу у 
креирању сопствене 
будућности. 

Ф4/3 - 9 

22.11.2017. 
 

Представа „Нецензурисани“ Група „Хајде да...“ у 
оквиру пројекта 
“Одели ме!” - ЕУ и 
национални и 
културни идентитет: 
истине и предрасуде 

Силвиа Радић, 
психолог 

учествовало 
- 4 ученика 
гледало - 
250 ученика 

у школи, свечана 
сала 

22-24. 
11.2017. 
 

Дани интересовања ученика 
и наставника Медицинске 
школе 

Силвиа Радић, 
психолог и Ученички 
парламент 

Силвиа Радић, 
психолог 

 у холу школе 

24.11.2017. 
 

Посета Центру за заштиту 
одојчади, деце и омладине у 
Звечанској 9, уручивање 
хуманитарне помоћи и 
пригодан програм 

Силвиа Радић, 
психолог и Ученички 
парламент 

Силвиа Радић, 
психолог; 
Сретен Прокић, 
домар 

 Центар за заштиту 
одојчади, деце и 
омладине у 
Звечанској 9 

30.11.2017. 
 

„Дај крв - буди херој“, акција 
добровољног давања крви 

Тим за хуманитарне 
активности и Завод за 
трансфузију крви 
Србије 

Бојана Рвовић, 
Александра Христић 

59 ученика 
IV разреда 

хематолошка 
лабораторија 

д
е

ц
е

м
б

а
р

 

01.12.2017. ХИВ - интерактивна 
радионица 

волонтери Црвеног 
крста Звездаре 

Газдић Ана 58 ученика I 
разреда 

мултимедијална 
сала 

06.12.2017. трибина “Има ли насиља 
после насиља?” 

Удружење жртава 
насиља ХАЈР и 
председница Хајрија 
Рамадани 

ученике водиле 
Споменка Варајић, 
Биљана Миливојевић 

14 ученика 
МС3/1 - 10 
МС4/3 - 4 

сала СО Стари 
Град 

14.12.2017. Радионица - писање CV - a Europass центар 
Фондације Темпус 

Милена Спасовић 3 ученика 
Ф4/2 

просторије Темпус 
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децембар Интерактивна изложба, 
предавање, радионица - 
„Интелигенција биљака“ 

Центар за промоцију 
науке 

Милена Спасовић 30 ученика 
Ф4/3 

просторије Центра 
за промоцију науке 

26.12.2017. Новогодишња представа за 
децу радника школе 

драмска секција Санела Тополовић  мултимедијална 
сала 

27.12.2017. Хуманитарни концерт Ученички парламент Тим за сарадњу са 
Ученичким 
парламентом и 
Силвиа 
Радић,психолог 

 у школи, свечана 
сала 

26.12. 
27.12. 
28.12. 
09.01. 
10.01. 

Предавање - Малолетничка 
делинквенција и 
електронско насиље 

СУП Града Београда, 
Одељење за 
сузбијање 
малолетничке 
делинквенције, 
инспектор Срђан 
Агатоновић 

Љиљана 
Кузмановић, 
помоћник директора; 
Јасмина Павићевић, 
педагог; 
Силвиа Радић, 
психолог 

сви ученици 
првог 

разреда 

мултимедијална 
учионица 

28.12.2017. 
 

посета Свратишту за стара 
и oдрасла лица, 
Кумодрашка, Вождовац 

Тим за хуманитарне 
активности 

Бојана Рвовић Л3/1, Л3/2 
3 ученика 

Л3/2 са 
Бојаном 
Рвовић 

просторије 
Свратишта 

ја
н

у
а
р

 19.01.2018. 
 

Присуство на састанку 
Удружења жртава насиља 
ХАЈР 

Удружење жртава 
насиља ХАЈР и 
председница Хајрија 
Рамадани 

Биљана Миливојевић 11 ученика 
МС4/6 

просторије 
Исламске верске 
заједнице 

ф
е

б
р

у
а

р
 07.02.2018. 

 
Први књижевни сусрет 
Удружења ХАЈР - „Пробај да 
ходаш у мојим ципелама“ 

Удружење жртава 
насиља ХАЈР и 
председница Хајрија 
Рамадани 

Биљана Миливојевић 
Љиљана Јушчак 

Јана 
Стаменкови

ћ МС4/4, 
Љ.Јушчак и 
Б.Миливојевић 

просторије 
Исламске верске 
заједнице 

м
а

р
т
 07.03.2018. Хуманитарна Stand up 

представа 
Ученички парламент, 
гости: ученици, 
наставници и 

Силвиа Радић, 
Милена Спасовић 

 у школи, свечана 
сала 
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директор Седме 
београдске гимназије 

08.03.2018. Представљање Високе 
школе социјалног рада 
(приватна) 

ГО Звездара Жељка Николов, 
Јулијана Јовановић, 
Далиборка Марић 

СТ3/1 ГО Звездара 

09.03.2018. EDUfair - Сајам образовања 
(представљање домаћих и 
страних високих школа и 
факултета и услова 
студирања) 

Педагошко-
психолошка служба 

Милена Спасовић 15 ученика 
Ф4/3 

Crowne plaza 

16.03.2018. Дан матичних ћелија Институт за 
молекуларну генетику 
и генетичко 
инжењерство 

Биљана Марковић 
Николић 

20 ученика   Институт 

18.03.2018. Посета изложбе у Јавном 
акваријуму и тропикаријуму 

Јавни акваријум и 
тропикаријум 

Радмила Антић 
Биљана Миливојевић 

2 ученика 
МС4/2 и 3 
ученика 
МС4/6 

Акваријум 

19. и 
20.03.2018. 

Предавање и радионица о 
трговини људима 

НВО АСТРА Жељка Николов, 
социјални радник 

60 ученика 
СТ2/1, 
СТ2/2, 
СТ3/1 

школска 
мултимедијална 
учионица 

27.03.2018. Звездарски сајам 
образовања 

Градска Општина 
Звездара 

Јасмина Павићевић, 
Данка 
Радосављевић, 
Бојана Грујичић, 
Јована Поповић, 
Бојана Рвовић, 
Ивана Пантелић 
Алић, Невенка 
Живојиновић 

11 ученика 
МС4/3 (2), 
Ф1/2 (5), 
Л3/1 (2), 
СТ3/1 (2) 

Висока пословна 
школа струковних 
студија 

29.03.2018. „Дај крв - буди херој“, акција 
добровољног давања крви 

Тим за хуманитарне 
активности и Завод за 

Бојана Рвовић, 
Александра Христић 

65 ученика 
IV разреда 

хематолошка 
лабораторија 
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трансфузију крви 
Србије 

29.03.2018. Предавање о спречавању 
наркоманије 

МУП - полицијски 
инспектор, РЕТО 
центар за лечење 
зависности 

Жељка Николов  свечана сала 

а
п

р
и

л
 

10. и 
11.04.2018. 

AIESEC презентација AIESEC и школски 
сарадници 

Жељка Николов, 
Јулијана Јовановић 

 мултимедијална 
сала 

12.04.2018. 17.Пролећни фестивал 
здравља - присуствовање 
трибинама за младе „За 
здраво потомство“, „Мере 
популационе политике“, 
„Како сачувати 
репродуктивно здравље“ и 
„Проблеми са којима се 
млади суочавају“, обилазак 
штандова 

Град Београд Малиш Драгица, 
Варајић Споменка, 
Ђинђић Бојана 

12 ученика 
МС4/2 (4), 
МС2/1 (8) 

 

Дом војске Србије 

12.04.2018. Сајам средњих стручних и 
уметничких школа 

Градски секретаријат 
за образовање и 
дечију заштиту 

Радосављевић 
Данка, Грујичић 
Бојана, Кликовац 
Тамара, Борић Маја, 
Марић далиборка, 
Спасовић Милена, 
Васовић Милена, 
Поповић Јована 

20 ученика Београдски сајам, 
хала 7 

19.04.2018. Позоришна представа 
„Затворски блуз“ 

Пета београдска 
гимназија 

Боричић Горан око 250 
ученика 

свечана сала школе 

24.04.2018. Фестивал међугенерацијске 
сарадње „Океј“, спортски 
сусрети  

Геронтолошки центар 
Београд 

Спасовић Милена 12 ученика 
Ф4/1 (4), 
Ф4/2 (8) 

Ушће, кошаркашки 
терени 

28. и 
29.04.2018. 

Дводневни излет еколошке 
секције Сувобор - Рајац 

ПСК „Копаоник“, 
секција „Исхрана из 
природе“ 

Срдић Маја 
Нинић Љиљана 

16 ученика, 
чланова 

еколошке 

Сувобор - Рајац 
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секције (II-
10, III-4, IV-

2) 

м
а
ј 

09.05.2018. Позоришна представа „Буба 
у уху“ (поклон представа 
матурантима наше школе) 

Пета београдска 
гимназија 

Боричић Горан око 80 
ученика 

свечана сала школе 

20.05.2018. Дан здравих градова Градски завод за 
јавно здравље 

Радић Силвиа, 
Христић Александра, 
Антић Радмила 

6 ученика СЦ „Олимп“ 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕПРИЈСКЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ 
ПП ПБРАЗПВНИМ ПРПФИЛИМА И РАЗРЕДИМАУ ШКПЛСКПЈ 2017/18.ГПДИНИ 

 
 

 
I РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. реализованих 
часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 5508 816 5311 810 -197 -6 

Ф 3 2772 297 2648 287 -124 -10 

Л 2 1728 256 1669 256 -59 - 

СТ 2 2030 210 1946 214 -84 +4 

 
Укупно 

 
13 

 
12038 

 
1579 

 
11574 

 
1567 

 
-464 

 
-12 

 
 

 
II РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. реализованих 
часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 5880 630 5589 633 -291 +3 

Ф 3 2448 714 2332 702 -116 -12 

Л 2 1750 420 1691 408 -59 -12 

СТ 2 2100 140 1995 140 -105 - 

 
Укупно 

 
13 

 
12178 

 
1904 

 
11607 

 
1883 

 
-571 

 
-21 

 
 

 
III РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. реализованих 
часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 3780 1440 3659 1385 -121 -55 

Ф 3 2277 594 2189 584 -88 -10 

Л 2 1386 528 1316 507 -70 -21 

СТ 2 1680 560 1598 567 -82 +7 

 
Укупно 

 
13 

 
9123 

 
3122 

 
8762 

 
3043 

 
-361 

 
-79 

 
 

 
IV РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. реализованих 
часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 3060 2160 2966 2139 -94 -21 

Ф 3 1680 756 1613 740 -67 -16 

Л 2 986 696 942 656 -44 -40 

СТ 2 1440 480 1343 464 -97 -16 

 
Укупно 

 
13 

 
7166 

 
4092 

 
6864 

 
3999 

 
-302 

 
-93 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕПРИЈСКЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ УКУПНП НА НИВПУ ШКПЛЕ 
 

 
 

Планиран 
број часова 

Бр. реализованих 
часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

I 13 12038 1579 11574 1567 -464 -12 

II 13 12178 1904 11607 1883 -571 -21 

III 13 9123 3122 8762 3043 -361 -79 

IV 13 7166 4092 6864 3999 -302 -93 

 
Укупно 

 
52 

 
40505 

 
10697 

 
38807 
96% 

 
9090 
99% 

 
-1698 

 
-205 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗБПРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

наставни 
предмет 

I разред II разред III разред IV разред УКУПНО  

П Р П Р П Р П Р П Р  

грађанско 
васпитање 

370 356 452 435 415 397 382 372 1619 1560 -59 

верска настава 404 395 452 433 415 405 382 372 1659 1605 -54 

биологија 
(одабране теме) 

    492 477   492 477 -15 

биологија       116 115 116 115 -1 
историја 
(одабране теме) 

    132 126 468 433 600 559 -41 

хемија     330 305 356 348 686 653 -33 
одабрана 
поглавља 
математике 

       
112 

 
104 

 
112 

 
104 

 
-8 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У БЛПКУ 

 
Насуава у блпку реализпвана у целпсуи, према предвиђенпм плану и расппреду 
(приказ на нивпу пдељеоа):  
 

 медицинска 
сестра 

техничар 

фармацеутски 
техничар 

лабораторијски 
техничар 

санитарно 
еколошки 
техничар 

 
укупно 

I разред 18 12 10 4 44 

II разред 12 9 4 4 29 

III разред 42 12 8 4 66 

IV разред 24 18 10 8 60 

укупно 96 51 32 20 199 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКЦИЈА,  ДПДАТНЕ И ДППУНСКЕ НАСТАВЕ 

 
 

На пснпву увида у Евиденцију псуалих пблика пбразпвнп-васпиунпг рада /кпја се 
впди ппсебнп за дпдауну насуаву, дппунску, припремну насуаву и секције/ 
прганизпванп је и реализпванп: 
 

 423 шаса дппунске насуаве, за 604 ушеника  /прпценау ппсећенпсуи дппунске 
насуаве пд суране ушеника вепма низак/, 

 
 156 шаспва дпдауне насуаве, са 53 ушеника, 

 
 198 шаспва ваннасуавних акуивнпсуи / секција, у кпјима се ангажпвалп 151 

ушеник, 
 
Преглед реализације секција, дпдауне и дппунске насуаве: 
 

 
С е к ц и ј е 

Предмет / област Наставник разред број 
ученика 

број 
часова 

еколошка/биолошка 
секција 

Срдић Маја I ,II, IV 21 24 

прва помоћ Антић Радмила, 
Ђуричић Маја, 
Радуловић Весна, 
Газдић Ана 

I ,II, III,IV 20 21 

драмска секција Стојић Драгана 
Самарџић Биљана 

I ,II, III,IV 16 42 

рецитаторска  Марковић Славица II, III,IV 13 43 

ГОПТА, драмска Тополовић Санела, 
Матић Јелена 

I ,II, III,IV 40 57 

кошаркашка Виторовић Славица I ,III 
 

20  

рукометна Ивановић Миладин I ,II, III 21 11 

 
Д о д а т н а    н а с т а в а 

математика Обрадовић Весна I ,II, IIII 8 45 

физика Бећирић Снежана I ,II 4 3 

биологија Којановић Маша Ана 
Срдић Маја 

III,IV 10 
5 

40 
45 

анатомија и физиологија Михаиловић Александра I 7 12 

Брајовић Михајловски 
Бранка 

I 6  

здравствена нега Сарић Слађана 
Стевановић Ивана 

II 13 11 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

35 

 

Нешић Марија 
Ђукић Дејан 

 
Д о п у н с к а    н а с т а в а 

 
математика 

Обрадовић Антонић 
Весна 

I ,II, III 106 32 

Тратар Марија II 63 37 

Тасић Светлана III, IV 32 16 

Штркаљ Марина I  31 1 

физика Бећирић Снежана I  24 26 

Анић Мирјана II, IV 20 20 

хемија Васић Драгица I 14 4 

Живковић Мирјана II 9 8 

Стојадиновић Иванка I ,II 12 7 

латински језик Трнинић Весна I 8 16 

Радевић Јелена I  28 

српски језик и 
књижевност 

Стојић Драгана III 4 20 

 
енглески језик 

Веселиновић Милена II, IV 29 36 

Ненадић Гордана I 3 3 

Јовичић Јелена IV 29 11 

Цигуљин Мирела II 11 6 

 
биологија 

Срдић Маја II 30  

Којановић Маша Ана I ,III, IV 27 31 

Нинић Љиљана III 11 6 

Шагановић Ивана II   

рачунарство и 
информатика 

Милановић Миљан I 
 

10 
 

10 
 

анатомија и физиологија Михаиловић Александра I 
 

10  

екологија и заштита 
животне средине 

Срдић Маја II  27 

зравствена нега Ђукић Дејан II 25 4 

Милојевић Милуновић 
Љиљана 

I 
 

4 2 

Ђуричић Маја III 15 7 

Радуловић Весна III 10 2 

Тошић Биљана II 2 6 

фармацеутска хемија са 
аналитиком лекова 

Спасовић Милена IV  6 9 

Козаичевска Сања   3 

токсикологија Пауновић Љиљана III 10 1 

фармакогнозија са 
фитотерапијом 

Мојовић Нада II, III 37 44 
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аналитичка хемија Живковић Мирјана II 2  

здравствена статистика Тратар Марија IV 10  

 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Планирана је, прганизпвана и реализпвана припремна насуава за: 
- ушенике кпји су упућени на пплагаое разредних испиуа /за ушенике кпји су дуже 
пправданп изпсуајали са насуаве кап и за ушенике кпји уше немашки, француски или 
руски језик а за кпје није прганизпвана редпвна насуава у упку щкплске гпдине/,  
- ушенике упућене на ппправне испиуе 
- ушенике шеуврупг разреда у циљу припреме за пплагаое мауурскпг испиуа.  
 

 
 

УУУЧЧЧЕЕЕШШШЋЋЋААА   ИИИ   УУУСССПППЕЕЕСССИИИ   УУУЧЧЧЕЕЕНННИИИКККААА   ИИИ   НННАААСССТТТАААВВВНННИИИКККААА   НННААА   ТТТАААКККМММИИИЧЧЧЕЕЕОООИИИМММААА   
 

 
 

ТАКМИЧЕОА НА НИВПУ РЕПУБЛИКЕ 
 

ДПБИТНИЦИ МЕДАЉЕ НА ДРЖАВНПМ ТАКМИЧЕОУ 

 

 У ппнедељак, 17. пкупбра 2017. 
Ушеници наще щкпле Бајкић 
Васиљевић Лара, Грујишић Ђурђина и 
Јурпщевић Дущан, дпбиуици медаље 
на државнпм уакмишеоу, били су 
гпсуи ппщуине Звездара да би 
примили награде. Са оима су 
награђени насуавници Андрија 
Терзић и насуавник Живкпвић 
Младен. 
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АТЛЕТСКП ТАКМИЧЕОЕ У НПВПМ ПАЗАРУ 
 

Данас, на аулеускпм суадипну у Нпвпм Пазару, пдржанп је републишкп уакмишеое у 
аулеуици за ушенике средоих и пснпвних щкпла. Нащу щкплу је предсуављап ушеник 
Ф4 / 1 Јурпщевић Дущан. Дущан је насуупап у дисциплини скпк у даљ, скпкпм пд 
 6,61 заузеп је првп месуп. Ппдсећамп да је Дущан ппбедник ппщуинскпг, градскпг и 
међу-пкружнпг уакмишеоа. Бравп за нащег щампипна. 
  

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Насуавник:  Живкпвић Младен 
                                           

 

РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ МЕДИЦИНСКИХ ШКПЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 

Републишкп такмишеое Медицинских щкпла из математике пдржанп је 
 28.априла 2018.гпдине у  Лескпвцу. 

 
Нащу щкплу су предсуављали ушеници: 
 шеуврупг разреда: Лара Бајкић  
Васиљевић и Ђурђина Грујпвић (ФlV),  
 урећег разреда: Маја Маркпвић,  
МајаИлић и АнђелаЂелић(Фlll3), 
 другпг разреда: Аоа Мартић Гпјпвић(Фll3) и 
 првпг разреда:  Стефан Главащић (МСl5) . 
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    Имали су уежак задауак и незахвалну улпгу. Требалп је ппнпвиуи успехе оихпвих  
преухдника. Нису нас разпшарали. 
 
Лара Бајкић Васиљевић је заузела шетвртп месуп у шеуврупј гпдини. Наща искусна и 
дпсуа награђивана уакмишарка је ппказала да је је сјајна и спремна у најјашпј 
 кпнкуренцији( менупр Андрија Терзић). 
 
 

Стефан Главпщић заузеп је другп местп у првпј 
гпдини. Успех је велики јер је малп медицинских 
уехнишара кпји би имали храбрпсуи да се уакмише 
из мауемауике ( менупр Весна Пбрадпвић 
Анупнић). 
 
     Псуали ушеници су заузели месуа у првпј  
пплпвини уакмишара.  
 
    Ушеници и прпфеспри Медицинске щкпле из 
Лескпвца су били дпбри дпмаћини.           
Прпфеспри мауемауике  наще щкпле мпгу да 
изразе великп задпвпљсувп и ппнпс щуп су били 
деп пве мауемауишке екипе. 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ ИЗ БИПЛПГИЈЕ 
 

Републишкп уакмишеое из 
биплпгије пдржанп је 20.5.2018. у 
Нищу, у гимназијама „9. мај“ и 
„Бпра Суанкпвић“. 
 

Наща щкпла је ималапредсуавнике 
из урећег и шеуврупг разреда. 
 
Милпщ Пеурпвић, ушеник урећег 
разреда, смера Лабпраупријски 
уехнишар (Л IV1) псвпјип је 
урећe месуп, са 99 ппена, у 
кпнкуренцији 55 ушеника гимназија 
и средоих щкпла Србије. Ппсуигнуу резулуау пмпгућава Милпщу упис на факулуеу  са 
максималним брпјем ппена из биплпгије, без пријемнпг испиуа. 
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Милица Кпуур, ушеница шеуврупг разреда смера Фармацеууски уехнишар(ФIV1) 
псвпјила је  92 ппена. Драгица Кузманпвић,ушеница шеуврупг разреда, смера 
Лабпраупријски уехнишар (ЛIV1)псвпјила је 89 ппена. Пбе наще предсуавнице 
уакмишиле су се у јакпј кпнкуренцији 110 ушеника гимназија и средоих щкпла 
Србије. 
 
Шесуиуамп Милпщу уреће месуп и желимп му нпве успехе у щкпли и на уакмишеоу 
следеће гпдине. Милици и Драгици шесуиуамп ппсуигнуу пдлишан резулуау и желимп 
успех на пријемнпм испиуу и  даљем щкплпваоу. 
 
Милица, Драгица и Милпщ су на најбпљи  нашин репрезенупвали нащу щкплу. 
Успех нащих ђака је уим већи акп се зна да се уакмишеое прганизује на пснпву 
гимназијских насуавних прпграма кпји се знаунп разликују пд прпграма у средоим 
медицинским щкплама, пп садржајима и урајаоу. 
 
Ппсле успехана градскпм уакмишеоу, ушещће на републишкпм, у кпнкуренцији 
првака свих градпва и ппщуина на нивпу Србије, већ је успех вредан сваке пажое. 
Ппсуигнууи резулуауи самп су ппуврдили квалиуеу нащих ушеника. Псим 
уакмишарскпг дела, пвп је била прилика и да пбиђемп кулуурнп-исупријске 
знамениупсуи и да малп бпље уппзнамп Нищ. Тп је усппмена и разгледница кпја 
заслужује ппсебнп месуп у фпуп-албуму ппјединашних бипграфија. Пднпснп, какп се 
уп данас каже „у кпмпјууерским мемпријама“. 
 
                                                                                                                                   Маја Срдић 
 

 

РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ ИЗ КОИЖЕВНПСТИ, КОИЖЕВНА ПЛИМПИЈАДА 
 

У недељу, 13. маја пве гпдине, пдржанап је 
Републишкп уакмишеое из коижевнпсуи, 
Коижевна плимпијада, у Сремским 
Карлпвцима. Пуне сампппуздаоа и сигурне у 
свпје знаое, наще ушенице: Зпрана Симић – Ф 
II2, Марија Арбууина -  Ф III 2 и Верица 
Јпванпвић -  Ф III 3,  у прауои насуавника, 
Јасмине Жујпвић су кренуле на пуу.  
 
Занеуе леппупм Сремских Карлпваца, али и 
грещкпм впзаша, суигли смп у Нпви Сад. На 
срећу, врлп брзп смп рещили пвај прпблем, па 
смп суигли на нащу кпнашну десуинацију. 
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 У 11 : 00 шаспва ппшелп је уакмишеое и урајалп је дп 13 : 30. Пуни ууисака са уесуа, 
кренули смп у пбилазак Сремских Карлпваца. Успуу смп прпверавали пдгпвпре и 
сваким уренуукпм узбуђеое је ппсуајалп све веће.   
 
Ушенице су имале прилику да уппзнају пунп ђака из других щкпла щирпм наще 
земље. У 18 : 00 шаспва смп се врауили у Карлпвашку гимназију на прпглащеое 
резулуауа и дпделу диплпма.  
 
Били смп пресрећни када смп сазнали резулуауе, ппщуп се нисмп надали уаквпм 
успеху. Наща ушеница, Зпрана Симић, псвпјила је првп месуп, дпк су Марија 
Арбутина и Верица Јпванпвић ппсуигле сјајан резулуау, псвпјивщи 16 бпдпва. 
 
Врауили смп се у Бепград у касним вешероим сауима, уашније у 21 : 30 сауи, умпрни 
али срећни, ппщуп смп нащу Щкплу предсуавили у најбпљем мпгућем свеулу. 
 
 

ТАКМИЧЕОА НА НИВПУ ГРАДА 
 

ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАОА 2017/2018 
 

Пвпгпдищоа Ђашка песнишка сусреуаоа су пдржана 29. нпвембра и 1. децембра 
2017. гпдине у библипуеци Бранкп Миљкпвић. Предсуавници наще щкпле су били 
ушеници урећег и шеуврупг разреда: Марија Јпванпвић Ф 4/1, Милица Кпуур Ф 4/1, 
Крисуина Жаклина Бпљанцу Ф 4/3, Невена Живаншевић Ф 3/1,Верица Јпванпвић Ф 
3/3, Лазар Макулпвић Ф 4/1, Лука Алексић Ф 4/2. 
 
У среду, 29.11. ушеници су имали прилику да се предсуаве шиуаоем свпјих песама. 
Из сваке щкпле је пдабран пп један предсуавник. 
 
У пеуак, 1.12. предсуавници щкпла су ппнпвп шиуали свпје песме и накпн упга је 
жири прпгласип ппбеднике. Ушеница наще щкпле Крисуина Жаклина Бпљанцу је за 
песмуТуга псвпјила прву награду и уиме се пласирала на Градскп уакмишеое кап 
предсуавник ппщуине Звездара. 
 
Градскп уакмишеое је пдржанп у субпуу, 2.12.2017. Наща Крисуина је била најбпља и 
псвпјила ПРВП месуп на Градскпм уакмишеоу. 
 
 
Ппднпсилац извещуаја: 
Марија Суефанпвска              
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ТРКА ИЗАЗПВА KOŠUTNJAK CHALLENGE RACE 
 

      У субпуу, 26. маја, са ппшеукпм уашнп у ппдне, пдржана је седма пп реду Трка 
изазпва (на српскпм: Košutnjak Challenge Race, прганизаупр је Belgrade Running Club). 
На щумскпј суази дугпј пеу килпмеуара уребалп је савладауи седам разлишиуих 
препрека, щуп је захуевалп и брзину и вещуину и снагу. Наща щкпла имала је два 
предсуавника: прпфеспру српскпг Гпрану Бпришићу, кпји је исуршап пеу дпсадащоих, 
придружип се мауурану Јпван Јакпвљевић (МС IV2). Нису се пбрукали: пд 242 
пдрасла мущка уакмишара, Јпван је урку заврщип кап 73 (у времену 30':43''), а 
прпфеспр Гпран кап 76 (30':49''). Наравнп, пвих щесу секунди скупп ће кпщуауи 
мауурануа Јпвана, ваља оему пплпжиуи писмени деп испиуа из српскпг... 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ГРАДСКПГ  ТАКМИЧЕОА ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ 

 

На Градскпм уакмишеоу из српскпг језика и језишке кулууре, пдржанпм 28.4.2018. 
гпдине у Медицинскпј щкпли на Звездари, ушесувпвалп је 317 ушеника (106 ушеника 
1. разреда, 97 ушеника 2. разреда, 62 ушеника 3. разреда и 52 ушеника 4. разреда). 
 
Ушеници су били смещуени у 14 ушипница, у кпјима је дежуралп 28 насуавника. 
Такмишеое је ппшелп у 10.00 и заврщилп се у 11.30. Накпн уакмишеоа, 40 насуавика, 
ппдељених  у шеуири групе, прегледали су радпве, а накпн упга 20 насуавника је 
врщилп ревизију.  Ушенике, кпји су ушесувпвали у уакмишеоу, на улазу у щкплу 
дпшекали су ушеници наще щкпле и испрауили дп ушипница. Насуавнике су дпшекали 
дирекупр щкпле, др Снежана Миланпвић, два ппмпћника дирекупра Јулијана 
Јпванпвић и Сандра Хрисуић, сви насуавници из Акуива српскпг језика и 
коижевнпсуи, кап и два насуавника инфпрмауике Миљан Миланпвић и Марина 
Щуркаљ. У име Друщува за српски језик и коижевнпсу, уакмишеоу су  
присусувпвали: Бранка Максимпвић, Ана Бауас и Милан Щиппвац. У име Бепградске 
ппдружнице, уакмишеоу је присусувпвала Данијела Милићевић. Самп уакмишеое, 
кап и прегледаое уесупва, прпуеклп је у најбпљем реду. За свакпг ушеника је 
пбезбеђен ппклпн у виду флащиране впде и кплаша, а за насуавнике рушак, спкпви и 
кафа.  
 
Захваљујући ппсвећенпсуи и великпј ппдрщци кпју смп имали пд дирекупра щкпле, 
др Снежане Миланпвић, прганизација је била на виспкпм нивпу.  
За прганизацију у пквиру щкпле биле су задужене насуавнице српскпг језика и 
коижевнпсуи Јелена Матић и Биљана Самарчић. 
 
 Захвални смп Друщуву за српски језик и коижевнпсу на указанпм ппвереоу, кпје 
смп, пп оихпвим решима, у ппупунпсуи пправдали. 
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7.5.2018.                                                                                                Ппднпсилац извещуаја: 
                                                                                                                    Биљана Самарчић 
 

ТАКМИЧЕОА НА НИВПУ ППШТИНЕ 
 

ДВА ДРУГА МЕСТА НА ТАКМИЧЕОУ У КПШАРЦИ 
 

На ппщуинскпм уакмишеоу у кпщарци, пдржанпм 06.12.2017.,пднпснп 
08.12.2017.гпд. у СЦ Плимп, другп месуп су псвпјиле и мущка и женска екипа наще 
щкпле. 
 

Накпн пдлишне ууакмице у пплуфиналу, где 
су нащи мпмци савладали екипу Щесуе 
гимназије, у финалу смп изгубили пд ушеника 
Гепдеуске щкпле. 
 
Девпјке су у пплуфиналу савладале екипу 
Фармацеуускп-физипуерапеууске щкпле, да 
би у финалу изгубиле пд кпщаркащица из 
Технпару щкпле. 
 

Девпјке су играле у сасуаву: 
Дејана Сабпвљевић МС3-2,Јпвана Бјеланпвић Л3-2, Невена Бујпщевић СТ 3-2, Ана 
Ищупкпв МС 3-3,Марија Лисинац СТ3-1,Милица Кандић СТ1-1,Верица Јпванпвић и 
Маја Илић Ф3-3. 
 
Мпмци су играли у сасуаву: 
Данилп Благпјевић МС3-3, Никпла Курћубић Ф3-1,Лука Маркпвић МС 3-1,Алекса Тпу 
МС3-3, Павлићевић Никпла Ф3-1, Тпмић Бпгдан Ф3-1, Јпван Дабић МС3-4, Миркп 
Мандић МС3-4,Пеуар Вушкпвић Л3-1  и Пгоен Бпјанић-Ф3-2 
 
 
                                                                                 Екипу впдила прпф. Славица Виупрпвић 
 

ППШТИНСКП ТАКМИЧЕОЕ У ПДБПЈЦИ 
 

У  Сппрускпј сали 6. Бепградске Гимназије 20. i 21. пкуoбрa, пдржанп је ппщуинскп 
уакмишеое у пдбпјци за ушенице и ушенике средоих щкпла. 
 
Наща щкпла је имала предсуавнике у женскпј кпнкуренцији . 
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Женска екипа ппбедила је 1. кплп 6. Бепградску Гимназију, и у финалу су изгубиле 
пд Фармацеуускп Физипуерпаукске щкпле.  
 
Нащу щкплу су предсуављали следећи у шеници: 
Женска екипа: Гплубпвић Науаща, Лукић Милица, Панић Невена, Миланпвић Ана, 
Шембић Тамара, Живкпвић Ивана, Миурпвић Сара, Русић Лидија, Карапанчић 
Анасуасија, Бпгпјевић Науалија, Јпванпвић Маща, Перић Ксенија, Тпманпвић Ана. 
Мущка екипа: пве гпдине се није пкупила у дпвпљнпм брпју какп би екипа била 
фпрмирана. 
 
Насуављамп да пкупљамп пдбпјкащку секцију, да вежбамп и уренирамп, да се щуп 
бпље  припремимп за наредну уакмишарску сезпну. 
 
                                        Насуавник: Миркпв Јпван 
 
 

ТАКМИЧЕОЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
 

Дана 25.02.2018. гпдине пдржанп је ппщуинскп уакмишеое из физике, а дпмаћин 
уакмишеоа била је Щесуа бепградска гимназија. Нащу щкплу су предсуављали 
Главащић Стефан, ушеник првпг разреда, пдељеоа МСI5. Суефан је заузеп другп 
мјесуп и ппсуигап правп ушесувпваоа на градскпм уакмишеоу. Припреме за 
уакмишеое впдила је прпфеспрка Снежана Бећирић, 
 

 

ПРВИ ГЛАС ЗВЕЗДАРЕ 
 

У пбласуи Музишкпг суваралащуа и пве гпдине, кап и преухпдних, пдржанп је 
уакмишеое Први глас Звездаре. Ушеници су имали прилику да пре сампг уакмишеоа 
ппхађају музишке радипнице у Щесупј бепградскпј гимназији, 7, 13. и 17. нпвембра. 
Радипнице је впдип Дущан Дуда Безуха. Такмишеое је пдржанп 20. нпвембра 2017. 
гпдине у Щесупј бепградскпј гимназији. Наще предсуавници су биле  Клаудиа Чина, 
Елена Миленкпвић, Никпла Ристић и Емилија Паунпвић. Дпдела награда је 
пдржана 20. децембра у УК Вук Карачић. Ушеница наще щкпле, Емилија Паунпвић, 
псвпјила је урећу награду у пбласуи Еунп музике. 
 

 

ППШТИНСКП ТАКМИЧЕОЕ РЕЦИТАТПРА 
 

       На Щкплскпм уакмишеоу рециуаупра, 27.3.2018, пдабрани су ушеници кпји су 
предсуављали нащу щкплу на Ппщуинскпм уакмишеоу, пдржанпм у ппзприщуу „Пан 
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уеауар“ 11.4.2018, у прганизацији Пријауеља деце Звездаре, ппд ппкрпвиуељсувпм 
Градске ппщуине Звездара: Тара Радусинпвић Ф IV2, Лука Нпвакпвић МС IV6, 
Јпвана Маркпвић ЛII2 и Емилија Паунпвић ФII2. Иакп се нису пласирали на вищи 
нивп уакмишеоа, нащи ушеници заслужују све ппхвале щуп су, псим љубави према 
ппезији, ппказали зрелпсу и пдгпвпрнпсу, и улпжили дпсуа уруда у припреми за 
успещан насууп. 
 

АТЛЕТСКП ТАКМИЧЕОЕ 
 

На аулеускпм суадипну "Рајкп Миуић" пдржанп је ппщинскп аулеускп првенсувп за 
средопщкплце. Наща щкпла је имала предсуавнике на мущким и женским 
уакмишеоима, где су забележили следеће резулуауе: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

1.места-Милпјкпвић Ђпрђе 400м, Тпманпвић Ана 800м, Јурпщевић Дущан скпк у 
даљину, Цмиљанић Урпщ скпк увис 
2.местп - Иванпвић Дущан 100м, Андрејевић Никпла 1000м, мущки релеј 4к100, 
Живанпвић Никпла бацаое лппуе 
3. местп - Нещкпвић Ирена скпк удаљ 
4. мастп-Маркпвић Пеура 100м, Никплић Надја бацаое кугле 
5. местп - Миурпвић Сара 400м, женска щуафеуа 4к100 
  
 
 

Насуавник физишкпг васпиуаоа 
                                                                                                                     Живкпвић Младен  
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ППШТИНСКП И ПКРУЖНП ТАКМИЧЕОE ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ 

 

Ппщтинскп такмишеое из српскпг језика пдржанп је 24. 3. 2018. са ппшеукпм у 10 
шаспва у Фармацеуускп-физипуерапеуускпј щкпли на Звездари, где су ушесувпвали и 
ушеници 2. разреда наще щкпле, кпји су псуварили следеће резулуауе: 
Сара Белпбрадић (16 ппена),  Ана Пануић (16),  Ивана Суефанпвић (16), 
ФилипТанаскпвић (15), Суефан Срданпвић (13), Милица Крсманпвић (11), Исидпра 
Репак (11 ппена). 
 
На Градскп уакмишеое пласирали су се: Сара Белпбрадић (16ппена), Ана Пануић 
(16), Ивана Суефанпвић (16). 
 
Пкружнп такмишеое из српскпг језика и језишке културе пдржанп је 28. 4. 2018. у 
нащпј Медицинскпј щкпли на Звездари, са ппшеукпм у 10 шаспва. Нащи ђаци 
псуварили су следеће резулуауе: Сара Белпбрадић имала је 16 ппена и псвпјила је 
Треће местп, дпк је Ана Пануић имала 13 ппена, а Ивана Суефанпвић-10 ппена. 
Пласман на Републишкп уакмишеое захуева најмаое 17 ппена, уе  нажалпсу наще 
ушенице нису прпщле даље. 
 
Задпвпљни смп ушещћем на уакмишеоу, с пбзирпм да је у пиуаоу пбласу  српскпг 
језика и језишке кулууре, кпја је редукпвана у средоим сурушним щкплама, па је 
ппуребнп великп залагаое, знаое  и мпуивација ушеника. 
 
 

                                                                                                    Рукпвпдилац секције, 
                                                                                                                    Неда Тппалпвић 
 

ТАКМИЧЕОА НА НИВПУ ШКПЛЕ 
 

КПНАЧНА РАНГ ЛИСТА СА ТАКМИЧЕОА ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ. 
 

Щкплскп уакмишеое  из здравсувене неге пдржанп је 15.03.2018. И 16.03.2018.  
Ушеници су уесуирани меупдпм уесуа знаоа и пракуишнп у щкплскпм кабинеуу. 
 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 
КПНТРПЛНИ 

БРПЈ СА 
ТЕСТА 

БРПЈ 
БПДПВА 

НА 

БРПЈ БПДПВА 
НА 

ПРАКТИЧНПМ 
УКУПНП 
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ТЕСТУ ТЕСТИРАОУ 

1. Александра Аврампвић 16 145 92 237 

1 Тепдпра Аксић 30 142 92 234 

2 Милица Милпщевић 20 133,5 100 233,5 

3 Кристина Шпрмаз 34 126,5 100 226,5 

4 Ива Кпншар 23 130 94 224 

5 Андреа Стефанпвић 32 135,5 88 223,5 

6 Дпрптеа Петрпвић 3 129 92 221 

7 Миљана Митић 24 141,5 78 219,5 

8 Маја Ђпрпћевић 19 130 88 218 

9 Антић Нина 18 138 78 216 

10 Јпванпвић Маща 25 144 72 216 

11 Вагић Зпрана 6 139,5 72 211,5 

12 Пузпвић Аница 1 136 72 208 

13 Сара Бизић 17 127 80 207 

14 Светлана Јпванпвић 7 142 64 206 

15 Ксенија Перић 36 114,5 84 198,5 

16 Кристина Чплић 2 146 50 196 

17 Ирена Кпвашевић 22 121,5 74 195,5 

18 Милица Кпстпв 21 96,5 96,5 193 

19 Анђела Радпвић 35 141,5 50 191,5 

20 Анастасија Чепић 40 109 80 189 

21 Катарина Спајић 38 111 68 179 

22 Александра Симић 5 138 38 176 

23 Кристина Спаспјевић 10 114,5 56 170,5 

24 Миљана Чудић 37 101 68 169 

25 Миа Рашић 8 94,5 66 160,5 

26 Страхиоа Симијпнпвић 9 88,5 58 146,5 

27 Алекса Стпјшић 4 92,5 54 146,5 

Ушеници кпји нису приступили практишнпм тестираоу 

1 Дуоа Пејшић 33 109 / / 

2 Катарина Митпвски 26 108 / / 

3 Пља Пејнпвић 39 90,5 / / 

4 Никплина Станкпвић 31 89 / / 

  

Прва ури ушеника на ранг лисуи  су предсуавници на Републишкпм уакмишеоу, а 
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шеувруи је замена акп некп пд ушеника пдусуане или је спрешен да се уакмиши. 
Ушеници кпји су се пласирали на Републишкп уакмишеое уреба да се јаве 
насуавницима здравсувене неге : Лукас Свеулани, Сарић Слађани и Ђукић Дејану 
ппвпдпм припрема за Републишкп уакмишеое.  
  
Ппхваљујемп све ушенике за ушещће и ппказанп знаое. 
  

Шланпви кпмисије: 
  

1. Нещић Марија 
2. Хачић Елвира 
3. Лукас Свеулана 
4. Ђинић Бпјана 
5. Пануелић Бпјана 
6. Суеванпвић Ивана 

 

МММАААНННИИИФФФЕЕЕСССТТТАААЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ   НННААА   КККПППЈЈЈИИИМММААА   ЈЈЈЕЕЕ   ШШШКККПППЛЛЛААА   УУУЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВПППВВВАААЛЛЛААА   НННААА   НННИИИВВВПППУУУ   

ГГГРРРАААДДДААА    
 

 

РПК КПНЦЕРТ 
 

НА РПК КПНЦЕРТУ У субпуу, 16. 9. 
2017. у 19.30 шаспва, у Свешанпј сали 
Щесуе бепградске гимназије, пдржан 
је рпк кпнцеру „Музикпм за нпви 
ппшеуак“ у пквиру прпјекуа Регипналне 
сарадое гимназија главних градпва 
регипна. Пдазвали смп се ппзиву 
прганизаупра и испрауили насууп 
щкплских бендпва из Скппља, 
Бепграда, Љубљане, Загреба, Сарајева 
и Ппдгприце. Прпвели смп веше у 
пријаунпј аумпсфери, у дружеоу, уз ппзнауе мелпдије псамдесеуих. 
 
Кпнцеруу су присусувпвали нащи ушеници: Милица Кпуур-ФIV1, Елена Пппеску-ФIV2, 
Анасуасија Тищлер-МСIV6, Милан Злауић-ЛIV2 и Милан Живпјинпвић-ЛIV2, а 
прауила их је Славица Маркпвић, насуавник српскпг језика и коижевнпсуи.  
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КРЕАТИВНИ И ХРАБРИ ЉУДИ СУ УВЕК У НАЈБПЉИМ ГПДИНАМА 
 

 

Градска ппщуина Звездара и Вплпнуерски 
сервис Звездаре прганизпвали су, пп 7. 
пуу, Дане сенипра на Звездари. Мпуп 
пвпгпдищое манифесуације јесуе 
„Међугенерацијски и сплидарнп“. Управп 
у упм духу прпуекла је и радипница у кпјпј 
су ушесувпвали нащи ђаци. 
 
Дана 28. сепуембра, у дивнпм амбијенуу 
библипуеке „Бранкп Миљкпвић“ пдржана 
је радипница „Рециклажа усппмена и сећаоа“. Када бисмп казали да су ушесници 
имали пд 7 дп 77 гпдина уп не би билп сасвим уашнп, јер је мала Спфија имала свега 
6 гпдина, а и дека Ђпрђе је излазип из упг пквира. А међу ушесницима и наще 
ушенице из Ф 3/3: Драгана Вушкпвић, Ивана Гиљен и Верица Јпванпвић. 
 
На ппшеуку дружеоа, ушесници су размеоивали свпје суавпве п знашају сећаоа за 
шпвекпв живпу, п упме какп нас пна пбпгаћују, изграђују, али и пппмиоу. Млади и 
суарији су се слпжили да се свакп живпунп дпба мпже испуниуи занимљивпсуима и 
квалиуеунп прпживеуи. Свакипд ушесника је псмислип крилауицу у кпјпј  је исказап 
свпј суав п усппменама и п упме да живпу мпже и уреба да буде леп, без пбзира 
кпликп гпдина некп има. Уз уп, ушесници су имали задауак да псмисле плакау кпји 
илусурује оихпва сећаоа. Ти радпви ће наредних дана биуи излпжени у 
прпсупријама Вплпнуерскпг сервиса Звездара. 
 
За свпје ђаке сарадоу са пвим Сервиспм прганизпвале су Жељка Никплпв, сурушна 
сарадница и Милена Спаспвић, насуавница. 
 

 

РАДИПНИЦА "ЖИВE КОИГE" 
 

      Дана 29.09.2017. гпдине, пдржане су 
“Живе коиге”, дпгађај упкпм кпјег су 
млади људи лешени пд рака са 
ппсеуипцима ппделили свпје живпуне 
прише.  У прпсупријама удрузеоа “Шика 
Бпца”, имали смп прилике да саслущамп 
некплицину приша кпје су 
пбележиле живпу младих 
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пспба и прпмениле им живпу. 
       
        Прише кпје смп мпгли да шујемп, имају дпсуа емпуивних и живпуних ппука. На 
нас је псуавила мнпгп ууисака приша “Дпдир” кпју је испришап Александар. Када смп 
први пуу ущле у пве прпсуприје, имале смп велику урему. Дпсуа смп размисљале 
кпју би пришу уребале да пдслущамп. Пва приша је вепма емпуивна, уера на 
размищљаое п живпуу, срећи, безбрижнпсуи… Радп бисмп ппнпвп ппсеуиле пвакву 
врсуу дпгађаја . 
      
      Пва врсуа дпгађаја заслужује мнпгп вище пажое негп щуп је дпбила. Ушещће је 
бесплаунп и вреднп слущаоа. Слущајући уещке прише кпје су деца преживела у уакп 
ранпм перипду живпуа даје неку врсуу мпуивације, схвауамп кпликп смп безбрижни 
И срећни. 
 
„Живе коиге“ су пувприли: Кицара Сара, Радпјевић Елена, Пгоанпвић Александра, 
Ракић Александра из МС II2, Бпжић Марија, Нпвакпвић Александра из МСII3, 
Гплубпвић Крисуина, Пеурпвић Андреа МС II6. 
 

БПСИФЕСТ 2017. У САВА ЦЕНТРУ 
 

     Пдржан је урпдневни Псми бепградски инуернаципнални филмски фесуивал 
пспба са инвалидиуеупм у Сава ценуру, ппд слпганпм „Ппкрени прпмену“,  на кпме 
су били предсуавници наще щкпле. Прауили су и ревијални и уакмишарски деп 
прпграма, девеу пд укупнп псамнаесу приказаних дпкуменуарних филмпва. 
        
        Другпг дана Фесуивала, 11.10.2017, 
ушеници Ф IV2: Аоа Шизмић, Саоа 
Рибаћ, Нађа Иванпвић, Алекса 
Михајлпвић и Ђпрђе Милпјкпвић 
гледали су српски, ппљски и белгијски 
филм у уермину пд 16 дп 18 шаспва. На 
оих је најјаши ууисак псуавип нащ филм 
„Када бих мпгла да бирам“ из 2015, шији 
су ауупри Мирјана Исакпв, Жаркп Себић 
и Жељкп Мандић. Гпвпри п девпјци 
везанпј за инвалидска кплица и прауи 
оене наппре, ушеое и инуелекууални 
развпј уз савладаваое брпјних прпблема. Када је, ппд преуппсуавкпм да ппсле свпг 
искусува мпра да пдабере, упиуана да ли би изабрала да гпвпри или да хпда, 
пдгпвприла је да би ипак сашувала мпћ гпвпра. 
 
       Исупг дана, у уермину пд 18 дп 20 шаспва, ушенице МС II6: Александра Супщић, 
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Тепдпра Ташић и Крисуина Калао, ушеник СТ II1: Димиурије Живпјинпвић и 
насуавник Славица Маркпвић присусувпвали су прпјекцији ури филма из 2016. 
Ппљски филм „Даниел“ Анасуазије Дабрпвске приказује живпу уинејчера са 
Даунпвим синдрпмпм. Исуу уему има и хпландски филм „У другпм свеуу“ Ане 
Бединске, али – другашије ппсуављену – из угла уруднице кпја сазнаје да нпси деуе 
са пвим синдрпмпм и мпра да бира између прекида уруднпће и рађаоа. Пвај 
драмауишан „исешак“ оенпг живпуа псуавип је снажан ууисак на публику управп збпг 
храбре пдлуке да сашува нпви живпу у себи. Бугарски филм  „88 МhZ“ Јане Тиупве 
ппказује какп изгледа живпу младпг шпвека кпји у ранпм деуиосуву ппупунп губи 
вид, а смисап и ууеху налази у ппслу радип впдиуеља и у пријауељсуву... 
 
       Трећег дана Фесуивала, пд 14 дп 16 шаспва, ушеници ЛIV2: Бпјана Бпрља, Ивана 
Павлпвић, Милица Вранић, Алекса Алексић, Никпла Щапић, Ђпрђе Вукпвљак, Алекса 
Суанпјевић и Драган Ђпрђевић гледали су руски, индијски и иуалијански филм. 
Импресипнирап их је живпу впзаша фпрмуле у иуалијанскпм филму „50хРип“ 
Франшеска Мансууија из 2016.г. Накпн несреће псуаје без нпгу, али пдржава га 
управп жеља да ппнпвп впзи. Ппсле исцрпљујућих припрема, на Параплимпијади у 
Рију псваја првп месуп!  
 
     Силвиа Радић, психплпг наще щкпле, прауила је БПСИФЕСТ 2017. кап ппсеуилац, 
али и кап прганизаупр ппсеуа и кппрдинаупр између ђака и насуавника. 
  

 

XVI ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 
 

       У Бепграду је ппшеукпм нпвембра, у 
Дпму впјске, пдржан щеснаесуи пп реду 
Фесуивал здравља. Кап пп пбишају, билп 
је присуунп дпсуа излагаша из свеуа 
медицине, фармације, кпзмеуплпгије, 
здраве хране, а за ппсеуипце су пдржана 
брпјна предаваоа, урибине, радипнице... 
 
      На једнпј пд оих били су и нащи ђаци. 
Радипница нпси име „StartUp #зa5“, a деп 
је наципналнпг прпјекуа „Будућнпсу #за5“, 

кпји је ппкренуп Ценуар е8. Циљ пве радипнице је да се средопщкплци уппзнају са 
главним кпрацима у ппкреуаоу сампсуалнпг ппсла и мпуивищу да преузму 
иницијауиву у креираоу сппсувене будућнпсуи. Ушесници се уппзнају са пснпвним 
ппјмпвима ппслпвоа,  сазнају щуа им је ппуребнп за псниваое предузећа, али и 
какп да сигурнп впде свпј ппсап. Пвпм дпгађају присусувпвале су наще ушенице 
Драгана Вушкпвић, Ивана Гиљен и Mariam Abu- Sheikh, све ури из пдељеоа Ф 3/3. 
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      Исупг дана, у пбилазак Фесуивала дпщли су и ушеници Ф 4/3: Никпла, Јадранка, 
Пливера, Сандра, Адријана, Милица, Урпщ, Милица и Ивана. Пбищли су щуандпве и 
са излагашима кпменуарисали п перспекуиви оихпвпг будућег ппзива, п излпженим 
кпзмеуишким препарауима, п нпвим урендпвима у здравпј исхрани, п квалиуеуу и 
пправданпсуи све веће уппуребе медицинских суплеменауа и другп. 
 
     Ушещће у разлишиуим акуивнпсуима на Фесуивалу здравља за ђаке су 
прганизпвале: Јасмина Павићевић, педагпщкиоа, Жељка Никплпв, спцијална 
радница и Милена Спаспвић, насуавница. 
 

ВЕЧЕ ДРУШТВЕНИХ ИГАРА 
                                                 

     Шеурнаесупг пкупбра, Унија 
средопщкплаца Србије је у пквиру 
прпјекуа „КПРАК“ прганизпвала „Веше 
друщувених игара“ у КЗМ Гнездп. 
 
     Шланпви Ушенишкпг парламенуа, 
Анасуасија Тищлер и Верица 
Јпванпвић, имале су прилике да са 
свпјим другарима из щкпле, Тепдпрпм 
Гркпвић, Пмарпм и Мариам Абущеик, 
ппсеуе „Веше друщувених игара“. 
 
      Нащи ушеници су веше прпвели у играоу разних друщувених игара, пд кпјих су 
неке: Трке камила, Рикпщеу, Мафије, Щах, Шпвеше не љууи се, Јамб, Реми, 
Аспцијације, Таблић, Dixit и Twister. Циљ пве вешери није бип самп играое, негп и 
уппзнаваое врщоака и дружеое са оима. 
 

 

ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 
 

        3.11.2017. у Дпму впјске пдржан је  фесуивал здравља а на урибини за младе 
Прпјекау  ,,Будућнпсу # за 5"- радипница Суару  уп # за 5" 
Присусувпвали су и ушесувпвали у дискусији ушеници  IV2/2 гр. и III6/3 гр. 
 
IV4:  Кракер Злауа, Крсуић Јелена, Куруума  Лука, Маркпвић Сара, Милаупбић Лука, 
Милпсављевић Тепдпра, Мплдпбан Марина, Никплић Зпрана, Паљић Анђела, 
Пеукпвић Никпла . 
 
МСIII6: Симеунпвић Ана, Суефанпвић Андреа, Спајић Кауарина, Тпдпрпвић Тепдпра, 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

52 

 

Ћпрић Тијана, Цвеукпвић Никпла, Шекић Анасуасија, Щущао Милпщ, Неверник 
Пеуар. 
 
Насуавници здравсувене неге: Љубинка Кпцић и Емилија Благпјевић.  
 

ПДЕЛИ МЕ! - ЕУ НАЦИПНАЛНИ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ: ИСТИНЕ И 
ПРЕДРАСУДЕ 

 

    На едукауивнп-креауивнпм прпграму кпји је група „Хајде да...“ спрпвела са 
средопщкплцима са уериуприје Града Бепграда, нащи ушеници: Лука Нпвакпвић, 
Гпран Садику, Жељана Милпванпвић, Ваоа Филиппвић, Марина Јпванпвић, Јпвана 
Суанкпвић, Невена Живаншевић, Тепдпра Арсић, Дущан Иванпвић и Верица 
Јпванпвић, су преиспиуали свпје вреднпсуи пууем креауивне анализе коижевних 

дела и драмских уехника. Главна 
пиуаоа на кпја је уребалп наћи 
пдгпвпр била су: Кпје су увпје 
вреднпсуи? Кпји су увпји идеали? 
Имащ ли цену? Щуа уи је важнп у 
живпуу? Кпји су увпји суавпви? Мали 
шпвек vs. агресија – кп ће ппбедиуи? 
Кпје су увпје мпћи? Да ли мпжещ да се 
(из)бприщ прпуив кпрупције? Где је и 
каква је увпја уврђава? Кпликп мпжещ 

и смещ? Щуа је за уебе љубав? Пвај прпјекау је ппдржан пд суране Минисуарсува за 
еврппске инуеграције. 
 
Впдиуељи прпцеса: Милица Ппоавић и Маркп Пејпвић. 
 
     Први дани пве радипнице пдржани су у КЦ „Rex“, 8,9. и 10. пкупбра 2017. гпдине. 
Ппшеуна група ушесника сасупјала се пд 24 ушеника из Прве бепградске гиманзије, 
Седме бепградске гимназије, Шеурнаесуе бепградске гимназије, Правнп-
бирпуехнишке щкпле „Димиурије Давидпвић“ и Медицинске щкпле „Звездара“. 
Тпкпм прва ури дана, ушесници су се бавили пбрадпм коижевних дела: Дервищ и 
смру,  Тврђава (Меща Селимпвић), Вечвудпв прибпр за шај (Милпрад Павић), где су 
ушесници имали задауак да размисле и изнесу свпја схвауаоа п уемама кап щуп су 
пднпс: Еврппе и Балкана, слика Еврппе и оених вреднпсуи, разлишиупсуи, људска 
права и радне ппзиције. 
 
     У другпм кругу пвих радипница, кпје су пдржане 22, 23. и 24. пкупбра 2017. 
гпдине, ушесници су на креауиван нашин пбрађивали следећа коижевна дела: Галеб 
Чпнауан Ливингсупн (Ришард Бах), Коига п Милууину (Данкп Ппппвић), Веуар (Лаза 
Лазаревић), Хасанагиница, Ана Кареоина (Лав Тплсупј), Браћа Карамазпви (Фјпдпр 
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Дпсупјевски), На Дрини ћуприја (Ивп Андрић), и песму Љубав (Шарлс Букпвски). Крпз 
пва ури дана радипница, пдржаних у КЦ „Rex“, ушесници су изнпсили свпја 
размищљаоа п: иделаима, религији, наципналнпм иденуиуеуу, инуеркулууралнпм 
разумеваоу, кулуурним пбрасцима, религијскпј разлишиупсуи и уплеранцији, пднпсу 
мпћи у друщуву, геппплиуишким суерепуипима, пднпсу према маоинама... 
 
    Ппследоа два дана радипница пдржана су 14. и 15. нпвембра 2017. гпдине у КЦ 
„Rex“. Тих дана ушесници су спремали предсуаву шији је мауеријал насуап упкпм 
предхпдних сусреуа, а псмислили су назив предсуаве – „Нецензурисани – када 
млади прпгпвпре п вреднпсуима“. 
 
     Предсуава је први пуу пдиграна у нащпј щкпли у среду, 22.11.2017, у свешанпј 
сали. Присусувпвали су прпфеспри и заинуереспвани ушеници. Ппсле предсуаве, 
публика је псуала у сали да разгпвара са ушесницима. Тада су присууни мпгли да 
искажу свпје ууиске, да дискууују п суавпвима, да пиуају извпђаше какпсу се псећали 
упкпм прпцеса крпз кпји су прпщли на радипницама. 
 
     Другп извпђеое пве предсуаве пдржанп је у КЦ „Rex“ у среду, 29.11.2017.     
Ппследое, уреће извпђеое пдржанп је ппнпвп у КЦ „Rex“, у шеувруак 30.11.2017. с 
ппшеукпм у 20:00. Те вешери, предсуава се играла пред публикпм кпју су шинили 
прпфеспри и ушеници Седме бепградске гимназије. 
 
     Пп заврщеуку пбе предсуаве у Рексу, публика је псуала да ппдели свпје ууиске са 
ушесницима и да скрену пажоу на сувари и делпве предсуаве кпји им се јесу или 
нису дппали. Такпђе, разгпварали су са ушесницима и ппсуављали пиуаоа везана за 
сам прпцес сувараоа сцена, щуа им је била инспирација, да ли су се ушесници 
сусреуали са слишним суварима у свпм пкружеоу и щуа им се највище свиделп. 
  
                                                                                                             Верица Јпванпвић Ф 3/3 
 

 

 

TРИБИНА ,,ИМА ЛИ НАСИЉА ППСЛЕ НАСИЉА“ 
 

У среду,  6. децембра у свешанпј сали 
ппщуинске зграде Суари град, пдржана је 
урибина ,,Има ли насиља ппсле насиља“, 
кпју је прганизпвалп удружеое жруава 
насиља ХАЈР. 
 
На урибини, кпја је пкупила предсуавнике 
из правпсуђа, пплиције, верских заједница, 
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медија, минисуарсува здравља, удружеоа пензипнера и удружеоа ХАЈР, 
ушесувпвали су : заменик минисура пплиције З. Радпјкпвић, нпвинар Тамара Ђурић, 
др Милка Раишевић, Смиљана Суанкпвић, Хајрија Рамадани... 
 
Ушесници урибине су, у пквиру сурушних пбласуи кпјима се баве, гпвприли п примени 
Закпна п спрешаваоу насиља у ппрпдици, указали су на непхпднпсу сарадое МУП-а 
и невладинпг секупра, улпзи уужилащува, психплпщкпј ппдрщци жрувама насиља 
при здравсувеним усуанпвама, кап и другпм мерама превенуивне защуиуе. 
 
Неки присууни, инаше и сами жруве насиља , изнпсили су свпја ппуресна искусува и 
ппсуављали дирекуна пиуаоа везана за рещаваое свпјих прпблема на кпја су 
присууни гпвпрници ппкущали да дају пдгпвпре. 
 
Насиље у ппрпдици је све присууан прпблем и реалнпсу нащег друщува, кпји захуева 
дпбру прганизпванпсу и ппвезанпсу свих инсуиууција, пд пплиције, дпмпва здравља, 
ценуара за спцијални рад, уужилащуава, ппщуина дп щкпла и вруића. Ппуребнп је 
радиуи,  какп на превенцији ппрпдишнпг насиља, уакп и на  пружаоу психпспцијалне 
ппмпћи жрувама насиља, закљушак je јушеращое урибине. 
 
У упм смислу је важнп суалнп ппдизауи свесу грађана када је у пиуаоу 
пријављиваое насиља, кап и оихпвп уппзнаваое са свим пблицима насиља кап щуп 
су физишкп, психишкп, екпнпмскп, сексуалнп. 
 
Пвпј урибини, ппред псуалих слущапца, присусувпвали су и ушеници наще щкпле, а 
на ппзив председнице удружеоа Хајрије Рамадани,  и уп из пдељеоа МС III-
1:Маркпвић Лука, Миланпвић Ана, Мицић Јелена, Мпмшилпвић Димиурије, Пиљак 
Теа, Сарић Тепдпра, Суеванпвић Дуоа, Симић Александра, Супјанпвић Ана и 
Супјанпвић Ирена;  и из пдељеоа МС IV-3:  Пануић Милица, Пкулић Маја, Пејпвић 
Анђела, Мрасић Маркп, у прауои насуавника Сппменке Варајић и Биљане 
Миливпјевић. 
 
Гпсппђа Хајрија нам се ппсебнп захвалила на ппдрщци и ппзвала Медицинску щкплу 
да присусувује и будућим урибинама ппсвећеним насиљу, щуп смп ми и пбећали. 
 
 

ШТА СВЕ БИЉКЕ ЗНАЈУ?! 
 

      У Ценуру за прпмпцију науке, у упку нпвембра и децембра (збпг великпг 
инуереспваоа), била је прганизпвана инуеракуивна излпжба „Инуелигенција 
биљака“. Пва занимљива ппсуавка, уз прауећи прпграм кпји су шиниле радипнице и 
предаваоа, уппзнала је ппсеуипце са нашинима на кпји биљке шују, виде, псећају 
дпдир, прјенуищу се. У склппу излпжбенпг прпсупра била је „Лабпрауприја у малпм“ 
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са микрпскппима крпз кпје су се мпгли ппсмаурауи пресеци разлишиуих делпва 
биљке. На „Жуупм зиду“ ауупри излпжбе  дали су приказ фундаменуалних разлика 
између наушних и щарлауанских радпва кпји се пднпсе на биљке, оихпв живпу, 

развпј и оихпву лекпвиупсу. 
Нажалпсу,псеудпнаушни уексупви се срећу 
на свакпм кпраку и све су брпјнији. 
 
     Пву излпжбу ппсеуили су ушеници Ф 4/3. 
Пни су ппказали завиднп знаое из 
бпуанике, фармакпгнпзије и хемије и били 
су дпбри сагпвпрници вплпнуерима Ценура 
за прпмпцију науке кпји су их уппзнали са 
ппсуавкпм. Ђаке је у пву наушну аванууру 
впдила насуавница Милена Спаспвић. 

 

НПВАЦ ПТИШАП У ПРАВЕ РУКЕ 
 
У прганизацији Ушенишкпг парламенуа у упку првпг пплугпдищуа щкплске 2017/18. 
гпдине пдржанп је некпликп хуманиуарних акција. 
 
Ппзнауп је да је крајем пкупбра пдржана хуманиуарна приредба. Нпвац прикупљен 
прпдајпм улазница за пвај дпгађај прпслеђен је, у виду ппклпна, деци у Звешанскпј. 
Купљене су сувари за кпјима су у Звешанскпј исказали ппуребу: пелене за децу , 
ћебад, пещкири... 
 
Ђаци наще щкпле пуищли су у ппсеуу 
малищанима у пвпј усуанпви. Деп 
прпграма кпји су припремили за 
публику у щкпли извели су за свпје 
нпве другаре. Дружеое је билп врлп 
дирљивп. Тпликп загрљаја, певаоа, 
ппвераваоа, ппљубаца, псмеха! Сви су 
уживали! Зауп не шуди да су девпјшице 
и дешаци из Звешанске и 
средопщкплци из Медицинске 
дпгпвприли нпвп дружеое уз игру и 
песму! У галерији ппгледајуе фпупграфије кпје ближе илусурују пве реши. 
 
Није мнпгп времена прпщлп, а Парламену је већ прганизпвап нпви хуманиуарни 
дпгађај. Пвпг пууа, уп је бип нпвпгпдищои кпнцеру. Средсува су прикупљана 
прпдајпм улазница, а пдлукпм Ушенишкпг парламенуа уплаћена су на рашун Јпване 
Цвеуић. Јпвана има 15 гпдина, иде у I екпнпмску щкплу и бплује пд леукемије. На 
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пвај нашин ушеници и заппслени из Медицинске щкпле су дали свпј дппринпс оенпм 
лешеоу. 
 
У пвпм шланку мпрамп испришауи јпщ и једну дирљиву шиоеницу. 
Ушесници нпвпгпдищое приредбе псуали су у кпнуакуу са Јпванпм Цвеуић, щуа вище, 
ппсуали су оени другари. Пдлушили су да Јпвани дпдаунп ппмпгну. У једнпм кафеу 
су прганизпвали хуманиуарну журку, прпдавали улазнице за уај дпгађај и ппвећали 
изнпс нпвца кпји је прикупљен за оихпву врщоакиоу! 
Бравп дпбри, млади људи! 
 
 

ППСЕТА СВРАТИШТУ 
 

    Дана 28.12.2017.гпдине ушеници 
наще Щкпле пбищли су Сврауищуе за 
суара и пдрасла лица у Кумпдращкпј 
улици на Впждпвцу. Тпм приликпм 
Сврауищуу су ппклпоена средсува за 
лишну хигијену, кпјима пскудевају, а 
кпја су сакупили ушеници пдељеоа 
Л3/1 и Л3/2 у сарадои са Тимпм за 
хуманиуарне акуивнпсуи наще Щкпле. 
Имали смп прилику да се уппзнамп и 
видимп какп Сврауищуе фунципнище 
али и да ппразгпварамп са оегпвим 
кприсницима. 

 
 Надамп се да ћемп и убудуће имауи прилику да, кпликп је мпгуће, ппмпгнемп 
кприсницима и сампм Сврауищуу у пбезбеђиваоу неппхпдних средсуава. У ппсеуу су 
ищли ушеници Л3/2 Анђела Анђелкпвић, Јпвана Бјеланпвић и Тепдпр Милпщевић са 
насуавницпм и шланпм Тима за хуманиуарне акуивнпсуи Бпјанпм Рвпвић.  
 
 

UNISTEM ЦЕНТАР 
 
   Unistem ценуар - Ценуар за исураживаое 
мауишних ћелија при Универзиуеуу у Милану у 
сарадои са Инсуиууупм за мплекуларну 
генеуику и генеуишкп инжеоерсувп (ИМГГИ) у 
Бепграду пдржап је семинар "Дан мауицних 
ћелија" 16. маруа у згради Рекупрауа 
Бепградскпг универзиуеуа је присусувпвалп и 
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20 ушеника наще щкпле уз присусувп прпфеспра др Биљане Маркпвић Никплић 
Суицаое знаоа п каракуерисуикама мауишних ћелија, нашину узимаоа и шуваоа и 
оихпвпм примјени у брпјним бплесуима била су дпбра надпградоа већ суешеним 
знаоима. Неки пд оих били су у прилици да ппсеуе лабпрауприје Инсуиууу за 
мплекуларну генеуику и генеуишки инжеоеринг. Лепп искусувп. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ФЕСТИВАЛА ЗДРАВЉА 
 
Ушеници Медицинске щкпле су 12.04.2018. ушесувпвали на 17. Прплећнпм фесуивалу 
здравља пдржанпм у Дпму Впјске Србије, у Бепграду. 
 
Присусувпвали су урибини за 
младе „За здравп ппупмсувп“, 
„,Мере пппулаципне 
пплиуике“, „Какп сашувауи 
репрпдукуивнп здравље“ и 
„Прпблеми са кпјима се млади 
супшавају“. Трибину су впдиле 
прпф. др.  Славица Ђукић 
Дејанпвић, др. Мима 
Фазлагић, др. Милица 
Маринкпвић и  нпвинар 
Данијела Давидпв Кесар. 
 
Пп заврщеуку урибине ушеници 
су пбищли све щуандпве кпји су прпмпвисали здраве суилпве живпуа. 
 
Ушеници кпји су ушествпвали: 
1. МС IV-2: Тпгаоић Јелица, Гпјакпвић Ружица, Живккпвић Тепдпра, Јакпвљевић 
Јпван. 
2. MC II-1: Куруума Лазар, Јпванић Јпвана, Васић Мирјана, Јпванпвић Марина, 
Никплић Милица, Миурпвић Јпвана, Пеурпвић Андреа, Симић Марија. 
Насуавници: 
Малищ Драгица 
Варајић Сппменка 
Ђинђић Бпјана 
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ГРАДИМП МПСТПВЕ ПРЕКП ГЕНЕРАЦИЈСКИХ ЈАЗПВА 
 

    Суншанo, прплећнo преппдне у Бепграду. 24. дан априла месеца. У парку Ущће 
пкупила се група нащих ђака. Из Ф4/1 Магдалена Бакић, Саща Бурић, Дущан 
Иванпвић и Немаоа Терзић, а из Ф4/2 Тијана Јпвић, Маријана Јплић, Крисуина 
Мауић, Ђпрђе Милпјкпвић, Алекса Михајлпвић, Пеуар Супјанпвић, Јпвана Шплпвић и 
Ема Щабпуић. 
 
    Дпбрп распплпжена дружина кренула је на сусреу са кприсницима Герпнуплпщкпг 
ценура Бепград. Месуп сусреуа прилишнп непбишнп- кпщаркащки уерен кпд Ущћа. 
Ппвпд нищуа маое инуересануан- кпщаркащка ууакмица кприсника Герпнуплпщкпг 
ценура и ђака привауне Сппруске гимназије. 
 

    Нащи ушеници су се уппзнали са 
прганизауприма манифесуације, 
пкашили прпмп бечеве, дпбили 
балпне и псвежеое и били спремни 
за навијаое. Екипе су изащле на 
„бпјнп ппље“ и забава је мпгла да 
ппшне. Аумпсфера на уерену и ппред 
оега била је уппла и весела. Нащи 
ђаци су пдмах пдабрали свпје 
фавприуе међу играшима. Тп су баке 
Рпса и Славица и дека Влада. Нису 
щуедели дланпве да награде сваки 
оихпв кпщ. Ппени се нису брпјали. 

Самп су се псмеси и загрљаји рашунали. Резулуау изједнашен. 
 
    Кприсници Герпнуплпщкпг ценура не знају самп да играју кпщарку, пни и плещу. 
Ппсле ууакмице на уерен су изащли и нащи ђаци и са свпјим нпвпсуешеним 
пријауељима из Дпма суарих и из Сппруске гимназије  пдиграли некпликп кпрака 
лауинп плеса. 
 
За крај, заједнишкп фпупграфисаое и дпгпвпр за нпви сусреу! 
 
     Инаше, пва кпщаркащка ууакмица деп је урпдневнпг Фесуивала међугенерацијске 
сарадое „Пкеј“. Сарадоу са Герпнуплпщким ценурпм за свпје ђаке прганизпвала, са 
оима навијала и плесала насуавница Милена Спаспвић. 
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ПРЕДСТАВЉАОЕ ШКПЛЕ НА ГРАДСКПМ САЈМУ ПБРАЗПВАОА 
 

  Градски сајам пбразпваоа се пдиграп у 
шеувруак, 12. априла. На Бепградскпм сајму се 
пкупип велики брпј средоих сурушних щкпла, 
државних и привауних. Наща щкпла није 
прппусуила прилику да на пвпј манифесуацији 
предсуави свпј рад будућим средопщкплцима. 
 
      На щуанду Щкпле предсуавила су се сва 
шеуири смера. Мпрамп ппхвалиуи креауивнпсу 
ушеника и насуавника приликпм избпра 

насуавних средсуава кпјима су дпшарали деп свпг рада на шаспвима пракуишне и 
уепријске насуаве. Ппсеуипцима Сајма је билп јакп инуересанунп да сазнају шему 
служи вещуашка рука кпја је била излпжена на щуанду, какп се праве уаблеуе, какп 
функципнище уређај за мереое буке, кпје делпве има и какп се ппсуавља сеу за 
инфузију... Ђаци прпмпуери су били инспирисани да пришају п свпм щкплпваоу, да 
демпнсурирају свпје вещуине и да пдгпварају на пиуаоа пснпваца и оихпвих 
рпдиуеља. 
 
     Са Сајма смп ппнели лепе ууиске. Ппсећенпсу је била задпвпљавајућа, нащи 
будући ђаци радпзнали, нащи садащои ђаци весели и срдашни, а нащи насуавници 
ппнпсни зауп щуп Медицинска щкпла Звездара, у духу свпје урадиције, пкупља 
памеуне и лепп васпиуане младе људе. 
 
 

ПРИЛПГ ПБНПВИ ДУХА ПРПСВЕЋЕНПСТИ 
 

Верпвали или не, ушеници друге, уреће и шеувруе гпдине у щкплскпј 2017/2018. 
гпдини ппсеуили су уридесеу  дпгађаја из кулууре, умеунпсуи и пбразпваоа, а пп 
преппруци  насуавника филпзпфије Снежане Бауас 
  

ПРИЛПГ  ПБНПВИ  ДУХА  ПРПСВЕЋЕНПСТИ 
     „Щирпка схвауаоа и замисли и мудрп впђеое ппслпва дплазе најбпље пд пних 
кпји су ушени“, написап је Френсис Бекпн у 16. веку. Пви дпгађаји су били сусреуи 
ушеника са пнима кпји су ушени, али и уаленупвани, вредни, пдгпвпрни, са пнима кпји 
ппкрећу људски дух: 
 
1. Tрибинa „Лица и налишја слпбпде“, Нарпднa библипуека 

Србије 
12.10.2017. 

2. Излпжба у Музеју савремене умеунпсуи „Секвенце.Умеунпсу 
Југпславије и Србије из збирки Музеја савремене умеунпсуи“ 

26.10.2017. 

3. Прпмпција коиге др Љубпмира Ерића „Лексикпн љубави и 06.11. 2017. 
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сексуалнпсуи“, Кпларшева задужбинa 
4. Трибина“Насиље над децпм у ппрпдици-знашај правпвремене 

реакције инсуиууција“ , Кпларшева задужбина 
22.12.2017. 

5. Предаваое „ Тесла и медицина“, Градска ппщуина Врашар 16.01.2018. 

6. Предаваое п пднпсу науке и религије „Идеје суарих веда и 
делп Никпле Тесле“, Кпларшева задужбина 

18.01.2018. 

7. Ппсеуа излпжби „Кпнурпверза Хајдегер“, Универзиуеуска 
библипуека „Свеупзар Маркпвић“ 

22.01.2018. 

8. Прпмпција коиге др Милана Брдара „УМ ЦРНЕ ЩУМЕ“ 
ппсвећене филпзпфији Маруина Хајдегера ,Универзиуеуска 
библипуека „Свеупзар Маркпвић“ 

24.01.2018. 

9. Скуп ппвпдпм 100. рпђендана прпф. др Смиље Аврампв 14.02.2018. 
10. Kоижевнп веше ппсвећенп рпђендану Данила Кища:Кищпви 

суихпви и Кищ у песмама других ауупра, Нарпднa библипуекa 
Србије 

20.02.2018. 

11. Демпнсурација на уему „Примена радпсне насуаве у 
предаваоу филпспфије – увпђеое Анурпппса кап јунака 
филпспфске прише“ 

21.02.2018. 

12. Предсуављаое коиге "Земаљскп и свеуп у љубави: п делу 
Драгана Супјанпвића" Кауарине Рпрингер Вещпвић, Нарпдна 
библипуека Србије 

21.02.2018. 

13. Предаваое Дејана Пејпвића „Филпзпфскп прпмищоаое 
уела“, Инсуиууу друщувених наука 

15.03.2018. 

14. Присусувпваое радипници ПРИГАМИ – јапанскпј вещуини 
креираоа мпдела пд папира у пквиру Месеца јапанске 
кулууре Харудпри, Универзиуеуска библипуека „Свеупзар 
Маркпвић“ 

15-17.мару пд 17и30 
дп 20 шаспва 

15. ПТВАРАОЕ ИЗЛПЖБЕ „ХАРУДПРИ“, Универзиуеуска 
библипуека „Свеупзар Маркпвић“ 

20.03.2018. 

16. Трибина"Схвауаое пбразпваоа у прпсвеуиуељсуву“, 
Филплпщки факулуеу, сагпвпрник и предаваш Предраг Крсуић 

22.03.2018. 

17. Предаваое др Среуена Пеурпвића „Какп је умеунишкп 
сликарсувп ппсуалп уабу уема“, Кпларшева задужбина 

22.03.2018 

18. Предаваое Драгана Жунића “Пвп није умеунпсу“, Кпларшева 
задужбина 

29.03.2018 

19. Предсуављaое коиге "Пупин, највећи хрищћанин међу 
наушницима" Милана Бпжића, Рекупрау БУ 

12.04.2018. 

20. Панел дискусија: “Куда иде Еврппа? Пуппр ка прпмени – 
прпмена пуппра”, галерија АРТГЕТ 

19.04.2018. 

21. Предаваое др Владана Суаршевића „Креауивнпсу и 
психпуерапија:Сергеј Рахмаоинпв и Гусуав Малер“, Мала сала 
Кпларшеве задужбине 

27.04.2018. 

22. Предаваое др Рајне Драгићевић:“Језик и друщувенп-
кулуурплпщки парадпкси савременпг свеуа“, Инсуиууу за 
суране језике 

04.05.2018. 

23. Пгледни шас ппд називпм "Фащизам и ануифащизам - пшуваое 09.05.2018. 
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сећаоа", Јелена Кплунчија, насуавик спциплпгије у Другпј 
екпнпмскпј щкпли у Бепграду 

24. 
  
25. 

Предаваое др Дущка Лппандића “Перспекуиве прпщиреоа ЕУ 
Западни Балкан и Србија“, Кпларшева задужбина 
Предаваое др Милпща Весина „Свеуиуељи кап бпжји дар, али 
и кап пппмена“, Кпларшева задужбина 

28.04.2018. 
  
15.05.2018. 
  

26. Трибина “Идеплпщке (злп)уппуребе пбразпваоа“,Филплпщки 
факулуеу 

24.05.2018. 

27. Предсуављаое двпупмнпг збпрника радпва "Исуприје једне 
ууппије. 100 гпдина пд сувараоа Југпславије" Нарпдна 
библипуека Србије 

25.05.2018. 

28. Tрибинa ЉУБАВ У ДПБА КПНЗУМЕРИЗМА, Библипуека града 
Бепграда 

29.05.2018. 

29. Музишкп-песнишкп-умеунишкo веше ппвпдпм збирке ппезије 
"Исппд свиле" у Кући Ђуре Јакщића 

12.06.2018. 

30. Инуеракуивна предсуава „Раскрщћe“, Дпм пмладине, Бепград  
 

 

МММАААНННИИИФФФЕЕЕСССТТТАААЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ   НННААА   КККПППЈЈЈИИИМММААА   ЈЈЈЕЕЕ   ШШШКККПППЛЛЛААА   УУУЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВПППВВВАААЛЛЛААА   НННААА   

НННИИИВВВПППУУУ   ППППППШШШТТТИИИНННЕЕЕ   
 

 

УМ НА ДРУМ 
 

Агенција за безбеднпсу сапбраћаја је у пквиру свпје кампаое за унапређеое 
безбеднпсуи младих у сапбраћају ппд називпм  „ Ум на друм“ , у сарадои са 
Савезпм параплегишара и квадриплегишара Србије , у Усуанпви кулууре  „Вук 
Карачић „, прганизпвала 20. сепуембра 2017. гпдине ПРЕМИЈЕРУ МПТИВАЦИПНПГ 
ИЗЛАГАОА СЛАВИШЕ САВИЋА. 
 
Агенција за безбеднпсу сапбраћајa насупји да прпмпвище превенцију и едукацију , 
за пву кауегприју ушесника у сапбраћају, какп би предузеуе акуивнпсуи дале щуп 
бпље резулуауе. Славища Савић је са присуунима ппделип свпје искусувп у 
сапбраћајнпј незгпди и ппследице кпје је пна псуавила у оегпвпм живпуу. 
 
Премијери је присусувпвалп прекп шеуири супуине ушеника бепградских средоих 
щкпла, а међу оима и ушеници наще щкпле  МС 3/1 и МС 3/6 разреда  у прауои 
прпфеспрке Весне Радулпвић.Акције пвпг уипа су неппхпдне да би се на младе 
апелпвалп да ппщуују сапбраћајне прпписе и да схвауе да се незгпде мпгу дпгпдиуи 
и оима самима и да је јакп биунп да свпјим ппсуупцима и исправним суавпвима 
мпгу ууицауи какп на свпју, уакп и на ууђу безбеднпсу у сапбраћају. 
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У КАКВПМ ГПД ПРПБЛЕМУ ДА СЕ НАЂЕШ ТРЕБА ДА ЗНАШ - СВЕ ЈЕ У 
РЕДУ 

 

У библипуеци „Бранкп Миљкпвић“, 2. пкупбра, прганизпвана је прпмпција коиге 
„Све је у реду“ Јасминке Пеурпвић. 
 
Ушеници су се радп пдазвали ппзиву на радипницу и ппказали су велику 
заинуереспванпсу за прпблеме младих п кпјима гпвпри коига. Крпз разгпвпр 
ушеника и ауупра схвауили смп да су уп прпблеми са кпјима се уинејчери 
свакпдневнп нпсе и из кпјих шесуп излазе кап ппбедници и урагаши за срећпм, 
љубављу и исуинпм. Коига је намеоена уинејчерима, али и пдраслима кпји су уу 
дапреппзнају прпблем младих и изаберу прави мпменау – када и какп прићи уим 
младим људима, ппмпћи им, пружиуи љубав. 
 
Ппсебан нагласак суављен је на пришу п пднпсу младих и оихпвих бака и дека. 
Ушеници су ппдсуакнууи да размисле п упме кпликп шесуп се срећу са најсуаријим 
шланпвима ппрпдице и да ппкущају да прпнађу најбпљи нашин да изграде будуће 
лепе усппмене са бакама и декама. 
 
Радипници су присусувпвали ушеници: Дпрпуеа Лушић СТI2, Ана Рпксандић СТI2, 
Науаща Кпсуић СТI2, Емилија Супјанпвић СТI1, Анђелка Миланпвић СТI1, Зпран 
Лесендрић СТI1, Михаила Тпвилпвић МСI5, Филип Трајкпвић МСI5, Науаща 
Миланпвић МСI5, Тијана Живанпвић МСI5, Милица Крсуић МСI5, а прауиле су их 
насуавнице српскпг језика и коижевнпсуи Санела Тппплпвић и Јелена Мауић. 
 
 

ДПБАР CV ПРВИ КПРАК КА ЖЕЉЕНПМ ППСЛУ 
 

    Europass ценуар Фпндације Темпус је у 
свпјим прпсупријама, у шеувруак 14. 
децембра, прганизпвап урпшаспвну 
радипницу п писаоу CV- а за ушенике 
заврщних разреда бепградских средоих 
щкпла. На пвпј радипници нащу щкплу су 
предсуављале Нађа Иванпвић, Маријана 
Јплић и Јпвана Шплпвић, све ури из 
пдељеоа Ф 4/2, а сарадоу са 

Фпндацијпм прганизпвала је насуавница Милена Спаспвић. 
 
    Тпкпм 180 минууа урајаоа радипнице, ушенице су сазнале: из кпјих делпва се 
сасупји дпбар CV, кпји се ппдаци навпде у свакпм пд уих делпва, щуа је и шему служи 
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самппрпцена вещуина, кпје су најшещће грещке при пппуоаваоу бипграфије и какп 
их избећи и јпщ мнпгп савеуа базираних на искусуву пних кпји врще пдабир 
кандидауа. 
 
Радипница није кприсуила самп Нађи, Маријани и Јпвани, већ и псуауку оихпвпг 
пдељеоа, јер су им пне пренеле суешена знаоа и ууиске са пвпг дещаваоа. 
 
 
 

 

ПРПМПЦИЈА ВИСПКЕ ШКПЛЕ СПЦИЈАЛНПГ РАДА У Г.П. ЗВЕЗДАРА 
 

 

      Дана 08.03. 2018. гпдине у 13 шаспва 
ушеници пдељеоа IV-1 Саниуарнп-
екплпщкпг пдсека са спцијалним 
радникпм Жељкпм Никплпв  и 
насуавницима Јулијанпм Јпванпвић и 
Далибпркпм Марић, ушесувпвали су на 
прпмпцији Виспке щкпле спцијалнпг 
рада из Бепграда. Прпфеспри наведене 
виспке щкпле присууним мауурануима су 

предсуавили суудијске прпграме пснпвних и масуер академских суудија и уп : -
спцијални рад, пкупаципна уерапија и лпгппедија. Зауим су предсуавили свпје 
насуавне базе за  пбављаое сурушне праксе, мпгућнпсуи заппщљаваоа накпн 
заврщених суудија и ппуреба уржищуа у земљи и инпсурансуву за пвим 
прпфилима.Ушеници су акуивнп ушесувпвали и били су заинуереспвани за услпве 
уписа, висину щкпларине, пријемни испиу, факулуауивне акуивнпсуи, мпгућнпсуима 
размене са инпсураним факулуеуима, и др. 
 
       Ушеници: Данилп Суанисављевић, Кауарина Цвеукпвић, Тамара Салауа, Маща 
Панпвић, Милица Павлпвић, Андреа Сали, Радмила Ранкпвић, Филип Маркпвић, 
Пеуар Гајић. 
 
 
                        Наставници: Жељка Никплпв,  Далибпрка Марић и Јулијана Јпванпвић 
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ЗВЕЗДАРСКИ САЈАМ ПБРАЗПВАОА 
 

 

 27. маруа 2018. гпдине пд 11:00 – 
14:00 шаспва у Виспкпј ппслпвнпј 
щкпли сурукпвних суудија пдржан 
је Звездарски сајам пбразпваоа 
на кпме су се предсуавиле 
државне и привауне средое 
щкпле. На сајму су се, наравнп, 
предсуавили сви пбразпвни 
прпфили наще щкпле: 
медицинска сесура-уехнишар, 
фармацеууски уехнишар, 
лабпраупријски уехнишар и саниуарнп-екплпщки уехнишар. Презенуери су били и 
насуавници, ушеници, педагпг Јасмина Павићевић и неизпсуавни шлан уима за 
уехнишку ппдрщку, дпмар Среуен Прпкић. 
  
Пбразпвни прпфил медицинска сесура-уехнишар: 
Насуавнице: Данка Радпсављевић, Бпјана Грујишић и Јпвана Ппппвић; 
Ушеници: Ђурђица Суанищић и Марија Суанпјкпвић МС4/3 
  
Пбразпвни прпфил фармацеууски уехнишар: 
Насуавница: Невенка Живпјинпвић; 
Ушеници: Викуприја Симић, Анђела Тадић, Ђпрђе Јелић, Никпла Пеурпвић, Бпбана 
Вукпвић Ф1/2. 
  
Пбразпвни прпфил лабпраупријски уехнишар: 
Насуавница: Бпјана Рвпвић; 
Ушеници: Бпјана Дпгаоић, Тамара Вукмирица Л3/1. 
  
Пбразпвни прпфил саниуарнп-екплпщки уехнишар: 
Насуавница: Ивана Пануелић Алић; 
Ушеници: Лука Маринкпвић и Ђпрђе Кпсуић СТ3/1. 
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ШШШКККПППЛЛЛСССКККЕЕЕ    МММАААНННИИИФФФЕЕЕСССТТТАААЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ,,,   ПППРРРИИИРРРЕЕЕДДДБББЕЕЕ,,,   СССМММПППТТТРРРЕЕЕ,,,   ДДДЕЕЕШШШАААВВВАААОООААА    
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА РАДИПНИЦА ПДРЖАНИХ 21. И 22. СЕПТЕМБРА 
 

Тема радипница: Превенција 
тргпвине људима са ппсебним 
псвртпм на ризике кпји вребају 
на интернету 
 
Сурушна служба – Јасмина 
Павићевић, Силвиа Радић и 
Жељка Никплпв  ппзвале су 
предсуавнике невладине 
прганизације  АСТРА, кпја је 
нащим ушеницима урећег и 
шеуврупг разреда (збпг пдласка 
на екскурзију у Праг) пдржалa 
две радипнице на уему ургпвине људима нащим ушеницима са циљеме дукације 
средопщкплаца/ки п ризицима кпји мпгу биуи ппуенцијална ургпвина људима. 
Сврха радипница је да се деца и млади уппзнају са прпблемпм. 
 
Радипнишарски рад је изузеунп ппдсуицајан за пве узрасне групе, јер преуппсуавља 
инуеракцију, групни рад и акуиван присууп прпблем щуп је и пвпг пууа бип слушај. 
Тпкпм седамнаесу гпдина рада у пбласуи сузбијаоа ургпвине људима АСТРА је 
развила разлишиуе прпграме међу кпјим се налази и прпграм врщоашке едукације у 
склппу кпга је пдржанп прекп две хиљаде превенуивнп-едукауивних радипница за 
ушенике пснпвних и средоих щкпла, щуићенике дпмпва за децу без рпдиуељскпг 
суараоа, сууденуе и грађане. 
 
Ушеници су имали прилику да крпз инуеракуива рад, паруиципацију и пувпрени 
дијалпг, науше щуа је уп ургпвина људима, кпји су све пблици ургпвине људима, кап 
и какп да преппзнају ппуенцијалнп ппасне сиууације и какп да се защуиуе. Тпкпм 
пвих радипница примеуна је била заинуереспванп сууше ника да сазнају вище п пвпј 
уеми, кап и да размене свпја дпсадащоа искусува у кпмуникацији на инуернеуу, кап 
и велика ппсвећенпсу педагпщкп-психплпщке и спцијалне службе, прпфеспра Бауас 
Снежане, Милене Терзић, Науаще Тпдпсијевић-Анупнић, Иване Суеванпвић, Небпјще 
Ануића, Таое Савић и Иване Недељкпвић да ушеницима пмпгуће знаое изван 
инсуиууципналнпг сисуема. 
 
АСТРА-Акција прпуив ургпвине људима је пснпвана 2000. гпдине и прва је кпја је 
указала на прпблем ургпвине људима у Србији. Кап лидерна пплусузбијаоа 
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ургпвине људима у нащпј земљи, пд свпг псниваоа АСТРА се пвим прпблемпм бави 
све пбухваунп, уј. уреуира разлишиуе пблике ургпвине људима и разлишиуе 
кауегприје жруава – жене, децу и мущкарце. Исупвременп делује у пбласуи 
превенције, едукације, ппдизаоа јавне свесуи, пружаоа дирекуне ппмпћи жрувама, 
реинуеграције, исураживаоа и извещуаваоа, јавнпг засуупаоа на сурауещкпм и 
пперауивнпм нивпу и ппдржава изградоу функципналнпг и ефикаснпг сисуема за 
сузбијаое ургпвине људима кпји у ппупунпсуи ппщуује људска права жруава. 
 
Радипницу су реализпвале: Јпвана Цвеукпвић, Ана Мпјсилпвић, Науалија Нпвакпвић 
и Кауарина Кприћанац. 
  
Јасмина Павићевић, педагпг 
 Силвиа Радић, психплпг 
 Жељка Никплпв, спцијални радник 
    
Списак ушеника кпји су присуствпвали Астринпј радипници 
 
Л 4/2:     Михајлпвић Саоа, Милеуић Анупнина 
Ф 4/1:     Макулпвић Лазар, Миркпвић Ана 
Ф 4/2:     Михајлпвић Алекса, Милпјкпвић Ђпрђе 
Ф 4/3:     Хачић Димиурије, Јураспвић Андријана 
МС3/5:   Марија Суупар,Маја Ђпрђевић, Аоа Баљак, Деана Суанпјлпвић  и Сара 
Бузић 
МС3/6:   Кауарина Спајић, Крисуина Грпзданић, Тепдпра Тпдпрпвић, Таоа 
РадићГлищић и   
                 Василиса Дуруупвић. 
Ф3/3:      Суанкпвић Јпвана, Јпванпвић Верица 
СТ3/1:     Цина Клаудиа, Суеванпвић Сара 
МС3/1:   Јпванпвић Емилија, Здравкпвић Тијана 
МС3/2:   Суанкпвић Лазар, Јпвпвић Небпјща 
Ф3/1:      Сачак Марина, Гаврилпвић Милица, 
Ф3/2:      Бпјанић Пгоен, Алуић Маја, 
Л3/1:      МиркпвићАлександар, НикиупвићСуефан, 
МС3/5:   Хрисупв, Папић, Ануић, Спрмаз, Миупвски, Пејшић, Ђпрђевић, Маја 

Јпвищевић, Маупвић, Милићевић, Радпвић, Супјкпвић, Аксић, Перић Ксенија и 
Аврампвић. 

Ф2/3 –    Пуркар Александра, Гащић Сащка, Ащкпвић Невена, Ђурић Павле, 
Злаукпвић Лазар. 
 
Ппхваљују се сви ушеници кпји су присусувпвали Асуринпј радипници Превенција 
тргпвине људима са ппсебним псвртпм на ризике кпји вребају на интернету. 
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#ЗА5 
                                                                         

И у щкплскпј 2017/18. насуављена 
је сарадоа наще щкпле и Ценура 
е8. 
 
2. и 5. пкупбра пдржан је нпви 
циклус радипница „Спреми се 
#за5“, кпје су деп прпјекуа 
„Будућнпсу #за5“. У пквиру пвих 
радипница ђаци имају прилику да 
крпз занимљив инуеракуиван рад 
науше какп да напищу 
дпбар CV, какп да се предсуаве на разгпвпру за ппсап, какп функципнище друщувена 
мрежа LinkedIn. 

 
Пвпг пууа, у радипници су ушесувпвали ушеници из пдељеоа Ф2/1 и Ф2/2. Ђаци су 
били пувпрени за сарадоу, кпмуникауивни, креауивни и духпвиуи, па су пд 
реализаупра прпграма дпбили искрене ппхвале. 
 
Сарадоу са „е8“ прганизпвале су Јасмина Павићевић, психплпщкиоа и Милена 
Спаспвић, насуавница. 
 

 

НАША ШКПЛА ВЕЛИКП СРЦЕ ИМА 
                                                                

Традиција није прекинууа! И пве 
щкплске гпдине Ушенишки 
парламену прганизпвап је 
хуманиуарну приредбу! Пвај пуу, 
сав прихпд пд прпдауих улазница 
намеоен је Ценуру за защуиуу 
пдпјшади, деце и пмладине у 
Звешанскпј. 
 
Аудиције за ушеснике 
прганизпване су 16. и 17. пкупбра. 
Када је сасуављен списак пних 
кпји ће насуупауи, кренулп се у 
свакпдневне прпбе. Тпн, редпслед извпђаша, најаве, свеулп, кпсуими, дикција и јпщ 
мнпгп упга, увежбавалп се у свешанпј сали Щкпле. 
А за уп време, пп Щкпли су се разлеуели еуфпришни прпдавци карауа. Имали су 
један заједнишки циљ, да прпдају щуп вище карауа и прикупе щуп вище нпвца за 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

68 

 

децу у Звешанскпј. И, били су вепма успещни у свпм делу ппсла! 
 
Дпщап је и 31. пкупбар, дан приредбе. Сала пуна! У публици ђаци, заппслени, 
рпдиуељи ђака. Иза сцене несурпљиви извпђаши. Приредба је мпгла да ппшне! 
Ппздравна реш дирекуприце, а пнда малп певаоа, рециупваоа, свираоа, па ппеу 
певаоа, играоа, свираоа, глуме... На крају су сви извпђаши сппнуанп изащли на 
сцену и приредба је дпбила елеменуе перфпрманса! Публика на нпгама! 
 
Бравп, извпђаши! 
 
Бравп за све кпји су дали свпј дппринпс пвпј хуманиуарнпј акцији! 
 

 

СВЕТИ ВРАЧЕ 
                                                                     

  И пве гпдине смп урадиципналнп 14. 11. пбележили Свеуе Враше. Кпзма и 
Дамјан су ппхрищћанским предаоимапсуали упамћени пп упмещуп су бесплаунп ле
шили. Нису правили разликумеђу свпјим пацијенуимани ппнаципналнпсуи нипп 
вери. 
       Дпмаћини славе др 
Милена Супјишић и Ивана 
Суеванпвић су прганизпвале 
прпславу уз акуивнп ушещће 
шланпва сурушних већа. Кплаш 
је пресекап свещуеник и 
верпушиуељ наще щкпле Срђан 
Ћпсић кпји нас је уим ппвпдпм 
ппдсеуип на важнпсу негпваоа 
заједнищува, бащ на пвај дан. 
Заједнишкп пкупљаое и 
дружеое свих кплега и 
радника наще щкпле кпји се, кап  некада Кпзма и Дамјан, бавимп најхуманијим 
ппслпм, билп је изузеунп пријаунп и радпснп. 
 
       Нащи ушеници Марија  Теренуић (МС IV6) и Ђпрђе Милпјкпвић (ФТ IV2)  су свпјим 
анђепским гласпвима пве Свеуе Враше ушинили заисуа ппсебним. 
 
 
                                                                                                                  Др Милена Супјишић 
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ЈАВНИ ЧАС 
                                            

       У нпвембру смп имали прилику и шасу да присусувујемп јавнпм шасу исуприје, 
психплпгије и музишкпг у бпрби за уплеранцију, прпуив агресије, предрасуда 
,ануисемиуизма... 
 
       Сала је била пуна а дпживљај јак и 
упешауљив.П упме гпвпри ппуреба 
великпг брпја слущапца да псуану јпщ 
сау времена и пришају са гпщћпм, 
гпсппђпм Спопм Демајп Лунгинпвић, 
кпја је ппсебна пп мнпгп шему, а пре 
свега зауп щуп је преживела 
хплпкаусу. Заисуа један леп шас, 
зналашки псмищљен, нпси садржај 
кпји никпг не псуавља равнпдущним. 
Ппрука и ппука за све нас је да не 
смемп да забправимп да незнаое, предрасуде, дискриминација, агресивнпсу и 
псуращћенпсу имају срамне и суращне ппследице.Да у уаквпм кругу увек ппсупји 
жрува, а уа жрува мпже биуи свакп пд нас.И билп кад. 
  
Ушесници: 
Српскп - јеврејскп певашкп друщувп 
Др Милан Кпљанин, исупришар 
Прпф. Драган Пппадић, спцијални психплпг 
Г-ђа Споа Демајп Лунгинпвић, преживели 
Марлена О.Павлпвић, мпдераупр 
  
  
       Прганизпвали и ппдржали: Силвиа Радић, психплпг, Сергије Шакић, 
насу.инфпрмауике и рашунарсува, Суанпјкпвић Михајлп и Ђпрђић Лазар Л3/1. 
 

 

ДАНИ ИНТЕРЕСПВАОА 
 

Инуереспваоа имају знашајну улпгу у свим живпуним фазама.У адплесценцији 
инуереспваоа имају важну улпгу у развпју лишнпсуи и фпрмираоу иденуиуеуа кап 
главне пкпснице пвпг развпјнпг перипда.Спцијална улпга инуереспваоа пгледа се 
пре свега у дружеоу са врщоацима кпји имају исуа или слишна инуереспваоа.Мпја 
уежоа је била да пхрабрим младе пре свега, да ппкажу, размене свпја 
инуереспваоа, идеје, неки свпј уаленау, вещуину у щкпли и на уај нашин кпд оих 
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ппдсуакнем развпј ппзиуивне слике п себи и сампппщупваоа . Да их ппдсеуим да 
свакп нпси нещуп драгпценп у себи щуп не ппказује увек и свима и да има другара са 
кпјима нису имали прилике да разгпварају а пунп заједнишкпг би прпнащли када би 
се уппзнали. Да у размени мищљеоа, псећаоа, инуереспваоа мпжемп да 
ппрасуемп. Да градимп сисуем вреднпсуи.      
 
Имајући у виду да инуереспваоа имају јаку ппкреуашку функцију, желела сам да 
реализујем неку врсуу сајма инуереспваоа у щкпли и ппдсуакнем щуп вище ушеника 
и заппслених у щкпли на заједнишку акуивнпсу и дружеое. 
 
Ценуралнп дпгађаое је билп  у хплу щкпле где су сви кпји су уп желели излпжили 
свпје радпве и/или ппказивали заинуереспванима свпје вещуине, пришали п упме 
какп и кад су се заинуереспвали за неку пбласу, размеоивали идеје, инуереспваоа, 
дружили се и забављали. Некп је певап, некп свирап, сликап, цруап, извпдип 
мађипнишарске урикпве, глумип, рециупвап..билп је излпжених умеунишких 
фпупграфија, слика,  песама. Неки су шиуали свпје песме, билп је музишких дуеуа, 
сплп насуупа. Кплекципнари су изнели свпје драгпценпсуи , правип се пригами, 
quilling, играп се щах. Дружили су се насуавници и ушеници и ушили једни пд других.. 
 
Заврщна фаза реализпвана је 22.23. и 24.нпвембра 2017., а пбавещуаваое, 
мпуивисаое, припрема и прикупљаое радпва урајалп је две недеље..Ппсебну 
ппдрщку сам дпбила пд ушенишкпг парламенуа наще щкпле и уима за ппдрщку 
парламенуу, педагпга, а специјална врсуа ппдрщке дпщла је пд насуавнице 
енглескпг Гпрдане Ненадић и насуавника музишке умеунпсуи Александра Бађевића, 
јер смп имали задпвпљсувп да ппделе са нама свпје хпбије. 
 
Вепма смп ппнпсни на нащ пипнирски рад и срећни јер су сви пиуали кад ће ппеу 
биуи Дани инуереспваоа! 

АКЦИЈА ДПБРПВПЉНПГ ДАВАОА КРВИ 
 

      Кап и преухпдних гпдина и пве гпдине 
је пдржана акција дпбрпвпљнпг даваоа 
крви у сарадои са Инсуиууупм за 
урансфузију крви Србије. Акцији су се 
пдазвали и вплпнуери Црвенпг крсуа 
Звездара.Акција је пдржана 30.11.2017 
са ппшеукпм у псам шаспва ппд називпм 
„Дај крв буди херпј“ .Акцији се пдазвалп 
82 ушеника наще щкпле.Крв је далп 59 
ушеника а 23 ушеника је пдбијенп. 

  
                                                                                    Тим за хуманитарне активнпсти щкпле 
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РАДИПНИЦА ЦРВЕНПГ КРСТА 
 

      Ппвпдпм пбележаваоа свеускпг дана 
бпрбе прпуив ХИВ-а 1.12., вплпнуери 
Црвенпг крсуа Звездара су ппсеуили и 
нащу щкплу и пдржали инуеракуивну 
радипницу на уему – Ппјам ХИВ, СИДА, у 
мулуимедијалнпј сали. Радипници су 
присусувпвали ушеници првпг разреда са 
циљем да се едукују п пууевима 
пренпщеоа  ХИВ-а, превенцији заразе, 
али и п нашинима кпјима се мпже 
пружиуи ппдрщка пбплелима пд пве 
неизлешиве бплесуи. 

 
     Ушеници кпји су присусувпвали радипници изМСI/1 -Мијаупвић Ђпрђе,Јпванпвић 
Лазар, Јанкпвић Марија, Миурпвић Меланија, Миурпвић Саоа, Љујић Спфија. 
МС1/2 - Иванкпвић Урпщ, Миладинпвић Јана, Виденпвић Спфија, Миљкпвић 

Александра, Гулан Ана, Супјкпвић Милица, Радивпјевић Анасуасија, Живанпв 
Мирјана, Вељкпвић Маријана, Микић Милена, Бандука Милица, Мијајлпвић 
Аоа, Тасић Александра, Суещевић Милица, Радпсављевић Никпла, 
Цмиљанић Урпщ, Лазаревић Вукащин, Глумац Маркп, Јевремпвић Рпса 
Марија, Миркпвић Милица, Спаспјевић Никпла, Дрманпвић Милица, 
Ђпрђевић Невена, Пбрадпвић Тепдпра, Рисуић Марија, Пануић Тепдпра. 

MС I/3 - Вукпвић Кауарина, Зувић Даркп, Никплић Зпрана. 
МС I/6- Радпсављевић Ана, Симић Јпвана, Радивпјевић Ана, Текић Тијана, Тпмић 

Ана, Радивпјевић Анасуасија, Тпщакпвић Мауеја, Хусеини Един, 
Радпсављевић Филип. 

ЛI/1    -   Маруинпвић Крисуина, Виданпвић АоаЛ I/2 - Тещић Лара, Щкрбић Ана 
СТI/1 -  Миланпвић Анђелка, Живкпвић Марија    СТ I/2 - Милпсављевић Милијан, 

Супщић Алекса 
ФI/1   -   Кирка Александар, Никплић Никпла   Ф I/2 - Белпица Јпван, Симић Викуприја 
ФI/3   -   Иванпвић Љубина, Супјкпвић Ана 
  
    Насуавници кпји су присусувпвали - Љиљана Милпјевић Милунпвић, Јпвана 
ПредпјевићЋпрпвић. 
  
 
                                                                                                                     Суеванпвић Ивана 
                                                                                                                             Газдић Ана                                                                       
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ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКА АКТИВНПСТ КПД АДПЛЕСЦЕНАТА. 
 

Радипница: Правилна исхрана и физишка 
акуивнпсу кпд адплесценауа. 
 
Аутпри: 
Ивана Суеванпвић, насуавник здравсувене 
неге 
 Маја Ђуришић, насуавник здравсувене неге 
Весна Радулпвић, насуавник здравсувене 
неге 

 
1. Пдржана радипница на уему: Правилна исхрана и физичка активност код 

адолесцената.  
 
Пдржана 22.12.2017. гпдине са ппшеукпм у 12 сауи  у анаупмаскпм кабинеуу. 
Кприщћена је инуеракуивна меупда у групнпм раду. Ппред нащих ушеника из свих 
пдсека,ушесувпвали су и ушеници Медицинске щкпле у Земуну са насуавницима. 
 
Присутни наставници и струшни сарадници: Снежана Рајашић, Таујана Живанпвић 
(Медицинска щкпла „Надежда Пеурпвић“), Александра Пејић, Невенка 
Живпјинпвић, Љиљана Јущшак, Радмила Ануић, Лена Кенић, Ђинђић Бпјана, 
Сппменка Варајић, Данка Рдпсављевић, Емилија Супјкпвић, Драгица Малищ, 
Свеулана Лукас, Ајща Сулејмани ,Елвира Хачић, Слађана Сарић, Љубинка Кпцић, 
Бпјана Грујишић, Милена Супјишић, Дущица Бпјић, Снежана Миланпвић, Жељка 
Никплпв, СилванаРадић, Александра Хрисуић. 
 
Присутни ушеници: Медицинске щкпле „ Надежда Пеурпвић“ : Мпмшилп Адампвић 
,Анасуасија Бијелић, Васић Миа, Кауарина Милпјкпвић, Алекса Благпјевић, Лазар 
Јанкпвић. 
МС III1: Дущан Бпјкпвић ,Аница Гиљен. 
МС III2: Пеура Маркпвић, Лазар Суанкпвић. 
МС III4: Александра Милић, Маријана Бищевац. 
МС III5: Дејана Суанпјлпвић, Крисуина Щпрмаз. 
МС III6: Ивана Радпванпвић, Анђела Бпјкпвић. 
ЛТ III2: Анђела Анђелкпвић, Јпвана Бјеланпвић. 
ФТ III1: Никпла Куркубић. 
ФТ III2: Кауарина Нещпванпвић, Марина Жуупмаркпвић. 
ФТ III3: Тепдпра Гркпвић, Ива Пеукпвић, Mariam Abu-Sheikh. 
 
За евалуацију урађени су евалуаципни лисупви за сурушне сараднике и ушенике.Пд 
суране кплега пцеоена је средопм пценпм 4,96, а пд суране ушеника 4,86. 
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СВАКП МПЖЕ БИТИ ДЕДА МРАЗ 
 

     Ушенишки парламену није мнпгп пдлагап пдлуку да се упусуи у прганизацију нпвпг 
хуманиуарнпг дпгађаја. Накпн хуманиуарне приредбе пдржане крајем пкупбра, 
ппшеукпм децембра кренулп се са припремаоем нпвпгпдищоег хуманиуарнпг 
кпнцеруа. 
 
     Пдлушенп је да све уашке буду певашке, изабране су пппуларне нумере, ппдељени 
задаци везани за уехнишку ппдрщку... На прпбама су се насуупи увежбавали, 
дпуеривали, аумпсфера је била сјајна! 
 

     А каква је бип кпнцеру?! Кп је бип 
мпже да ппсведпши да је хуманиуарни 
нпвпгпдищои кпнцеру бип један изузеуан 
дпгађај. На ппшеуку је Ушенишки 
парламену пдап захвалнпсу дирекуприци 
Јадранки Абузеид за ппдрщку кпју је крпз 
гпдине пружала оегпвпм раду и акцијама 
и уз букеу цвећа јпј ппжелеп лепе 
пензипнерске дане. Бип је уп дирљив 
уренууак за све присууне. 

 
     Пвај кпнцеру бип је јпщ пп мнпгп шему леп и ппсебан. Бина је била укращена у 
нпвпгпдищоем духу, свеулпсни ефекуи су били дпсупјни и некпг прпфесипналнпг 
суејча,уз некпликп песама је псмищљена кпрепграфија, суајлинг извпђаша бип је 
прилагпђен суилу песама кпје су извпдили, али и празнишнпм распплпжеоу ! 
Публика је преппзнала уруд ушесника и сваки насууп наградила искереним 
аплаузпм. 
 
     Ппсебан гпсу на приредби била је пеунаесупгпдищоа Јпвана Цвеуић. Пна је 
ушеница Прве екпнпмске щкпле. Пва млада дама бплује пд леукемије и опј је 
уплаћен нпвац кпји је скупљен прпдајпм улазница за пвај дпгађај. Ушенишки 
парламену Јпвани жели мнпгп среће у живпуу, а свим ушеницима и заппсленима 
Щкпле кпји су куппвинпм каруе дали дппринпс пвпј хуманиуарнпј акцији захваљује!  
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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ППВПДПМ ДАНА СВЕТПГ САВЕ 2018 
 

Традиципнална свешана академија 
ппвпдпм Дана Свеупг Саве пдржана 
је 27. јануара 2018. гпдине у 11 
шаспва у Свешанпј сали. 
 
Свешанпсу је пувприп хпр, 
а свещуеник Срђан Ћпсић, са 
дирекупркпм и ушеницима, ушинип је 
свешани славски пбред. 
 
Накпн упга, ушеницима су дпдељене 
награде Ђак плус. Свака пдељеоска заједница је пдабрала најбпљег ушеника, а 
оима је свешанп на сцени урушила награде дирекупрка Снежана Миланпвић. 
 
Уследип је прпграм у виду савремене предсуаве, кпја је била прпукана хумпрпм, 
лепим рециуацијама и музишким извпђеоима. Крпз шарпбну пришу п прпслави 
Свеупг Саве впдили су нас глумци-ушеници: Лука Андријевић(Л 1/1), Јпвица 
Лазаревић(Л 1/1), Марина Анасуаспв(Л 3/1)  и Тијана Пбреукпвић(Ф 1/3). 
 
Накпн предсуаве, насуупип је фплклпр, кпји је изазвап пвације у препунпј сали наще 
щкпле. 
Менупри и прганизаупри свешане академије  биле су прпфеспрке српскпг језика и 
коижевнпсуи Драгана Супјић и Биљана Самарчић. 
 

 

“НАРКПМАНИЈА“ – МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Дана 29.03.2018. гпдине у прпсуприји 
свешане сале Медицинске щкпле на 
Звездари,пдржанп је предаваое на уему 
наркпманије. Прганизаупрка пвпг скупа је 
спцијални радник, Жељка Никплпв. Гпсуи 
предаваши су инспекупр МУП-а Србије, две 
оегпве сараднице кап и две бивще 
зависнице пд наркпуика, лешене у Реуп 
Ценуру. 
 

 
Увпдни реш имап је инспекупр и гпвприп је п заблуди да ппсупје „лаке“ и „уещке“ 
дрпге, п ууицају психпакуивних супсуанци на људски прганизам, психп-физишкп 
здравље, кап и спцијални мпменау кпји је јакп важан збпг нарущаваоа ппрпдишних 
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пднпса, неприхвауаоа и пдбациваоа пд суране    
пријауеља и пкплине. 
 
Имали смп прилику да шујемп ппуресне живпуне прише бивщих зависница,  кпје су 
успеле да се пургну пд упг уещкпг ппрпка уз ппмпћ медицинских сурушоака и 
психплпга. Предаваоу су присусувпвали прпфеспри: Дущанка Смиљанић, Снежана 
Бауас, Саоа Кпзаишевска, Мирјуана Шушкпвић , Милка Лукић, Јулијана Јпванпвић, 
Ивана Пануелић Алић, Ана Јпванпвић, Драгана Супјић, Љиљана Нинић, Маща Ана 
Кпјанпвић, Ивана Суеванпвић, Весна Радулпвић, Лена Кенић, Жељка Никплпв и 
ушеници пд првпг дп шеуврупг разреда. Свпјим излагаоем држали су пажоу свим 
ушеницима и дали дпбру ппруку шему увек мпрамп рећи НЕ! 
Према упме, мпжемп закљушиуи да је предаваое билп успещнп. 
  
                                                                                                                   Ана Нпвакпвић, СТ 3/2 
                                                                                                               Александра Шплић, СТ 3/2 
 
 

HUMOR’S NOT DEAD 
 

Несвакидащое дещаваое у нащпј щкпли! Пп први пуу на сцени Медицинске, stаnd 
up предсуава! 
 
Пвај дпгађај су најавили непбишни плакауи излепљени пп хплпвима Щкпле. На оима 
је писалп „Хумпр је мруав, дпђиуе да га пжалимп“, а уз уп и фпупграфија шеуири 
пспбе пбушене у црнп. Ту „пжалпщћену“ дружину са слике заправп су шинили 
извпђаши предсуаве: Лука Нпвакпвић, идејни увпрац, Клаудија Чина, Гпран Садику 
и Урпщ Тасић, сви ђаци наще щкпле. 
 
Пва мала, али духпвиуа екипа је вреднп 
вежбала свпје уексупве и 7. маруа 
насуупила у свешанпј сали Щкпле. На 
сцени су им се, у музишким паузама, 
придружили и: Невена Тепфилпвић, 
Невена Аскпвић, Марина 
Жуупмаркпвић, Дущан Иванпвић, 
Милић Луупвац, Лазар Ђпрђић и Јпвана 
Цвеуић,  девпјшица за шије лешеое је 
сакупљан нпвац. 
 
Средсува су прикупљана прпдајпм карауа у нащпј щкпли, али и у Седмпј бепградскпј 
гимназији. Ђаци и насуавници пве гимназије су, на дан предсуаве,  били гпсуи 
Щкпле, щуп је пвпј акцији далп дпдауну вреднпсу. 
Какп је билп на сцени? Извпђаши су били надахнууи, креауивни, енергишни, 
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ппзиуивнп луди, духпвиуи! 
 
Какп је билп у публици? У публици су се измещали медицинари и гимназијалци. И 
једни и други пдлишнп распплпжени, рещени да се дпбрп забаве. Такп је и билп! 
Весела публика није щуедела псмехе и аплаузе.   
Шиуав дпгађај прпуекап је у дивнпј аумпсфери! 
 
Не смемп забправиуи да наведемп да је stand up предсуава реализпвана  уз 
прганизаципну ппдрщку Ушенишкпг парламенуа! 
 
Ппследоа вест: Нащи кпмишари Лука, Клаудија и Гпран су, 29. маруа, гпсупвали у 
Земунскпј гимназији и са свпјим stand up уашкама били деп хуманиуарне приредбе 
кпју је прганизпвала пва средоа щкпла. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ СА УГЛЕДНПГ ЧАСА ПДЕЉЕОСКПГ СТАРЕШИНЕ РАДИПНИЦА" 
БЕБА БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ" 

 

Извещуај са угледнпг шаса пдељеоскпг суарещине : Радипница "Бебе биуи или не 
биуи " 
Пдржан је 13.04.2018 гпдине у 13,15 шаспва у пдељеоу МС 3/5.  
 
Ушеници су ппказали заинуереспванпсу за уему кпја се пднпсила на спрешаваое 
нежељене уруднпће а реализпвана је меупдпм играоа улпга. Ппред упга щуп се 
радипница пднпсила на превенцију нежељене уруднпће, пмпгућава јашаое улпге у 
друщуву, исуицаое пдгпвпрнпсуи свакпг ппјединца у пднпсу на себе, ппрпдицу и 
друщувену заједницу. Ппхваљујем ушенике за ушещће. Шас је пцеоен прпсешнпм 
пценпм 5,00 пд суране насуавника. 
 
  
Присууни насуавници на угледнпм шасу: Лукас Свеулана, Бпјана Ђинђић, Драгана 
Глищић, Сппменка Варајић, Јпвана Ппппвић и Александра Хрисуић. 
  
                                                         Реализаупр угледнпг шаса: 
                                         Ивана Суеванпвић, насуавник здравсувене неге 
  
Угледни шас је пдржан 16.04.2018. гпдине у 12,15 шаспва у пдељоу МС3/2. 
Ппхваљујем ушенике за ушещће и енуузијазам кап и за пзбиљнпсу присупа уеми 
угледнпг шаса. Циљ радипнице је суицаое искусува  крпз радипнишарски присууп 
уеми кап и исуицаое улпга у друщуву и пдгвпрнпсуи свакпг ппјединца у друщуву.  
Радипница је реализпвана меупдпм играоа улпга. 
  
Угледни шас је анпнимним пппуоаваоем евалуаципнпг лисуа пцеоен пд суране 
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насуавника пценпм 5,00. 
Присууни насуавници: Биљана Миливпјевић, Хачић Елвира, Емилија Благпјевић, 
Драгица Малищ и Бпјана Грујишић. 
  
                                                                                                                     Реализаупр : 
 
                                                                                                   Ивана Суеванпвић , насуавник 
 

 

"AIESEC " 
 

Прпщле седмице AIESEC је бип у нащпј щкпли 10. и 
11. априла. Први, други и урећи разред имали су 
прилике да се уппзнају са пвпм прганизацијпм. 
 
      AIESEC је највећа прганизација на свеуу кпју 
впде млади људи кпји пд 2. јула дп 3. авгусуа 
пружају мпгућнпсу да развијају и удруже у 
инуеракуивне радипнице са сууденуима из 
инпсурансува. Ппбпљщајуе енглески знаое, 
пришајуе п разлишиуим уемама и уппзнајуе друге 
кулууре! 
      Пријавиуе се за прпјекау "Ппкрени свпју 
будућнпсу" и радиуе са младим људима из целпг 

свеуа какп бисуе ппсуали најбпља верзија себе. 
 
Прганизаупри су били Жељка Никплпв и Јулијана Јпванпвић. 
 
 
 

ТЕАТАР 5 И БУБА У УХУ У СВЕЧАНПЈ САЛИ НАШЕ ШКПЛЕ 
 

      Гпсппдин Щандебиз је дирекупр угледнпг међунарпднпг псигуравајућег друщува. 
Оегпва жена сумоа у оегпву вернпсу и  припрема му замку: лажнп љубавнп писмп 
неппзнауе пбпжавауељке кпјим га ппзива на сасуа-нак у хпуелу Кпд врагпласте 
маце на кпм ће се сама ппјавиуи и уакп га раскринкауи. Какп пн не би преппзнап 
оен рукппис, замплила је свпју нај-бпљу пријауељицу, гпсппђу Пменидес, да га пна 
напище свпјпм рукпм.      
 
      Гпсппдин Щандебиз, међууим, закљуши да је писмп оему ппслауп гре-щкпм и да 
је пнп заправп намеоенп оегпвпм младпм и згпднпм сараднику Турнелу, и 
нагпвпри га да пн умесуп оега ппђе на уајни сасуанак. Турнел присуаје и пплази, не 
слууећи да ће га уамп шекауи никп други дп гпсппђа Щандебиз, у кпју је инаше 
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заљубљен. Кап за инау, писмп непажопм дпспе у руке пауплпщки љубпмпрнпг 
гпсппдина Пменидеса и пн, преппзнавщи женин рукппис, пдјури у ппменууи 
сумоиви хпуел с пищупљем у руци. Када шује за уп, Щандебиз  и сâм ппхиуа уамп, не 
би ли спасап Турнела… 
 

      Буба у уху је верпваунп најшувенији впдвиљ у 
исуприји ппзприщуа и најзнашајније делп Жпржа 
Фејдпа, краља пвпг жанра. На реперупару Југп-
слпвенскпг драмскпг ппзприщуа налази се прекп 
шеурдесеу гпдина, са близу две хиљаде реприза! 
  
      Прва глумашка ппдела, из 1971, ппмищљеоу 
мнпгих пстала је дп данас непревазиђена. Предвпдип 
ју је Никпла Симић, а следили су Милан Гутп-вић, Впја 
Брајпвић, Маркп Тпдпрпвић, Власта Велисављевић, 
Бпрп Стјеп-анпвић, зауим Рада Ђуришин, Зприца 
Щумадинац, Бранка Пеурић... 
 

      Жпрж Фејдп (1862-1921) ппшеп је да пище врлп млад. Бип је глумац и вещу 
редиуељ,ппзнавап је сцену и умеп да је кприсуи. Радоу би смесуип у некп 
предвпрје, салпн или, најшещће, у спаваћу спбу. Оегпве впдвиље пд-ликују 
бпгаусувп заплеуа и сурпвп ругаое, збпг шега су савременици сма-урали да шесуп 
прелази границе дпбрпг укуса. Неверпвауни дпгађаји у Феј-дппвпј драми удещени су 
уакп да изгледају уверљивп, сасвим реалисуи-шнп. Оегпви кпмади се и данас 
редпвнп извпде у Францускпј кпмедији. 
  
      Југпслпвенски филм из 1972. Буба у уху гпдине режирап  је Љубища 
Рисуић (диплпмски рад). 
  
      Пва дугпвешна предсуава ипак није рекпрдер; предсуава са исуим глумцима из 
Гиниспве коиге рекпрда је „Суилске вежбе“ Рејмпна Кенпа, кпја се извпди пд 1968. 
гпдине у Загребу. 
  
 

ПРЕВЕНЦИЈА И ДИЈАГНПСТИКПВАОЕ ТУМПРА ДПЈКЕ 
 

Извещуај са Пгледнпг шаса: Превенција и дијагнпсуикпваое уумпра дпјке пдржанпг 
30.05.2018. гпдине са ппшеукпм у 12.30 шаспва у мулуимедијалнпј ушипници. 
  
Час је пдржан у пдељеоу МС 2/1. На крају шаса су ушеници пппунили евалуаципни 
упитник анпнимнп и средоа пцена успещнпсти пгледнпг шаса је пдлишан ( 4,64), пд 
стране наставника и струшних сарадника шас је пцеоен успехпм пдлишан ( 4,86). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1972
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ljubi%C5%A1a_Risti%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ljubi%C5%A1a_Risti%C4%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ljubi%C5%A1a_Risti%C4%87
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Циљ шаса је бип суицаое знаоа кпд ушеника п превенцији и дијагнпсуикпваоу 
уумпра дпјке, али и развијаое међупредмеуних кпмпеуенција за ушеое и усвајаое 
знаоа. Припремпм је предвиђенп да псуваре, према закпну п Пснпвама сисуема 
пбразпваоа и васпиуаоа, кљушне кпмпеуенције 3) и 5), а међупредмеуне 
кпмпеуенције 1), 2), 6), 8) и 9) између предмеуа Пауплпгија, Физика и Здравсувена 
нега. Према средоим пценама из анпнимних евалуаципних упиуника пд суране 
ушеника и насуавника кап и усменпм евалуацијпм ппсле шаса пцеоенп је да је шас 
псуварип циљ кап и кпмпуенције. Педагпг щкпле дала је сугесуије  за даљи развпј 
шаса у смислу укљушиваоа и предмеуа Хирургија и мпгућнпсуи израде едукауивнпг 
предаваоа и радипница за жене кпје се мпже реализпвауи  на нивпу ппщуини. 
Предлпг је ппдржап и ппмпћник дирекупра Јулијана Јпванпвић. Предлпг за развпј 
шаса и оегпву реализацију се пднпси и на ушенике, па би билп ппжељнп да се 
пдржава сваке гпдине у већем брпју пдељеоа. 
  
Присутни насатвници: В. Радулпвић, Б. Миливпјевић, С. Варајић, М. Нещић, Д. 
Малищ, М. Чушкпвић, А. Михаилпвић, Б. Брајпвић – Михајлпвски, Р. Антић, С. 
Муши, Ј. Јпванпвић, А. Јпванпвић, И. Пантелић – Алић, А. Ристанпвић, М. Шещлија 
– Неагић, Б. Грујишић, Б. Пантелић, Ј. Ппппвић, Ј. Павићевић. 
  
Лисуа присууних насуавника, 
сурушних сардника и ушеника је у 
архиви заједнп са евалуаципним 
упиуницима. Насуавницима кпји 
су изразили жељу ће припрема 
биуи ппсебнп прпслеђена 
мејлпм. 
Ппхваљујемп ушенике за уруд и 
ппказанп знаое, а кплегама се 
захваљујемп на ппдрщци и дауим 
сугесуијама. 
  

Насуавници ауупри: 
Ивана Стеванпвић,  насуавник здравсувене неге 

Милена Стпјишић, насуавник медицинске групе предмеуа 
Снежана Бећирић, насуавник  физике 
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НАЈЛЕПШЕ ЈЕ ЂАЧКП ДПБА 
 

Ппследои дан маја. Дивнп суншанп јуурп на Звездари. Прпщлп је уек двадесеуак 
минууа пд седам сауи. Испред наще щкпле билп је ужурбанп. Суигап је кпмби са 
пзвушеоем; звушници се размещуају уакп да звук упг дана буде без 
грещке. DJ мпнуира миксеуу и микрпфпн. Декпрација пд разнпбпјних балпна краси 
щкплски плауп. И упппви за пена- паруи ппсуавоени су на време. Није уај мајски дан 
пбишан прплећни дан. Тп је ппследои щкплски дан за наще мауурануе. 
 
Ближи се псам, и шеувруаци присуижу на 
свешани, ппрпщуајни шас са разредним 
суарещинама. Псећа се узбуђеое и јаке 
емпције дпдаунп греју ваздух. 
 
Према сауници прпславе, за девеу сауи 
бип је планиран свешани излазак 
маууранауа на щкплски плауп. Такп је и 
билп. Разредне суарещине кпје су 1. 
сепуембра 2014. на упм исупм плаупу 
прпзвале свпје пдељеое и увеле га у Щкплу, сад предвпде свпје ушенике и 
симбплишнп их извпде из Щкпле. Веселп и дирљивп у исуи мах. Наравнп, урадиција 
нпщеоа мајица са духпвиуим ппрукама исппщупвана је и пве гпдине. 
 
Плауп је крцау. Преплављен је младпщћу! Дирекупрка Щкпле др Снежана 
Миланпвић је ппздравила мауурануе. Ппжелела им је мнпгп среће у живпуу и да се 
упг дана лепп и памеунп прпведу. 

 
Све је спремнп и сви су спремни за прпвпд! 3,2,1! Пущуаое балпна у ваздух 
пзнашилп је ппшеуак журке. Музика, певаое, игра, пена, ппљупци, кплп, сузе збпг 
расуанка генерације, урубаши, загрљаји испунили су наредна ури сауа. Младалашка 
енергија није сплащоавала ни за урен. Аумпсфера је била шарпбна!!! 
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Драги мауурануи, ваща щкпла вам жели све најбпље! Нека вам живпуи буду 
испуоени срећпм, љубављу, дпбрим здрављем, успехпм, дпбрим људима!  
 
 

НАШИ НАЈБПЉИ МАТУРАНТИ 2017/18.ГПДИНЕ 
  

 УШЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ:   МИЛИЦА КПТУР Ф4/1 
  
 
 УШЕНИЦИ НПСИПЦИ ДИПЛПМЕ “ВУК КАРАЧИЋ“ 
 
ВАСЕВ ТЕПДПРА - МС4/1 
ЈПКСИМПВИЋ ДУШАН - МС4/1 
МИТРПВИЋ ИВАНА - МС4/1 
СИМИЈПНПВИЋ МАРИЈА - МС4/1 
СМАЈИЛПВИЋ РАЗИЈА - МС4/1 
РАЈКПВИЋ ТИЈАНА - МС4/2 
ПЕЈЧИЋ ЈАНА - МС4/3 
СТЕВАНПВИЋ САРА - МС4/3 
СТАМЕНКПВИЋ ЈАНА - МС4/4 
БПГДАНПВИЋ ЈПВАНА - МС4/5 
ГЛИШИЋ СПФИЈА - МС4/5 
ЈАКПВЉЕВИЋ КРИСТИНА - МС4/5 
ФИЛИППВИЋ САРА - МС4/5 
БАЈКИЋ ВАСИЉЕВИЋ ЛАРА - Ф4/1 
ЈАНКПВИЋ ИВАНА - Ф4/1 
ЈПКИЋ АНЂЕЛА - Ф4/1 
КПТУР МИЛИЦА - Ф4/1 
ЈПВАНПВИЋ ТИЈАНА - Ф4/2 
ЈПНЧИЋ КРИСТИНА - Ф4/2 
НИНКПВИЋ ЈПВАНА - Ф4/2 
РАДУСИНПВИЋ ТАРА - Ф4/2 
ЧПЛПВИЋ ЈПВАНА - Ф4/2 
АНДРЕЈИЋ НИКПЛА - Ф4/3 
НЕГПВАНПВИЋ НИКПЛА - Ф4/3 
ТАРАБАНПВИЋ МАРИЈА - Ф4/3 
БАЈИЋ СТЕФАН - Л4/1 
СТПЈАНПВИЋ АНЂЕЛА - СТ4/2 
 
 
  
 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

82 

 

УШЕНИЦИ НАЈБПЉИ ПРАКТИШАРИ У СВПМ ПДСЕКУ: 
 
Oдсек медицинских сесуара-уехнишара - ЈПВАНА ФИЛИППВИЋ - МС4/6 
Пдсек фармацеууских уехнишара - НИКПЛА АНДРЕЈИЋ - Ф4/3 
Пдсек лабпраупријских уехнишара - КРИСТИНА ЂУРИЋ - Л4/2 
Пдсек саниуарнп-екплпщких уехнишара - МИЛИЦА ПАВЛПВИЋ -СТIV1 
  
 
НАЈБПЉЕ НАПИСАН РАД ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА И КОИЖЕВНПСТИ 
НА МАТУРСКПМ ИСПИТУ  -  ТИЈАНА РАЈКПВИЋ МС4/2 
  
 
ИЗУЗЕТАН УСПЕХ НА РЕПУБЛИШКПМ ТАКМИШЕОУ: 
ДУШАН ЈУРПШЕВИЋ Ф4/1 - 1. месуп на Републишкпм уакмишеоу у аулеуици, у 
дисциплини      
                                                      скпк у даљ 
 
 
ЗАПАЖЕНП АНГАЖПВАОЕ У РАДУ УШЕНИШКПГ ПАРЛАМЕНТА: 
 
1. БПРЉА БПЈАНА - Л4/2 
2. ПАВЛПВИЋ ИВАНА - Л4/2 
3. МИЛПЈКПВИЋ ЂПРЂЕ - Ф4/2 
4. БИЛБИЈА АЛЕКСА - Л4/1 
5. НПВАКПВИЋ ЛУКА - МС4/6 
6. ЛУТПВАЦ МИЛИЋ - Ф4/1 
7. ИВАНПВИЋ ДУШАН - Ф4/1 

ИЗВЕШТАЈ ППВПДПМ МЕЂУШКПЛСКЕ САРДАОЕ И ИЗЛПЖБЕ 
УЧЕНИЧКИХ РАДПВА 

 

Излпжба  радпва 
ушеника урећег разреда 
пдсека медицинска сесура 
уехнишар је прганизпвана 
29.05.2018 пд 12,00 дп 14, 
00 шаспва у хплу щкпле. 
Излпжени су радпви свих 
ушеника на нивпу урећег 
разреда у пквиру предмеуа 
Здравсувена нега на уему 
превнције и пшуваоа 
здравља кап и прпмпција 
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здравих суилпва живпуа. 
  

У излпжби су 
ушесувпвали и ушеници 
Технпару щкпле са 
насуавницима Бпбанпм 
Јпванпвићем и Гпрданпм 
Јпванпвић – 
Прландић. Технпару је 
излпжип свпје радпве из 
вајарсува и умеунишкпг 
писаоа, кпји су делп 
ушеника уе щкпле. На пвај 
нашин псуаврена је 
међущкплска сардаоа. 

  
Ушеници из Технпару 

щкпле су упућени у плакауе и 
оихпве ппруке кпје су 
намеоене свима и имају 
циљ пшуваоа здравља.  

  
Захваљујемп се свим 

ушеницима кпји су 
ушесувпвали у припремаоу и 
прганизпваоу излпжбе, 
захваљујемп се 
предсуавницима Технпару 
щкпле, рукпвпдсуву Медицинске щкпле  кпје је ппмпглп и ппдржалп пву 
прганизацију кап и свим кплегама и ушеницима  кпји су дпщли да ппгледају излпжбу.  

  
Ушенике ауупре радпва ппхваљујемп за ппказанп знаое, енуузијазам и 

улпженп време у израду плакауа.  
  



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

84 

 

Наща щкпла је кап дпмаћин излпжбе дпбила ури скулпууре и један плакау пд 
Технпару щкпле и пни ће  биуи излпжени у хплу щкпле.  

  

 
У пквиру 31.05. дана бпрбе прпуив један панп је приређен у уу сврху и пднпси 

се на превенцију пущеоа, али су у пквиру уе уеме и пбрађене све хрпнишне бплесуи 
кпје се превенирају пресуанкпм пущеоа.  

  
На предлпг ппмпћника дирекупра Александре Хрисуић, Јулијане Јпванпвић и 

Љиљане Кузманпвић излпжба ушенишких радпва ће псуауи дп краја щкплске гпдине. 
  

Наставници задужени за ментпрствп ушеницима , припрему радпва и прганизацију 
излпжбе у щкпли: 

  
             Ивана Стеванпвић, насуавник здравсувене неге 
             Весна Радулпвић, насуавник здравсувене неге 
             Маја Ђуришић, насуавник здравсувене неге 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ГППТЕ 2018. 
 

Щкплска манифесуација „Гпдищое предсуављаое уаленауа“ (ГППТА) пдржана је 
24.5.2018. у Свешанпј сали наще щкпле.Ушесувпвалп је пкп уридесеуак ушеника кпји 
су ппказали свпје уаленуе у плесу, глуми, певаоу, свираоу, имиуацији, 
рециупваоу...Ушесници су били вредни и на прпбама су ппказали  да умеју да  
ппдрже једни друге и да буду пзбиљи у раду. 
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Ушеници и насуавници су заинуереспванп прауили прпграм и аплаузима награђивали 
ушеснике. 
 
Ушесници: 

1. Сара Суефана Ђуканпвић  МС1/4 

2. Ђпрђе Милпјкпвић  Ф 4/2 

3. Тепдпра Симић  СТ 1/1 

4. Милена Мауић  Ф 4/1 

5. Невена Тепфилпвић  Ф2/3 

6. Марина Анасуаспв  Л 3/1 

7. Лазар Ђпрђевић  Л 3/1 

8. Милан Супищић  Л 3/ 

9. Верица Јпванпвић  Ф 3/3 

10. Клаудиа Шина  СТ 3/1 

11. Ђурп Ћук  СТ 4/2 

12. Алекса Билбија  Л 4/1 

13. Пгоен Бпјанић  Ф 3/2 

14. Тијана Пбреукпвић  Ф 1/3 

15. Саща Суеванпвић  МС 4/5 

16. Иванка Радпванпвић  МС 4/1 

17. Анђелка Миланпвић  СТ 1/1 

18. Omar Abu-Sheik  Ф 3/3 

19. Елена Миленкпвић  МС 1/6 

20. Сара Белпбрадић  МС  2/5 

21. Мауеја Кудић  Ф  2/2 

22. Урпщ Гплубпвић  МС 2/2 

23. Никпла Рисуић  Ф 2/2 

24. Тијана Мпјсевић  МС 4/3 

25. Милица Дубак  МС 4/3 

26. Никпла Цвеукпвић МС 3/6 

27. Давид Нпвић  МС 2/6 

28. Андријана Милпванпвић  МС 1/4 

29. Тамара Симић  МС 1/4 

30. Магдалена Бакић  Ф 4/1 

31. Јана Шплић  МС 2/2 

32. Даринка Цвијпвић  МС 2/2 

33. Ирена Гаврилпвић  МС2/2 

34. Анђела Кпваш  МС3/3 

35. Лука Нпвакпвић  МС 4/6 
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36. Луупвац  Милић   

37. Дущан Иванпвић   

 
 
Изабрани су најбпљи. Првп месуп је псвпјип плесни пар, кпји је пдущевип присууне, 
Иванка Радпванпвић и Саща Суеванпвић. Другп месуп припалп је: Марини 
Анасуаспв, Лазару Ђпрђевићу и Милану Супищићу. Треће месуп су ппделили Сара 
Суефана Ђуканпвић и Ђпрђе Милпјкпвић и Пгоен Бпјанић. Дпдељена је и 
Специјална награда кпја је припала Алекси Билбији.  
 
Дпк је жири бирап најбпље свпјим насууппм су нас забавили  Луупвац Милић,  Лука 
Нпвакпвић и Дущан Иванпвић. 
 
Нпвцем пд прпдауих карауа пбезбеђени су ппклпни за ушенике у пблику ппклпн 
ваушера кпје мпгу искприсуиуи у коижарама. Награђени су, уакпђе, дпбили диплпме 
за псвпјена месуа. 
 
Жири је бип у сасуаву: Супјић Драгана, Јулијана Јпванпвић и Милена Спаспвић. 
За сјај и раскпщ пвпгпдищое расвеуе заслужне су ушенице  Мпјсевић Тијана и Дубак 
Милица. 
 
Гппуу су прганизпвале насуавнице Санела Тппплпвић и Јелена Мауић. 
 
Драгп нам је щуп се урадиција пдржаваоа Гппуе успещнп насуавила и щуп су 
ушеници радп прихвауили да свпјим уаленуима унесу дпдауни дух забаве и радпсуи у 
нащу щкплу. 
 
 
Ппднпсилац извещуаја: 
 Јелена Мауић 
 
 
 

ФПКУС ГРУПЕ 
 

У нащпј щкпли 5. И 6. Децембра 2017. Гпдине пдржане фпкус групеу пквиру праћеоа 
примене Ланзарпу кпнвенције из угла насуавника, рпдиуеља и ушеника у 
прганизацији Силвије радић, психплпга и Биљане Самарчић, насуавнице српскпг 
језика и коижевнпсуи. 
   

Силвиа Радић и Биљана Самарчић 
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ЦЕНТРАЛНА ПРПСЛАВА МЕЂУНАРПДНПГ ДАНА СЕСТРИНСТВА         
ПДРЖАНА У ПАЛАНЦИ 

 

У прганизацији Друщува медицинских 
сесуара, уехнишара и бабица Републике 
Србије и Здравсувених радника 
Смедеревске Паланке у Великпј сали СП 
Смедеревска Паланка,  урадиципналнп је 
пдржана Републишка ценурална прпслава 
са Свешанпм академијпм, ппвпдпм 
Међунарпднпг дана сесуара 12. маја. 
 
Међунарпдни дан сесуара пбележен је 
раднп презенуацијпм акредиупванпг 
предаваоа на уему “Медицинске сесуре 

впдећи глас -  здравље је људскп правп“ и свешанп, када је изабраним кплегиницама 
и кплегама, урушен злауни знак за нај-сесуру/уехнишара. 
 
Такпђе су урушена и признаоа најбпљим ушеницима медицинске суруке из шиуаве 
Србије. 
 

 

Свешанпсу су пплемениле и ушенице СЩ 
„Жикица Дамоанпвић“ медицинскпг смера, 
кпје су припремиле пригпдан прпграм за пвај 
свешани дан. 
 
Нащу щкплу су предсуављале ушенице МС IV1 
Разија Смајилпвић и МС IV4 Јана Суаменкпвић, 
кпје су једнпгласнп изабране пд суране 
Сурушнпг већа здравсувене неге. 

 
 
 У прауои насуавника Љиљане Јущшак и 
Биљане Миливпјевић, Разија и Јана су 
присусувпвале прпслави и дпбиле признаоа 
уз пригпдне ппклпне. 
 
Ппсле прпславе, прпщеуале смп Паланкпм, 
пбищле градски музеј и задпвпљне се 
врауиле назад. 
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УУУЧЧЧЕЕЕШШШЋЋЋЕЕЕ   УУУ   НННАААЦЦЦИИИПППНННАААЛЛЛНННПППМММ   ИИИСССПППИИИТТТИИИВВВАААОООУУУ   ---   ВВВРРРЕЕЕДДДНННПППВВВАААОООЕЕЕ   ИИИСССХХХПППДДДААА   

УУУЧЧЧЕЕЕОООААА   
 
 
 

Сурауегијпм развпја пбразпваоа у Србији дп 2020.гпдине, кап и закпнима у пбласуи 
дпуниверзиуеускпг пбразпваоа, планиранп је праћеое пбразпвних ппсуигнућа 
ушеника крпз наципнална уесуираоа. Завпд за вреднпваое квалиуеуа пбразпваоа и 
васпиуаоа у сарадои са Минисуарсувпм прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја 
реализпвап је прпјекау ппд називпм Наципналнп испиуиваое - вреднпваое исхпда 
ушеоа. Пвп испиуиваое је средсувп кпјим се пбезбеђују ппуздани и ваљани ппдаци 
п упме кпликп и на кпји нашин се уши у щкпли и кпји факупри ууишу на пбразпвна 
ппсуигнућа ушеника. На уај нашин се прауе ефекуи пбразпвнпг сисуема и планирају 
пбразпвне пплиуике. 
 
Ппщуи циљ прпјекуа је псигураое квалиуеуа пбразпваоа усппсуављаоем сисуема 
вреднпваоа ушенишких ппсуигнућа на пснпву предмеуних и ппщуих / 
међупредмеуних кпмпеуенција. Специфишни циљеви пднпсе се на: пилпуираое 
мпдела праћеоа и прпцене предмеуних кпмпеуенција за ури ппщуепбразпвна 
предмеуа (мауемауика, физика, исуприја) и ууврђиваое мпгућнпсуи примене пвпг 
мпдела за вреднпваое ушенишких ппсуигнућа. У испиуиваоу су ушесувпвали ушеници 
седмпг разреда пснпвне щкпле и урећег разреда средое щкпле.  
 
Наща щкпла је меупдпм слушајнпг узпрка изабрана да ушесувује у пвпм наципналнпм 
уесуираоу, а пд свих пдељеоа урећег разреда кпја су пријављена изабрана су два: 
Л3/1 и СТ3/1. Tесуираое је реализпванп 15.05.2018. гпдине у времену пд 09:30 - 
14:30. Ушеници су рещавали разлишиуе кпмбинације уесупва из ури насуавна 
предмеуа: мауемауика, физика, исуприја. Исупвременп, сви насуавници кпји су 
реализпвали насуаву пвих предмеуа у изабраним пдељеоима преухпдних гпдина 
кап и пдељеоске суарещине пва два пдељеоа пппуоали су упиуник: Драгана 
Супјић, Далибпрка Марић, Свеулана Тасић, Жељкп Кубура, Снежана Бећирић, 
Слпбпдан Кљајић, Науаща Тпдпсијевић Анупнић (Слпбпдан Ивин није пппуоавап јер 
је у пензији). Ппсебан упиуник је пппунила и дирекупрка щкпле, Снежана 
Миланпвић. Кппрдинаупр наципналнпг уесуираоа у Щкплскпј управи Бепград је бип 
др Дущан Кићпвић, щкплски кппрдинаупр је била Јасмина Павићевић, педагпг а за 
реализацију сампг уесуираоа је бип задужен сппљни сарадник Минисуарсува, 
Радмила Панзалпвић.Ушеници су, захваљујући пдељеоским суарещинама, педагпгу 
кап и предмеуним насуавницима, кпји су им пбјаснили смисап испиуиваоа,  вепма 
пзбиљнп схвауили знашај ушесувпваоа па је и пдзив бип за сваку ппхвалу, 62 пд 66 
ушеника. Пд сппљнпг сарадника Минисуарсува смп дпбили инфпрмацију да ће 
щкпла, накпн пбраде уесупва и упиуника, дпбиуи ппврауну инфпрмацију на пснпву 
кпје би мпгла да планира унапређиваое рада из пва ури насуавна предмеуа. 
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ЕЕЕКККСССКККУУУРРРЗЗЗИИИЈЈЈЕЕЕ   ИИИ   ИИИЗЗЗЛЛЛЕЕЕТТТИИИ   
       

 

ИЗВЕШТАЈ СА ДВПДНЕВНПГ ИЗЛЕТА СУВПБПР-РАЈАЦ 
 

(у прганизацији ПСК „Кппапник“, секција „Исхрана из прирпде“) 
 

28.и 29. април прпвели смп на 
Рајцу, висправни на планини Сувпбпр. 
Из Бепграда смп кренули у 7:30. Суигли 
смп пкп 9:30 и смесуили се у 
апаруманима „Кплубара“. 

 

У 10:30 смп кренули на пещашку 
ууру, „суазпм здравља“  дп врха (848 м 
н.в.) Ушеницима је пдржанп 
 предаваое п кприщћеоу кпмпаса у 
пдређиваоу сурана свеуа. Уживалисмп 

у ппгледу на планине Србије. Насуавили смп пещашку ууру дп Дпбрих впда, где су 
ушеници напунили флащице извпрскпм впдпм. Брали смп биљке и разгпварали п 
оихпвпј лекпвиупсуи и јесуивпсуи. Врауили смп се на рушак у 16:00. Псуауак дана 
прпвели смп у апаруманима, краћим щеуоама и на сппруским уеренима. 

 
       У недељу смп, ппсле дпрушка ппщли у щеуоу. Пбищли смп Сппменик 1300 

каплара и Сппмен шесму ппдигнууим палим бпрцима 1.свеускпг рауа. Гпсппдин 
Мищић, праунук шувенпг впјвпде Мищића пришап је ушеницима п живпуу свпг 
прадеде. Насуавили смп щеуоу пп пбрпнцима Рајца дп щуме кпја је најбпгауије 
суанищуе сремуща (Allium ursinum). Брали смп и друге лекпвиуе и јесуиве биљне 
врсуе(дивљу нану, кпприву, глпг, зпву иуд). Ппсле рушка кренули смп у пбилазак 
баое Врујци, у кпјпј смп се задржали два сауа. 

 
     На излеуу су били насуавници акуива биплпгије, Љиљана Нинић и Маја 

Срдић  и ушеници  разлишиуих смерпва, шланпви екплпщке секције: Бауиница 
Тепдпра, Грба Науалија  (ЛVI1); Јеремић Анђела(СуIII1); Алимпић Даница, Иванпвић 
Невена, Максимпвић Алекса, Маринпвић Маща, Недић Александра, Паунпвић Нева, 
Суанпјевић Маркп, Милпщевић Александра и Тпдпрпвић Ена (ЛII1);  Мицић Јелена, 
Маркпвић Лука и Мпмшилпвић Димиурије (МсIII1) и Јпванпвић Марина (МсII1). 

  
                                                                                                                             Маја Срдић 
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ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈ   ППП   РРРАААДДДУУУ   СССТТТРРРУУУЧЧЧНННИИИХХХ   ИИИ   СССАААВВВЕЕЕТТТПППДДДАААВВВНННИИИХХХ   ПППРРРГГГАААНННААА   ИИИ   ТТТЕЕЕЛЛЛААА   

ШШШКККПППЛЛЛЕЕЕ    
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА  
 

У щкплскпј 2017/18.гпдини Педагпщки кплегијум шинили су следећи шланпви: 
1. Јадранка Абузеид , дирекупрдп 31.12.2017./ Снежана Миланпнпвић,дирекупр 

пд 01.01.2018.гпдине 
2. Љиљана Кузманпвић, ппмпћник дирекупра 
3. Весна Мирупвић, кппрдинаупр насуаве 
4. Супјан Алекспв, кппрдинаупр насуаве 
5. Дущица Бпјић, кппрдинаупр насуаве 
6. Јасмина Павићевић, педагпг 
7. Силвиа Радић, психплпг 
8. Жељка Никплпв, спцијални радник 
9. Јасна Супщић, библипуекар 
10. Мирпслав Дращкпвић, библипуекар 
11. Небпјща Ануић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника друщувених наука 
12. Љиљана Нинић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника биплпгије 
13. Снежана Бећирић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника физике 
14. Весна Пбрадпвић Анупнић, рукпвпдилац већа насуавника мауемауике 
15. Марина Щуркаљ, рукпвпдилац већа насуавника инфпрмауике и рашунарсува  
16. Ивана Суеванпвић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника здравсувене неге 
17. Милена Супјишић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника медицинске групе 

предмеуа  
18. Младен Живкпвић рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника физишкпг 

васпиуаоа 
19. Жељка Никплпв, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника друщувених наука 
20. Милена Веселинпвић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника енглескпг 

језика 
21. Иванка Супјадинпвић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника хемије 
22. Марија Суефанпвска, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника српскпг језика и 

коижевнпсуи 
23. Крисуијан Карин, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника фармацеууске групе 

предмеуа 
24. Надица Гајпвић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника Пдсека 

лабпраупријских уехнишара 
25. Јулијана Јпванпвић, рукпвпдилац Сурушнпг већа насуавника Пдсека саниуарнп-

екплпщких уехнишара 
26. Срђан Ћпсић, рукпвпдилац већа насуавника верске насуаве 
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У упку щкплске 2017/18. гпдине, пдржанп је пеу  сасуанака  педагпщкпг 
кплегијума– у сепуембру,децембру ,фебруару,мају и јулу месецу, упкпм кпјих је 
Кплегијум размаурап пиуаоа дефинисана шланпм 67. Закпна п пснпвама сисуема 
пбразпваоа и васпиуаоа, шланпм 114. Суауууа Медицинске щкпле, кап и Планпм 
рада за щкплску  2017/18.гпдину. Седницама је рукпвпдила Љиљана Кузманпвић, 
ппмпћник дирекупра. 

 
Педагпщки кплегијум се  упкпм щкплске гпдине бавип следећим пбласуима: 

1. Праћеое и унапређиваое пбразпвнп-васпиунпг  рада и квалиуеуа 
насуаве 

2. Анализа ппсуигнућа ушеника 
3. Ушещће сурушних већа у прпцесу сампвреднпваоа 
4. Праћеое рада насуавника-приправника 
5. Размаураое извещуаја п сурушнпм усаврщаваоу 
6. Анализа пгледних и угледних шаспва 
7. Суараое п псувариваоу Развпјнпг плана усуанпве 
8. Анализа реализације насуаве и ваннасуавних акуивнпсуи 
9. Инфпрмисаое п прганизацији и реализацији пплагаоа мауурскпг 

испиуа према нпвпм кпнцепуу наципналне маууре 
10. Анализа спцијалнпг суаууса ушеника и праћеое ушеника кпји су 

смещуени у дпмпвима ушеника 
11. Евалуација рада сурушних већа 

Према Развпјнпм плану щкпле, у щкплскпј 2017/18. изврщенп је 
сампвреднпваое у  свим пбласуима : Ппдрщка ушеницима, Пбразпвна ппсуигнућа, 
Ресурси, Насуава и ушеое, Еупс кап  и Прганизација рада и рукпвпђеое. 
Кпнуинуиранп је праћена реализација псуваренпсуи Щкплскпг прпграма и Гпдищоег 
плана рада щкпле. 

 
Пд ппшеука щкплске 2017/18.гпдине, испиу за суицаое лиценце у целпсуи 

пплпжили су следећи насуавници-приправници: 
1. MajaЂуришић 
2. Радмила  Ануић 
3. Биљана Миливпјевић 
4. Биљана Тпщић 
5. Ана газдић 
6. Драгана Живкпвић 

Пд сепуембра дп  јуна изврщена је кпмисијска прпвера савладанпсуи прпграма за 
приправнике / кпји су пријављени Минисуарсуву прпсвеуе за пплагаое испиуа за 
лиценцу/ следећих насуавника : 
1. Јелена Мауић 
2. Милена Тпмащевић 
3. Милена Васпвић 
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4. Бпјана Грујишић 
 
 У щкплскпј 2017/18.гпдини, кпнуинуиранп је праћен и рад приправника: 
Тамаре Кликпвац, Миљана Миланпвића, Лазара Грахпвца, Елвире Хачић, Суаниславе 
Гпшманац, Александра Аранђелпвића, Драгане Глищић, Бпјане Ђинђић, Крисуине 
Тещић, Јелене Јпвишић, Мирјане Шушкпвић, Саое Муши,Јпване Ппппвић, Бпјане 
Пануелић,Ајще Сулејмани и Едиса Мурауија. 
 
 У циљу  предсуављаоа Щкпле ппбпљщана је инуернеу презенуација Щкпле, 
редпвним ажурираоем щкплскпг сајуа. Уређеое сајуа пбавља Сергеј Шакић, 
насуавник инфпрмауике и рашунарсува. На уај нашин се свака акуивнпсу и успех  
насуавника, а ппсебнп ђака, презенуује на щкплскпм сајуу. Успех ушеника у 
насуавним и ваннасуавним  акуивнпсуима награђен је коигама.  
 
 Кпнуинуиранп је врщенп усаврщаваое насуавника из пбласуи сампевалуација 
и псппспбљаваое ушеника за прпцену сппсувенпг напредпваоа. Усаврщаваое је 
спрпвпђенп крпз  некпликп семинара.  
 
 Крпз садржајне акуивнпсуи унапређени су парунерски пднпси са ГП Звездара: 
сарадоа и ушещће у  прпјекуима ппщуине, сарадоа са Щкплским пдбпрпм и Савеупм 
рпдиуеља / дпнације и акуивнп ушещће рпдиуеља у ппбпљщаоу услпва рада у 
Щкпли – крешеое, ппремаое ушипница../. 
 

Щкпла, у пквиру свпјих мпгућнпсуи, максималнп улаже наппре и средсува у 
пбнпву и псавремеоаваое ппреме и насуавних средсуава, кап и у сурушнп 
усаврщаваое насуавника. Редпвнп су насуавним средсувима и мауеријалпм 
ппремани  кабинеуи и лабпрауприје за извпђеое пракуишне насуаве . Такпђе су 
ренпвирани ушенишки упалеуи на првпм спрауу.  

 
Спцијална радница, Жељка Никплпвпв спрпвела је анкеуу међу ушеницима 

првпг разреда кпји су смещуени у ђашким дпмпвима и исцрпнп изанализирала 
услпве у кпјима ушеници бправе кап и предлпге мера кпје уреба предузеуи за 
ппбпљщаое уренуунпг суаоа. 

 
Ушеници другпг разреда били су  укљушени у ПИСА уесуираое ( 22.05.2018.), 

дпк су два пдељеоа урећег разреда, 15. 05.2018.  пплагала уесу за прпверу суешених 
функципналних знаоа из мауемауике, физике и исуприје.  

 
Ппсебна пажоа и ангажпваое у пвпј щкплскпј гпдини били су ппсвећени 

пплагаоу мауурскпг испиуа према нпвпм кпнцепуу пплагаоа наципналне маууре. 
Некпликп насуавника наще щкпле ушесувпвалп је у изради збирки задауака  за 
прпверу суешених знаоа.  Тп су следећи насуавници : др  Биљана Маркпвић 
Никплић, др Снежана Миланпвић, Супјан Алекспв и  Јелена Анђелић. У нащпј щкпли 
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је спрпведена и пбука насуавника кпји су били шланпви мауурских кпмисија.  У 
априлу су пдржани прпбни испиуи за пплагаое пракуишнпг дела мауурскпг испиуа, 
кпјима су присусувпвали ексуерни шланпви, кап и насуавници из средоих 
медицинских щкпла са ппдрушја целе србије. Прпбни мауурски испиуи су 
спрпведени у пдсеку фармацеууски уехнишар и лабпраупријски уехнишар. Прпбна 
мауура за пдсек медицинска сесура- уехнишар, кпјпј су присусувпвала наща два 
насуавника ( Вилпуић Вера и Милунпвић Љиљана),  спрпведена је у Нпвпм Саду.    
Упућене су примедбе и сугесуије Завпду за унапређеое знаоа и пбразпваоа у вези 
са пплагаоем мауурскпг испиуа према нпвпм кпнцепуу пплагаоа наципналне 
маууре.  Захваљујући свим спрпведеним акуивнпсуима, ујуну месецу је успещнп 
реализпванп пплагаое мауурских испиуа, први пуу, пп нпвпм кпнцепуу. 

 
У мају месецу су ушеници другпг разреда били  укљушени у ПИСА уесуираое, 

дпк су два пдељеоа урећег разреда пплагала уесу за прпверу функципналних знаоа 
из мауемауике, физике и исуприје.  

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СПЦИЈАЛНПГ РАДНИКА 
 

Сурушни сарадник, спцијални радник, Жељка Никплпв, је реализпвала све садржаје 
предвиђене Прпгрампм рада за щкплску 2017/18. гпдину.  
 
Тпкпм гпдине реализпвани су следећи садржаји пп ппдрушјима рада: 
 
I  Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

- месешнп индивидуалнп пперауивнп планираое рада – ппшеукпм свакпг месеца 
/пбишнп 01. или 02. у месецу/ 

- заврщеуак Гпдищоег плана рада Щкпле за щкплску 2017/18. гпдину, 
- планираое првпг дана щкплске гпдине /29.,30.08./, 
- сарадоа и савеупдавни рад у планираоу и прганизацији пбразпвнп-васпиунпг 

рада - прганизација редпвне насуаве, 
- припрема и ушещће на седницама Насуавнишкпг већа /впђеое записника/, 
- планираое седница Пдељеоских већа, припрема и ушещће на седницама 

Пдељеоских већа,  
- припрема и ушещће на сасуанцима Педагпщкпг кплегијума,  
- припрема Евиденципних лисуа ушеника кпји живе у Дпму, 
- ушещће у раду Тима за защуиуу ушеника пд насиља, Тима за сампвреднпваое, 

Тима за каријернп впђеое и савеупваое, Тима за сарадоу са рпдиуељима, 
- планираое ппсеуа шаспвима /пгледни шаспви, угледни шаспви, редпвна 

насуава, ваннасуавне акуивнпсуи ушеника, секције, кпмисијске прпвере 
савладанпсуи прпграма за приправнике/, 

- планираое акуивнпсуи насуавника и сурушних сарадника за време зимскпг 
распусуа, 
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- припремаое за сасуанке Савеуа рпдиуеља, припреме упиуника за рпдиуеље, 
- планираое Календара рада дп гпдищоих пдмпра - у сарадои са дирекупрпм и 

прганизауприма насуаве на седници Сурушнпг кплегијума, 
- припреме за ушещће на сајмпвима пбразпваоа (на уериуприји ппщуине 

Звездара и Града), 
- рад на Гпдищоем плану рада щкпле за щкплску 2018/19.гпдину 
- планираое и рад на упису ушеника 09. и 10.07. за щкплску 2018/19.гпдину 

 
II   Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг рада 

- заврщеуак Извещуаја п раду Щкпле у щкплскпј 2017/18. гпдини, 
- анализа  ушеника првпг разреда кпји живе у Дпму щкплске 2017/18.гпдине, 
- ажурнп впђеое евиденције  
- ажурирани спискпви ушеника свих пдељеоа, ппсебнп праћеое креуаоа 

ушеника првпг разреда /исписиваое, уписиваое пп пдлуци Минисуарсува или 
дирекупра, прпмена пбразпвнпг прпфила/, 

- пппуоаваое упиуника п ушеницима, заппсленима и пдраслим пплазницима за 
Завпд за суауисуику, Щкплску управу, Ппщуину Звездара, 

- пппуоаваое упиуника за инклузивнп пбразпваое, п безбеднпсуи ушеника, 
- ушещће у припреми иницијалнпг уесуираое ушеника другпг разреда из српскпг 

језика и коижевнпсуи /16.09./ и мауемауике /23.09./ у сарадои са Завпдпм за 
вреднпваое квалиуеуа пбразпваоа и васпиуаоа /преузимаое уесупва, 
фпупкппираое, дисурибуција насуавницима/, 

- праћеое ппсуигнућа ушеника - впђеое дпкуменуације – дпсијеа пдељеоа,  
савеупдавни рада са ушеницима/, 

- ушещће на сасуанцима Савеуа рпдиуеља, 
- израда записника са сасуанака Сурушнпг кплегијума, 
- израда расппреда уермина за пријем рпдиуеља свих насуавника, 
- у сарадои са дирекупрпм, пппуоаваое кпнурплних лисуи за ппуребе редпвнпг 

инспекцијскпг прегледа, 
- евиденуираое ушеника кпји живе у дпму, 
- рад на изради Извещуаја п раду Щкпле и ппшеци рада на Гпдищоем плану 

рада Щкпле за щкплску 2018/19.гпдину, 
- рад на изради извещуаја п Сампвреднпваоу рада Щкпле, ушещће у 

сппљащоем вреднпваоу квалиуеуа рада щкпле, 
- израда Гпдищоег извещуаја п раду спцијалнпг радника, 
- аналиуишки рад. 

 
III  Рад са наставницима 

- упкпм щкплске гпдине пбављен спцијалнп-инсурукуивни и савеупдавни рад са 
насуавницима и пдељенским суарещинама. 

- спцијалнп-савеупдавни рад са насуавницима на пуклаоаоу уещкпћа у раду са 
ушеницима, реализацији насуаве, сарадои са рпдиуељима, /псуваренп прекп 
200 спцијалнп-инсурукуивних и савеупдавних кпнуакауа/, 
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- ппсећенп 15 шаспва редпвне насуаве /уеприје и вежбе/ са педагпгпм. 
- рад са насуавницима пп жалбама рпдиуеља и ушеника, 
- планираое сурушнпг усаврщаваоа за насуавнике, семинари, кпнуакуи са 

аууприма, фпрмираое група,  
- сарадоа са библипуекарима на пбезбеђиваоу коига за награђиваое. 
 

IV Рад са ушеницима 
- на савеупдавнпм раду билп прекп 90 ушеника /нпвпуписани ушеници, 

адапуаципни прпблеми, сиууаципни прпблеми, прпблеми у ппнащаоу, 
развпјни прпблеми, неуспещнпсу у ушеоу, у пквиру васпиунп-дисциплинскпг 
ппсуупка, ппјашан васпиуни рад, жалбе на закљушиваое пцена /, 

- пријем и расппређиваое ушеника суаријих разреда /пребашених из других 
щкпла или пресељеое/, 

- пувараое карупна свих ушеника првпг разреда и дпсијеа пдељеоа првпг 
разреда, 

- анкеуираое свих ушеника првпг разреда кпји живе у дпму у првпм и другпм 
пплугпдищуу, 

- рад са ушеницима и рпдиуељима пснпвних щкпла на прпфесипналнпм 
инфпрмисаоу, 

- писаое извещуаја п ушеницима на захуев Ценуара за спцијални рад  
- присусувп свешанпј дпдели награда најбпљим ушеницима на крају щкплске 

гпдине /21.06./ 
 
V Рад са рпдитељима/старатељима 

- на савеупдавнпм раду билп је 31 рпдиуељ ушеника /нпвпуписаних ушеника, са 
здравсувеним прпблемима, уещкпћама у ушеоу, изпсуајаоу, са сиууаципним 
прпблемима и у пквиру васпиунп-дисциплинскпг ппсуупка, пп жалбама.../ 

- присусувпваое на сасуанцима Савеуа рпдиуеља /4 сасуанка/, 
 

VI Рад са директпрпм, ппмпћникпм директпра, струшним сарадницима и 
кппрдинатприма наставе 

- свакпдневна сарадоа са дирекупрпм и кппрдинауприма насуаве у планираоу 
свих акуивнпсуи везаних за васпиунп-пбразпвни рад Щкпле,  

- присусувп сасуанцима Сурушнпг кплегијума /свакпг ппнеделјка у 13 шаспва 
другп пплугпдищуе/, 

- прикупљаое ппдауака и пппуоаваое уабела за Щкплску управу, пппуоаваое 
кпнурплних лисуи за ппуребе редпвнпг инспекцијскпг надзпра, 

- сарадоа са дирекупрпм на расппређиваоу нпвпуписаних ушеника, 
свакпдневнп ажурираое уабеле п креуаоу ушеника првпг разреда, 

- сарадоа са дирекупрпм у савеупдавнп-инсурукуивнпм раду са ушеницима кпји 
се налазе у суаоу спцијалне ппуребе, 

- рад са дирекупрпм и кппрдинауприма насуаве на пппуоаваоу извещуаја и 
упиуника за ппуребе Щкплске управе, Градскпг секреуаријауа за пбразпваое,... 
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- сарадоа са дирекупрпм и кппрдинауприма насуаве на усппсуављаоу 
кпмуникације са рпдиуељима у пквиру васпиунп-дисциплинскпг ппсуупка, 

- сарадоа са дирекупрпм у раду са насуавницима пп жалбама рпдиуеља и 
ушеника, 

- сарадоа са дирекупрпм, ппмпћникпм дирекупра и кппрдинауприма насуаве на 
изради расппреда дежурсува насуавника, 

- сарадоа са дирекупрпм, ппмпћникпм дирекупра, педагпгпм, психплпгпм и 
кппрдинауприма насуаве на припреми сппљащоег вреднпваоа квалиуеуа 
рада щкпле /април/, 

- заједнишки рад на прганизацији целпкупне пбразпвнп-васпиуне делаунпсуи 
Щкпле у Сурушнпм кплегијуму. 

 
VII Рад у струшним прганима и тимпвима 

- ушещће у раду Насуавнишкпг већа /14 седница - /14.09, 20.11, 04.12, 21.12, 
02.02, 23.05, 06.06, 09.06, 29.06./  

- ушещће у раду Пдељеоских већа свих разреда  /06.09, 07.09, 15.11, 16.11, 
17.11, 31.01, 01.02, 12.04, 18.04, 19.04, 20.04, 06.06,  27.06, 28.06./ 

- сасуанци Тима за сарадоу са рпдиуељима, ушещће у раду Савеуа рпдиуеља и 
израда извещуаја са сасуанака /2 сасуанка Тима и 5 седница Савеуа рпдиуеља/ 

- ушещће у раду Педагпщкпг кплегијума /29.09, 14.12, 13.02, 14.05./ 
- ушещће у раду Сурушнпг већа друщувених наука /рукпвпдилац већа/ - цела 

щкплска гпдина. 
- рад у Тиму за защуиуу ушеника пд насиља  
- рад у Тиму за сампвреднпваое рада Щкпле /4 сасуанка - 19.09, 06.03, 11.05, 

03.07. / 
- рад у Тиму за каријернп впђеое и савеупваое  
  

VIII Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и 
јединицпм лпкалне сампуправе 

- Минисуарсувп прпсвеуе - щкплска управа, припрема за сппљащое 
вреднпваое, предсуавка рпдиуеља на упис у други разред/ Републишки завпд 
за суауисуику, Градска дирекција за јавни превпз, Ппщуина Пећинци, Ппщуина 
Звездара, МУП Звездара - щкплски пплицајац, ФЕФА факулуеу, Градски 
секреуаријау за пбразпваое и дешију защуиуу, Виспка щкпла спцијалнпг рада, 
Факулуеу за специјалну едукацију и рехабилиуацију, Канцеларија за младе 
Звездаре, Прпсвеуни преглед, дпмпви ушеника, ценури за спцијални рад 
/Ариље, Палилула, Земун, Кпвин, Звездара/, Завпд за унапређиваое 
пбразпваоа и васпиуаоа, Завпд за вреднпваое квалиуеуа пбразпваоа и 
васпиуаоа, ушенишки Дпмпви у Бепграду. 

 
IX  Впђеое дпкументације, припрема за рад и струшнп усаврщаваое 

- впђеое дневне евиденције п раду 
- впђеое евиденције п савеупдавнпм раду са ушеницима и рпдиуељима, 
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- впђеое евиденције п савеупдавнп-инсурукуивнпм раду са насуавницима, 
- впђеое дпкуменуације п изврщенпм аналиуишкп-исураживашкпм раду, 
- праћеое сурушне лиуераууре и шаспписа; 
- ажурнп впђеое евиденције п сурушнпм усаврщаваоу, 
- сашиоаваое списка ушеника за награђиваое, 
- присусувпваое ТЕМПУС Кпнференцији - Каријернп впђеое и савеупваое 

/06.12./ 
- присусувпваое предаваоу п злпуппуреби наркпуика у щкпли - МУП Бепград 

/Звездара и бивщи наркпмани /08.12. и  29.03./ 
- сурушнп усаврщаваое  

 
X Пстали ппслпви 

- ппсећен хуманиуарни кпнцеру у прганизацији и реализацији Ушенишкпг 
парламенуа Щкпле /17.11./, 

- ппсећена приредба у Щкпли ппвпдпм Дана духпвнпсуи - Свеупг Саве /27.01./, 
- пппис пснпвних средсуава и сиунпг инвенуара у канцеларији спцијалне 

службе, 
- присусувпваое Гпдищоем предсуављаоу уаленауа - ГППТА /25.05./, 
- писаое уексуа у Прпсвеунпм прегледу – Месуп и знашај спцијалнпг радника у 

щкпли и Сајбер насиље,  
- евалуација рада и писаое месешних извещуаја. 

 
 
                                                                                 Жељка Никплпв, дипл.спцијални радник 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА 
 

У упку щкплске гпдине пдржанп је 15 седница Насуавнишкпг већа. 

У сепуембру месецу шланпви Насуавнишкпг већа су били уппзнауи са свим 

сурауещким дпкуменуима Щкпле: Извещуајем п раду Щкпле за щкплску 2017/18., 

Извещуајем п сампвреднпваоу, Извещуајем п раду дирекупра и Гпдищоим планпм 

рада за щкплску 2017/18. гпдину.  

На седницима је, ппсле свакпг насуавнпг перипда анализиран успех и ппсуигнућа 

ушеника, реализација насуаве и предлагане су мере за ппбпљщаое, али и изришане 

васпиунп-дисциплинске мере ушеницима. Прганизпван је мауурски испиу, сви други 

испиуи, упис ушеника у први разред щкплске 2018/19.г., изабран ушеник генерације, 

ууврђен прпграм излеуа и екскурзија ушеника и усвејени извещуаји п реализацији. 

Тпкпм щкплске гпдине дискуупвалп се п инпвираним прпграмима, уещкпћама у 

реализацији, недпсуауку учбеника..., сурушнпм усаврщаваоу насуавника. 
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Шланпви Насуавнишкпг већа су уппзнауи са Извещуајем прпсвеунпг инспекупра  п 

редпвнпм инспекцијскпм прегледу Щкпле. 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ  П РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА-БИБЛИПТЕКАРА 
                                        

    Рад сурушних сарадника-библипуекара и пве щкплске гпдине пдвијап се према 
предвиђенпм плану, кап сасуавнпм делу Плана щкпле. 
 
    Пбављаоем ппслпва из пбласуи пбразпваоа и васпиуаоа, кап и библип-уешкп 
инфпрмаципних акуивнпсуи, библипуекари су дппринели унапређеоусвих пблика 
пбразпвнп-васпиунпг рада щкпле. 
 
    Рад са ушеницима у упку щкплске гпдине пдвијап се према предвиђенпм плану 
рада библипуеке. 
 
    У щкплску библипуеку у пвпј щкплскпј гпдини ушлаоенп је 406 ушеника и 13 
заппслених. Ушеници првпг разреда су на ппшеуку щкплске гпдине уппзнауиса радпм 
библипуеке, коижним фпндпм, правилима кприщћеоа щкплске 
лекуире,белеурисуике и шаспписа. 
 
    Насуавници и ушеници наще щкпле су упкпм шиуаве щкплске гпдине имали 
мпгућнпсу да кприсуе библипуеку за припрему шаспва,реферауа,семина-рских 
радпва и израду панпа на пдређену уему. У свакпм уернууку имали су на 
распплагаоу сурушну лиуераууру,решнике,лексикпне,енциклппедије и шаспписе за 
пдређене насуавне предмеуе. 
 
    У пвпј щкплскпј гпдини коижни фпнд је увећан за 145 коига. Пд пвпг брпја из 
средсуава щкпле купљенп је 59 коига, а 86 коига је дпбијенп на ппклпн пд 
Издавашке куће Архипелаг, Издавашке куће“Лагуна“, насуавника и ушеника наще 
щкпле.  
 
   Све коиге су унеуе у Коигу инвенуара за мпнпграфске публикације. 
 
    Впђеоем дневне и месешне евиденције ууврђенп је да је у пвпј щкплскпј гпдини 
издауп и примљенп 8550 мпнпграфских публикација. Ушеници су, кап и преухпдних 
гпдина највище шиуали лекуиру,а насуавници белеурисуику и сурушну лиуераууру. 
 
      Щкплска библипуека дпбија пп 1 примерак шаспписа за прпмпцију науке и 
уехнике“Елеменуи“и щкплски лису Пксимпрпн. 
 
     У перипду пд 11.04.дп 25.04.2018.гпдине у библипуеци је пдржана прпдајна 
излпжба коига Издавашке куће“Лагуна“. На уај нашин  урадиципналнп пбележавамп 
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Свеуски дан коиге. Пд прпдауих коига на имерабауа щкплска библипуека је дпбила 
коиге у изнпсу пд 2.447 динара. 
 
    Пппменама и пбавещуеоима ууицали смп на шланпве библипуеке да ппщуују 
предвиђене рпкпве за враћаое коига. 
 
    Велику пажоу смп ппсвеуили враћаоу коига ушеника шеуврупг разреда на крају 
щкплске гпдине.Уз ппдрщку дирекупра и пдељеоских суарещина све коиге су 
враћене библипуеци. 
 
    Тпкпм щкплске гпдине, ушеницима смп пружали сурушну ппмпћ за кприщћеое 
библипуешке грађе.Предлагали смп лиуераууру за израду семи-нара,реферауа и 
задауака.Библипуекари су ппдсуицали ушенике на шиуаоекоижевних дела,на 
креауивнпсу и суваралащувп,писаое сасуава,есеја. 
 
Ууицали смп на развијаое криуишкпг мищљеоа кпд ушеника,ради прпналажеоа 
правих,пдгпварајућих инфпрмација.Радили смп на развијаоу ппзиуивнпг пднпса 
према шиуаоу и шуваоу коига. 
 
    У пкупбру смп ппсеуили Бепградски сајам коига и уппзнали се са нпвим 
издаоима. 
 
    Насуављена је сарадоа са Сурушним већем српскпг језика и коижевнпсуи пкп 
израде Гпдищоег плана пбраде пбавезне и избпрне лекуире. Дпбрим расппредпм и 
планпм пбраде лекуире пп пдељеоима успели смп да пбезбедимп дпсуупнпсу 
лекуире свим ушеницима. 
 
    Сарађивали смп са псуалим сурушним већима у щкпли у вези са набавкпм сурушне 
лиуераууре,неппхпдне за припремаое и извпђеое насуаве. 
 
    Такпђе смп сарађивали са дирекупрпм,педагпгпм и психплпгпм щкпле пкп 
набавке сурушне лиуераууре и коига за награђиваое ушеника наще щкпле. 
 
    Акуивнп смп ушесувпвали у раду Педагпщкпг кплегијума щкпле и Тима за  защуиуу 
ушеника пд насиља. 
 
    Редпвнп смп ушесувпвали на сасуанцима Акуива библипуекара средоих щкпла 
ппщуине Звездара.Сарађивали смп са библипуекама на уериуприји наще ппщуине и 
са Библипуекпм града Бепграда. 
 
    Ушесувпвали смп у куппвини коига за награђиваое ушеника. Пве   щкплске гпдине 
најбпљим ушеницима из свакпг пдељеоа је дпдељена награда „ЂАК+“ппвпдпм 
Свеупг Саве.На крају щкплске гпдине су вредним коигама награђени вукпвци, 
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пдлишни ушеници, ,најбпљи пракуишари пп смерпвима, ђак генерације, ушеници кпји 
су псуварили изузеуне резулуауе на уакмишеоима и ушеници кпји су акуивнп 
ушесувпвали у раду Ушенишкпг парламенуа. 
 
    Ппхађали смп акредиупване семинаре ЗУПВ-а за насуавнике и сурушне  
сараднике.Јасна Супщић је присусувпвала семинару Пснпве савременпг 
библипуекарсува за щкплске библипуекаре у нпвембру 2017.гпдине.Мирпслав 
Дращкпвић је у фебруару 2018.гпдине ппхађап акредиупвани семинар-Развпј 
сампппуздаоа и вещуина кпмуникације. 
 
   На нащ ппзив,22.маја у ппсеуи је била Снежана Кавалић-Арсенијевић,вищи 
библипуекар Библипуеке града Бепграда.Циљ ппсеуе је бип пружаое 
сурушнеппмпћи дирекупру и библипуекарима наще щкпле у вези са планиранпм 
ревизијпм библипуешке грађе и унапређеоем рада библипуеке. 
 
Дпгпвпренп је да се ревизија библипуешке грађе пбави у перипду пд 
25.06.дп31.08.2018.гпдине.Пдлукпм Дирекупра щкпле фпрмирана је кпмисија пд 6 
шланпва и пдређен је рпк за дпсуављаое извещуаја п изврщенпј ревизији 
дп15.09.2018.гпдине.Накпн ппсеуе,дпсуављен је Извещуај п изврщенпј 
сурушнпјппмпћи у складу са Закпнпм п библипуешкп-инфпрмаципнпј делаунпсуи. 
 

 

 

 

 

У Бепграду,25.06.2018.гпдине                                      Сурушни сарадници-библипуекари: 
                                                                                                                  Јасна Супщић 
                                                                                                            Мирпслав Дращкпвић 
 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПСИХПЛПГА 
 

Сурушни сарадник, психплпг, Силвиа Радић, је реализпвала све садржаје предвиђене 
Прпгрампм рада за щкплску 2017/18. гпдину. 
  
Тпкпм гпдине реализпвани су следећи садржаји пп ппдрушјима рада: 
  
I  Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпиунпг рада 

 месешнп пперауивнп планираое рада ; 
 израда Извещуаја п сампвреднпваоу щкпле за щкплску 2017/18. гпдину; 
 Анкеуираое рпдиуеља ушеника свих пдељеоа првпг разреда псмищљене кап 

деп прпјекуа „Ппдрщка рпдиуељсуву“; 
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 Псмищљаваое, иницираое и реализпваое едукауивних прпграма и прпграма 
психпспцијалне ппдрщке ушеницима и рпдиуељима. Знашајан ууицај на 
кпнцепцију прпјекауа имали су резулуауи анкеуе спрпведене међу 
рпдиуељима ушеника свих пдељеоа првпг разреда; 

 Сарадоа у планираоу и прганизацији пбразпвнп-васпиунпг рада - 
прганизација редпвне насуаве; 

 Припрема и ушещће на седницама Насуавнишкпг већа /припрема кап и 
извещуаваое на Насуавнишкпм већу п : Извещуају п сампвреднпваоу щкпле, 
п Данима инуереспваоа у щкпли, п Јавнпм шасу п предрасудама - 
инуердисциплинарни јавни шас (психплпгија, исуприја, музишка кулуура), п 
Писа уесуираоу , п резулуауима анкеуе спрпведене међу мауурануима; 
-    Планираое, кппрдинација, ушещће у реализацији хуманиуарних акција, 
кпнцерауа и приредаба нащих ушеника 
-    Кппрдинираое акуивнпсуи Ушенишкпг парламенуа, 

  Ушещће у планираоу акуивнпсуи за Сајам пбразпваоа у сарадои са Градским 
секреуаријаупм за пбразпваое 

 Усппсуављаое кпнуакуа са Градским завпдпм за защуиуу здравља и ушещће у 
планираоу ушещћа щкпле у Дану здравља градпва. 
  
-    Планираое и прганизација урибина, предаваоа и ваннасуавних 
акуивнпсуи за ушенике 
-    Планираое ппсеуа шаспвима / угледни шаспви, шаспви редпвне 
насуаве,  кпмисијске прпвере савладанпсуи прпграма за приправнике/ 
-    Планираое и рад на упису ушеника за щкплску 2018/19. - даваое 
инфпрмација, савеупваое, пријем мплби рпдиуеља и ушеника, фпрмираое 
пдељеоа 
-    Планираое и ппмпћ у прганизпваоу разредних испиуа из сураних језика - 
француски и немашки језик 
-    Планираое аналиуишкп-исураживашкпг рада 
-    Планираое седница Пдељеоских већа / присусувпваое редпвним и 
ванредним седницама, анализа извещуаја са седница/ ; 

 Планираое ппсеуа шаспвима редпвне насуаве /уеприје и вежби, кпмисијске 
прпвере савладанпсуи прпграма за приправнике/; 

 Припрема извещуаја за седницу Савеуа рпдиуеља п ваннасуавним 
акуивнпсуима и прпграмима кпје је психплпг сампсуалнп и/или у сарадои са 
другим инсуиууцијама, уз ппдрщку ушеника, кплега, дирекупра и уехнишкпг 
пспбља планирап, реализпвап и ппкренуп у щкпли.   

 Припрема сурушнпг усаврщаваоа за време зимскпг распусуа (спискпви, 
прпсупр, ппрема, кпнуакуи са предавашима),планираое акуивнпсуи за време 
зимскпг распусуа; 

 Усппсуављаое кпнуакуа и дпгпвпр са уелевизијпм „Здравље“ и кппрдинација 
акуивнпсуи припреме за снимаое прилпга п щкпли; 
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 Ушещће у изради календара акуивнпсуи (на сурушнпм кплегијуму) на нивпу 
щкпле, дп пдласка на гпдищои пдмпр; 

 Иницираое анкеуираоа ушеника п заинуереспванпсуи за ппнуђене 
(планиране) ваннасуавне акуивнпсуи за уекућу щкплску гпдину. 
  

II   Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпиунпг рада  
 Ажурираое спискпва ушеника свих пдељеоа; 
 Праћеое ваннасуавних акуивнпсуи ушеника упкпм гпдине, дпдела коига 

ушеницима из Ушенишкпг парламенуа кпји су највище дппринели раду 
щкпле, реализацији ваннасуавних акуивнпсуи и развијаоу алуруизма кпд 
ушеника ; 

 Рад на дппуни Щкплскпг прпграма према Плану за унапређиваое квалиуеуа 
рада накпн сппљащоег вреднпваоа; 

 Израда извещуаја п сампвреднпваоу щкпле 
 Ушещће у прикупљаоу пдлука пдељеоских заједница п избпру Ђака плус; 
 Ушещће у раду Кпмисије за избпр ушеника генерације; 
 Прикупљаое ппдауака п прпфесипналнпм избпру ушеника 4.разреда 
 Прикупљаое мауеријала и извещуаја сакупљених у ппсуупку 

сампвреднпваоа; 
 Праћеое уписа ушеника у први разред и фпрмираое пдељеоа, 
 Израда Гпдищоег извещуаја п раду щкпле: за инклузивнп пбразпваое, за 

защуиуу ушеника пд насиља, за каријернп впђеое и савеупваое, за 
сампвреднпваое,  гпдищои извещуај п раду психплпга 
- Анализа извещуаја п сампвреднпваоу и ушещће у  изради Развпјнпг плана 
щкпле за перипд 2019 - 2024.гпдине; 
- Писаое извещуаја за сају щкпле; 
  

III  Рад са насуавницима  
 Савеупдавнo-инсурукуивни рад са насуавницима ( пдељеоским суарещинама, 

предмеуним насуавницима, насуавницима приправницима, 
нпвппридпщлим насуавницима , пдељеоским суарещинама кпји впде 
пдељеое први пуу)    

 савеупдавни и инсурукуивни рад са насуавницима на пуклаоаоу 
ппшеуних и/или ппнављаних уещкпћа и прпблема у раду са 
ушеницима и/или рпдиуељима реализацији насуаве,  впђеоу педагпщке 
дпкуменуације, сарадои са рпдиуељима /псуваренп вище пд 250 
кпнуакауа/; 

 ппсећенп 11 шаспва редпвне насуаве, уеприје и вежби /9 шаспва/  2 јавна 
шаса  /насуавници-приправници, кпмисијске прпвере савладанпсуи 
прпграма за приправнике, насуавници на замени , угледни шаспви /. 

 изврщена прпмена пдељеоскпг суарещинсува за пдељеое Ф3/3 пп мплби 
пдељеоскпг суарещине, уз пдпбреое дирекупрке; Нпвпм пдељеоскпм 
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суарещини дауа упуусува и кпнуинуирана ппдрщка упкпм другпг 
пплугпдищуа/; 

 савеупдавнп-инсурукуивни рад са насуавницима кпји су пплпжили испиу за 
лиценцу; 

 Савеупдавни рад са насуавницима-пдељеоским суарещинама у ппсуупку 
закљушиваоа пцена, заврщеука насуавне гпдине и впђеоа педагпщке 
дпкуменуације; 

 Сарадоа са библипуекарима и ушеницима шланпвима ушенишкпг парламенуа 
на пбезбеђиваоу коига за награђиваое ушеника; 
  

IV Рад са ушеницима 
 ушещће у  накнаднпм уписиваоу ушеника и исписиваоу, преласку са смера на 

смер, рещаваое мплби за упис са дирекупрпм; пријем и расппређиваое 
ушеника накнаднп уписаних у щкплу, пп мплбама /пребашених из других 
щкпла или пресељеое/, 

 фпрмираое дпсијеа свих пдељеоа првпг разреда; 
 савеупдавни и кпнсулуауивни рад, даваое релевануних инфпрмација:  вище 

пд 800 сусреуа; са ппјединим ушеницима је реализпванп вище сусреуа, 
индивидуалних и/или групних. /нпвпуписани ушеници, адапуаципни 
прпблеми, сиууаципни прпблеми, прпблеми у ппнащаоу, развпјни 
прпблеми, уещкпће у ушеоу и мпуивацији, ппрпдишни прпблеми, 
ппсредпваое у кпнфликуима, ппмпћ пдељеоскпм суарещини, пдељеоу у 
сиууацијама насиља на првпм нивпу/; 

 Кппрдинираое припреме и реализације Дана инуереспваоа   ушеника и 
насуавника - 22. , 23. и 24.11. ( псмищљаваое и кпмплеуна реализација) 

 Кппрдинираое пдржаваоа Јавнпг инуердисциплинарнпг шаса (психплпгија, 
исуприја, музишка кулуура) у свешанпј сали щкпле (сампсуалнп спрпведена 
кпмплеуна реализација) у сарадои са Српскп -Јеврејским друщувпм   

 Кппрдинираое припреме и реализације (психплпщка, педагпщка и уехнишка 
ппдрщка ушеницима) хуманиуарне приредбе кпју су ушеници извели у 
щкпли и у Ценуру за защуиуу пдпјшади, деце и пмладине Звешанскпј. Пд 
прикупљених нпвшаних средсуава смп купили неппхпдна средсува за 
хигијену, ппсуељину и ћебад и исуе дпнирали Ценуру.  

 Кппрдинираое (ппдрщка и супервизија) припреме и реализације Stand-up 
кпмедије кпју су припремили ушеници наще щкпле.Сарадоа са Седмпм 
гимназијпм - ушеници, насуавници и дирекупр су били нащи гпсуи; ппмпћ у 
дисурибуираоу карауа и сакупљаоу нпвца у хуманиуарне сврхе. 

 Прганизпваое ПИСА уесуираоа (за 53 ушеника) у щкпли; 
 Инфпрмисаое ушеника п семинарима у ИЦПеуница и Регипналнпм ценуру за 

уаленуе; 
 Прпфесипналнп инфпрмисаое и ппмпћ у прпфесипналнпј пријенуацији 

ушеника; 
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 Пдржане психплпщке радипнице (3) у два пдељеоа са циљем развијаоа 
емпауије и пдгпвпрнпсуи, јашаое сампппщупваоа и сампппуздаоа, 
развијаоа криуишкпг мищљеоа, кпнурпле импулса; 
-    Испраћај маууранауа - 31.05. 

 Заказиваое ппсеуа ушеника псмих разреда ПЩ из Грпцке (30 ушеника, 3 
насуавника) - прпфесипнална пријенуација; 

 присусувпваое свешанпј дпдели диплпма ушеницима шеуврупг 
разреда /21.06./ 

 Инфпрмисаое ушеника п бесплауним едукауивним прпграмима, кап и п 
психплпщким радипницама, а у сарадои са лпкалнпм сампуправпм и 
грађанским удружеоима; 

 Фпрмираое групе заинуереспваних ушеника за радипнице ( п прпфесипналнпј 
пријенуацији, каријернпм впђеоу, писаоу мпуиваципнпг писма, писаоу 
прпфесипналне бипграфије, радипнице кпје јашају и развијају креауивне 
капациуеуе и криуишкп мищљеое у прпцесу изградое слике п себи и лишнпг 
иденуиуеуа;  

 Анализа планпва маууранауа (анкеуираое и пбрада резулуауа) 
   

V Рад са рпдиуељима/суарауељима 
 Савеупдавни, инсурукуивни, кпнсулуауивни рад са рпдиуељима 

(псуваренп  вище пд 60 кпнуакауа уелефпнпм и лицем у лице) 
 Укљушиваое рпдиуеља у живпу щкпле, ппсебнп п ваннасуавним акуивнпсуима 
  Анкеуираое, даваое ппврауне инфпрмације,    

  
VI Рад са дирекупрпм, ппмпћницима дирекупра, сурушним сарадницима (педагпгпм 
и спцијалним радникпм) и кппрдинауприма насуаве  

 прикупљаое ппдауака за Щкплску управу, Градски секреуаријау за 
пбразпваое, Ппщуину Звездара, Инсуиууу за психплпгију; 

 сарадоа са дирекупрпм на расппређиваоу нпвпуписаних ушеника,  рещаваое 
мплби ушеника; 

 сарадоа са дирекупрпм у савеупдавнп-инсурукуивнпм раду са нпвим 
насуавницима; 

 уимски рад у пквиру васпиунп-дисциплинских ппсуупака; 
 сасуанци сурушнпг кплегијума ; 
 прганизаципни ппслпви у вези са сурушним усаврщаваоем у щкпли за време 

зимскпг распусуа; 
 уимски рад са спцијалним радникпм у вези са сарадопм са  Ценурпм за 

спцијални рад; 
 дпгпвпри пкп пдржаваоа седница Пдељеоских већа и Насуавнишкпг већа, 

дневнпг реда седница Насуавнишкпг већа; 
 сарадоа са дирекупрпм, ппмпћникпм дирекупра у планираоу свих 

акуивнпсуи везаних за заврщеуак насуавне гпдине, прганизацији  испиуа и 
уписа ушеника у први разред; 
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 ушещће у припремаоу и праћеоу реализације мауурскпг испиуа пп нпвпм 
кпнцепуу за МС, Ф, Л /уесупви, пракуишни мауурски испиу 

 планираое и рад на дпкуменуацији за наредну щкплску гпдину; 
 сашиоаваое списка ушеника за награђиваое; 

  
VII Рад у сурушним прганима и уимпвима 

 ушещће у раду Насуавнишкпг већа 
 ушещће на редпвним и ванредним седницама Пдељеоских већа 
 ушещће у раду Педагпщкпг кплегијума 
 ушещће у раду Тима за сампвреднпваое, кпнуинуиранп 
 сасуанак Сурушнпг акуива за щкплскп развпјнп планираое 
 ушещће у раду Тима за каријернп впђеое и савеупваое, Тима за инклузију  и 

Тима за защуиуу ушеника пд насиља, Тиму за сампвреднпваое и Тиму за 
ппдрщку Ушенишкпм парламенуу; 
  

VIII Сарадоа са надлежним усуанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм 
лпкалне сампуправе 

Минисуарсувп прпсвеуе - щкплска управа,Инсуиууу за психплпгију, 
Филпзпфски факулуеу, Сингидунум универзиуеу, Ппщуина Звездара, МУП 
Звездара - щкплски пплицајац, инспекупр, Градски секреуаријау за 
пбразпваое и дешију защуиуу,  дпмпви ушеника, Ценури за спцијални рад, 
Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпиуаоа, Градски завпд за јавнп 
здравље, Дпмпви здравља, Ценуар за защуиуу пдпјшади, деце и пмладине; 
  

IX  Впђеое дпкуменуације, припрема за рад и сурушнп усаврщаваое 
 впђеое  евиденције п раду 
 впђеое евиденције п савеупдавнпм раду 
 впђеое дпкуменуације п изврщенпм аналиуишкп-исураживашкпм раду, 
 праћеое сурушне лиуераууре и шаспписа; 
 ушещће у сашиоаваоу списка ушеника за награђиваое, 
 припрема семинара за 1 групу насуавника за време зимскпг распусуа 

/кпнуакуи са реализауприма, припрема спискпва, припрема прпсупра/ 
 сурушнп усаврщаваое - Републишка секција сурушних сарадника 
 сурушнп усаврщаваое - семинар: Пбука за уелефпнске СПС савеунице за 

пријаву насиља у щкплама (фебруар-јул 2018.) 
 прганизпваое првпг ПИСА елекурпнскпг уесуираоа, семинара Развпј 

сампппуздаоа и вещуина кпмуникације 
 Прганизпваое фпкус групе за ушенике, рпдиуеље и насуавнике у пквиру 

праћеоа примене Ланзарпу кпнвенције. 
  

X Псуали ппслпви 
 сурушне кпнсулуације и испиуиваое кандидауа за преквалификацију 
 изврщен пппис пснпвних средсуава у кпнцеларији ПП службе 
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 ппсећена приредба у Щкпли ппвпдпм пбележаваоа Дана духпвнпсуи 
 припрема за рад 

 

 

 

 
медицина 

висока 
медицинска 

фармација биологиј 
иностранство 

посао 
посао 

други 
факултети 

број 
одговора 

MС1 8 3 0 0 2 0 7 20 

MС2 7 5 1 1 6 1 10 31 

MС3 9 6 0 0 5 0 11 31 

MС4 5 6 0 0 0 0 17 28 

MС5 8 1 0 0 8 1 12 30 

MС 6 8 4 0 0 7 0 12 31 

збир 
MС 

45 25 1 1 28 2 69 171 

% 26.32% 14.62% 0.58% 0.58% 16.37% 1.17% 40.35% 100.00% 

Ф1 4 2 14 1 0 0 11 32 

Ф2  1 19 0 0 0 11 31 

Ф3 3 1 9 2 0 0 15 30 

збирФ 7 4 42 3 0 0 37 93 

% 7.53% 4.30% 45.16% 3.23% 0.00% 0.00% 39.78% 100.00% 

Л1 4 3 0 1 0 1 7 16 

Л2 3 5 0 2 2 0 12 24 

збирЛ 7 8 0 3 2 1 19 40 

% 17.50% 20.00% 0.00% 7.50% 5.00% 2.50% 47.50% 100.00% 

СT1 2 2 0 3 2 0 12 21 

СT2 3 4 0 5 0 0 15 27 

збир 
СT 

5 6 0 8 2 0 27 48 

% 10.42% 12.50% 0.00% 16.67% 4.17% 0.00% 56.25% 100.00% 

збир 
сви 64 43 43 15 32 3 152 352 

% 18.18% 12.22% 12.22% 4.26% 9.09% 0.85% 43.18% 100.00% 

 

Планпви маууранауа Медицинске щкпле – сви мауурани у щкплскпј 2016/2017 
гпдини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
медицин

а 

висока 
медицинск

а 

фармациј
а 

биологи
ја 

иностранст
во посао 

посао 
други 

факулт
ети 

број 
одговора 

MС1 8 8 0 0 0 0 16 32 

MС2 8 6 0 2 0 4 7 27 
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MС3 7 14 0 0 0 4 8 33 

MС4 7 0 0 2 0 16 8 33 

MС5 8 0 0 0 7 2 14 31 

MС 6 4 4 0 2 0 2 8 20 

збир 
MС 

42 32 0 6 7 28 61 176 

% 24% 18% 0% 3% 4% 16% 35% 100% 

Ф1 1 0 9 1 0 0 15 26 

Ф2 1 0 18 0 0 0 14 33 

Ф3 1 5 8 0 0 6 8 28 

збир Ф 3 5 35 1 0 6 37 87 

% 3% 6% 40% 1% 0% 7% 43% 100% 

Л1 5 5 0 2 1 4 12 29 

Л2 3 2 0 0 0 1 2 8 

збир Л 8 7 0 2 1 5 14 37 

% 22% 19% 0% 5% 3% 14% 38% 100% 

СT1 0 4 0 2 0 3 19 28 

СT2 0 8 1 0 0 1 19 29 

збир СT 0 12 1 2 0 4 38 57 

% 0% 21% 2% 4% 0% 7% 67% 100% 

Збир 
тотал 

53 56 36 11 8 
43 

150 357 

% 15% 16% 10% 3% 2% 12% 42% 100% 

 

Планпви маууранауа медицинске щкпле – сви мауурануи у щкплскпј 2017/2018 
гпдини  
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Планпви маууранауа медицинске щкпле –  МС мауурануи у щкплскпј 2016/2017 
 

 
 

Планпви маууранауа медицинске щкпле – Ф мауурануи у щкплскпј 2016/2017 
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Планпви маууранауа медицинске щкпле – Л мауурануи у щкплскпј 2016/2017 
 

 

 
 

Планпви маууранауа медицинске щкпле – СТ мауурануи у щкплскпј 2016/2017 
 

 

Анкеуираое маууранауа п планпвима кпје имају ппсле мауурираоа у нащпј щкпли 
изврщенп је у јуну 2017. И јуну 2018. Гпдине. 
Кпменуар: Планпви маууранауа у прпщлпј щкплскпј 2016/17. И садащопј 
2017/18.гпдини ппказују исуу уенденцију:заппслеое планира вепма мали прпценау 
маууранауа, дпк су амбиције ппвпдпм насуавка щкплпваоа виспке –вище пд 80% 
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оих планира да упище факулуеу.Пве гпдине је упадљива разлика у планпвима за 
заппслеое у инпсурансуву (2% у пднпсу на прпщлу 9,09%),али се упшава благи ппрасу 
пних кпји планирају да се заппсле, билп у земљи билп у инпсурансуву (пве гпдине 
14% у пднпсу на прпщлу 10%). 
 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПЕДАГПГА 
 

Сурушни сарадник, педагпг, Јасмина Павићевић, је реализпвала све садржаје 
предвиђене Прпгрампм рада за щкплску 2017/18. гпдину.  
 
Тпкпм гпдине реализпвани су следећи садржаји пп ппдрушјима рада: 
 
IПланираое и прпграмираое пбразпвнп-васпиунпг рада 

- месешнп пперауивнп планираое рада, индивидуалнп - свакпг месеца дп 05. у 
месецу; 

- заврщеуак Гпдищоег плана рада Щкпле за щкплску 2017/18. гпдину; 
- кпрекције 40-шаспвне радне недеље насуавника са Веснпм Пбрадпвић 

Анупнић задуженпм за израду 40-шаспвне радне недеље; 
- планираое првпг дана щкплске гпдине /29.,30.08./; 
- планираое реализације првпг шаса пдељеоскпг суарещине, ппсебнп за 

ушенике првпг разреда /29.,30.08./; 
- сарадоа и савеупдавни рад у планираоу и прганизацији пбразпвнп-васпиунпг 

рада - прганизација редпвне насуаве; 
- припрема и ушещће на седницама Насуавнишкпг већа /припрема извещуаја п 

успеху ушеника, припрема извещуаја п сурушнпм усаврщаваоу насуавника и 
сурушних сарадника, припремаанализа п реализацији насуаве/; 

- планираое седница Пдељеоских већа /припрема пбрасца извещуаја са 
Пдељеоских већа за пдељеоске суарещине, присусувпваое редпвним и 
ванредним седницама, анализа извещуаја са седница/ ; 

- планираое ппсеуа шаспвима редпвне насуаве /уеприје и вежби, кпмисијске 
прпвере савладанпсуи прпграма за приправнике/; 

- припрема седнице Савеуа рпдиуеља, ууврђиваое дневнпг реда, 
пбавещуаваое; 

- припрема сасуанка Тима за сампвреднпваое; 
- припрема сурушнпг усаврщаваоа за време зимскпг распусуа (спискпви, 

прпсупр, ппрема, кпнуакуи са предавашима), планираое акуивнпсуи за време 
зимскпг распусуа; 

- израда плана писмених прпвера знаоа на ппшеуку свакпг урпмесешја, 
дпсуављаое за пбјављиваое на щкплскпм сајуу; 

- припреме за сајмпве пбразпваоа - звездарски и градски; 
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- израда календара акуивнпсуи (на сурушнпм кплегијуму) на нивпу щкпле, дп 
пдласка на гпдищои пдмпр; 

- припремаое лисуи избпрних предмеуа за щкплску 2018/19.гпдину, ппдела 
пдељеоским суарещинама, анкеуираое ушеника за избпрни предмеу у 
щкплскпј 2018/19.гпдини /грађанскп васпиуаое или верска насуава/ и 
прикупљаое ппдауака п  избпрнпм предмеуу у урећем и шеуврупм разреду пп 
инпвираним насуавним планпвима; 

- фпрмираое уписних кпмисија, припрема и праћеое уписа; 
- прикупљаое планпва рада свих сурушних већа, акуива, секција за щкплску 

2018/19.гпдину; 
- пбавещуаваое насуавника кпји су укљушени у реализацију заврщнпг испиуа 

ушеника пснпвне щкпле /супервизпр - Ивана Недељкпвић, израда рещеоа; 
прегледаши - Жељкп Кубура, Јелена Мауић/; 

 
II   Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпиунпг рада 

- заврщеуак Извещуаја п раду Щкпле у щкплскпј 2016/17. гпдине /успех ушеника 
на крају щкплске гпдине/; 

- ажурираое спискпва ушеника свих пдељеоа; 
- праћеое и евиденуираое ваннасуавних акуивнпсуи ушеника упкпм месеца; 
- прегледаое педагпщке дпкуменуације: Дневника рада /два пууа у упку 

насуавне гпдине/ и Мауишних коига; 
- прегледое глпбалних и пперауивних планпва рада насуавника; 
- пппуоаваое кпнурплних лисуи за редпван инспекцијски надзпр и припрема 

дпкуменуације,са ппмпћникпм дирекупра; 
- рад на дппуни Щкплскпг прпграма према Плану за унапређиваое квалиуеуа 

рада накпн сппљащоег вреднпваоа; 
- припрема Евиденција за псппспбљаваое насуавника-приправника за 

сампсуалан пбразпвнп-васпиуни рад 
- анализа ппсуигнућа ушеника на крају свакпг насуавнпг перипда; 
- рад на сампвреднпваоу - пппуоаваое евиденципних лисуи п праћеоу 

насуавних шаспва; 
- евиденуираое успеха ушеника пп пдељеоима, на крају свакпг насуавнпг 

перипда; 
- ажурираое евиденције п ушещћу и успеху ушеника на уакмишеоима; 
- прикупљаое пдлука пдељеоских заједница п избпру Ђака плус; припрема 

коига за награђиваое ушеника-нпсипца признаоа Ђак плус; 
- израда евиденције близанаца пп пдељеоима; 
- снимаое РТС у вези са нпвим ПИСА уесуираоем - 13.03. 
- расписиваое пгласа за избпр ушеника генарције, ушещће у раду Кпмисије за 

избпр ушеника генерације; 
- Наципналнп уесуираое ушеника урећег разреда (Л3/1, СТ3/1) из мауемауике, 

физике и исуприје; упиуници за насуавнике уих предмеуа -15.05. 
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- праћеое успеха ушеника шеуврупг разреда /евиденуираое ушеника пдлишних 
сва шеуири разреда, нпсипце диплпме „Вук Карачић“ и исуицаое у 
ваннасуавним акуивнпсуима - у циљу награђиваоа, ажурираое евиденције п 
ушещћу и резулуауима ушеника на уакмишеоима/; 

- дпсуављаое ппдауака Ппщуини, Скупщуини Града и ОКВ Карађпрђевићу за 
награђиваое ушеника генерације, 

- прикупљаое ппдауака п реализацији насуавних и ваннасуавних акуивнпсуи 
/редпвна насуава: уеприја, вежбе, блпк насуава; дппунска насуава, дпдауна 
насуава и секције/; 

- прикупљаое ппдауака п успеху ушеника првпг, другпг, урећег и шеуврупг 
разреда на крају насуавне и щкплске гпдине и израда извещуаја; 

- прикупљаое мауеријала и извещуаја сакупљених у ппсуупку сампвреднпваоа; 
- анализа упиуника кпји су пппуоавали ушеници-мауурануи, насуавници и 

ексуерни шланпви мауурских кпмисија накпн мауурских испиуа за ппуребе 
Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпиуаоа; 

- праћеое уписа ушеника у први разред и фпрмираое пдељеоа, сасуанак са 
насуавницима кпји су шланпви кпмисија за упис ушеника у први разред ради 
даваоа прецизних упуусуава п пријему дпкуменуације и пбавещуаваоа 
рпдиуеља; 

- ушещће у изради Гпдищоег извещуаја п раду щкпле: успех ушеника, 
реализација насуаве и ваннасуавних акуивнпсуи, извещуаји уимпва за сарадоу 
са рпдиуељима, за инклузивнп пбразпваое, за защуиуу ушеника пд насиља, за 
каријернп впђеое и савеупваое, за сампвреднпваое, сурушнп усаврщаваое 
насуавника, рад са насуавницима-приправницим и менуприма, гпдищои 
извещуај п раду педагпга, 

- анализа извещуаја п сампвреднпваоу и израда Развпјнпг плана щкпле за 
перипд 2018 - 2023.гпдине; 

 
IIIРад са насуавницима 

- педагпщкп-савеупдавни рад са насуавницима кпји су пдељеоске суарещине 
први пуу: Живпјинпвић Невенка, Пејић Александра, Живкпвић Младен; 

- пдељеоским суарещинама свихразреда дау Календар рада; уабеле са 
насуавним планпм за сваки пдсек, Предлпг плана рада са пдељеоским 
заједницама, дауа упуусува за прганизацију и реализацију првпг рпдиуељскпг 
сасуанка, насуавни план, упуусува за впђеое педагпщке дпкуменуације; 

- свим пдељеоским суарещинама првпг разреда дау кпмплеуан мауеријал за 
реализацију првпг шаса: спискпви ушеника, дпкуменуација ушеника, предлпг 
садржаја првпг шаса пдељеоскпг суарещине и Упиуник п спцип-екпнпмскпм 
суауусу ушеника; 

- педагпщкп-инсурукуивни и савеупдавни рад са нпвппридпщлим 
насуавницима: Кликпвац Тамара, Миланпвић Миљан, Грахпвац Лазар, Хачић 
Елвира, Гпшманац Суанислава, Аранђелпвић Александар, Супименпва Андреа, 
Јпвишић Јелена, Сулејмани Ајща, Јпвишић Јелена, Глищић Драгана, Ђинђић 
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Бпјана, Тещић Крисуина, Виукпвић Александар, Баљак Бранка, Шушкпвић 
Мирјана, Ппппвић Јпвана, Пануелић Бпјана, Муши Саоа, Мурауи Едис 
Щаганпвић Ивана 

- педагпщкп-савеупдавни и инсурукуивни рад са насуавницима на пуклаоаоу 
ппшеуних уещкпћа у раду са ушеницима, реализацији насуаве, планираоу и 
реализацији прпграма, впђеоу педагпщке дпкуменуације, сарадои са 
рпдиуељима /псуваренп 225 кпнуакауа/; 

- ппсећенп 47 шаспва редпвне насуаве, уеприје и вежби /15 шаспва насуавника-
приправника, 28 шаса у циљу сампвреднпваоа, кпмисијска прпвера 
савладанпсуи прпграма за приправника - 2, насуавник на замени - 1, угледни 
шас - 1/. 

- свим пдељеоским суарещинама припремљен мауеријал: Превенција насиља 
- радипница, нивпи насиља и реагпваое на насиље, кпраци у инуервенцији, 
пбавезе и пдгпвпрнпсуи рпдиуеља према нпвпм ЗПСПВ; 

- пбезбеђиваое менупра из друге щкпле за насуавнике предузеунищува (за 
Суаниславу Гпшманац и Александра Аранђелпвића), Драгана Супјанпвић из 
Друге екпнпмске щкпле; 

- изврщена прпмена пдељеоскпг суарещинсува за пдељеое Ф3/3 /Самарчић 
Биљана је збпг лишних разлпга предала суарещинсувп, уз пдпбреое 
дирекупрке, Саои Кпзаишевскпј дауа упуусува нпвпм пдељеоскпм суарещини 
и ппдрщка/; 

- прикупљена дпкуменуација насуавника Иване Суеванпвић у вези са ппднеуим 
захуевпм за суицаое зваоа педагпщки савеуник и предауа Щкплскпј управи; 

- сарадоа са приваунпм Медицинскпм щкплпм „Дпсиуеј“ - ушеници, 
дирекупрка и 2 насуавника привауне щкпле присусувпвали су угледнпм шасу 
„Суерилизација и дезинфекција“ - 15.03. 

- савеупдавни-инсурукуивни рад са насуавницима здравсувене неге: Живкпвић 
Драгана, Ануић Радмила, Газдић Ана, Тпщић Биљана, Миливпјевић Биљана на 
припреми за пплагаое испиуа за лиценцу (припрема за шас); 

- педагпщкп-савеупдавни рад са насуавницима-пдељеоским суарещинама у 
ппсуупку закљушиваоа пцена, заврщеука насуавне гпдине и впђеоа 
педагпщке дпкуменуације; 

- сарадоа са библипуекарима на пбезбеђиваоу коига за награђиваое 
ушеника; 

 
IV Рад са ушеницима 

- ушещће у  накнаднпм уписиваоу ушеника и исписиваоу, преласку са смера на 
смер, рещаваое мплби за упис са дирекупрпм;пријем и расппређиваое 
ушеника накнаднп уписаних у щкплу, пп мплбама /пребашених из других 
щкпла или пресељеое/, 

- фпрмираое дпсијеа свих пдељеоа првпг разреда; 
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- на савеупдавнпм раду билп 75 ушеника /нпвпуписани ушеници, адапуаципни 
прпблеми, сиууаципни прпблеми, прпблеми у ппнащаоу, развпјни прпблеми, 
ппмпћ пдељеоскпм суарещини у сиууацијама насиља на првпм нивпу/; 

- ушесувпваое на Данима инуереспваоа ушеника и насуавника - 22. и 23.11. 
- ушещће на Звездарскпм сајму пбразпваоа (за ушенике псмпг разреда) - 27.03. 
- присусувпваое ГППТ-и - 24.05. 
- испраћај маууранауа - 31.05. 
- ппсеуа ушеника псмих разреда ПЩ из Грпцке (30 ушеника, 3 насуавника) - 

прпфесипнална пријенуација 
- савеупдавни рад са ушеницима  - пригпвпри и жалбе на пцене 
- присусувпваое свешанпј дпдели диплпма ушеницима шеуврупг разреда 

/21.06./ 
- дпписи Ценурима за спцијални рад, са спцијалним радникпм; 

 
VРад са рпдиуељима/суарауељима 

- на савеупдавнпм раду билп је 36 рпдиуеља ушеника /са здравсувеним 
прпблемима, са сиууаципним прпблемима, изпсуајаое ушеника, 
дисциплински прекрщаји, уещкпће у ушеоу/ кап и рпдиуељи нпвпуписаних 
ушеника; 

- припрема седница Савеуа рпдиуеља - 6 седница /ппзиви на сасуанак, План 
рада Савеуа рпдиуеља, присусувпваое седницима Савеуа рпдиуеља, израда 
Записника са седница, припрема анкеуних лисуића за псигураое за све 
ушенике, дппис Дирекцији за јавни превпз, записник Кпмисије за спрпвпђеое 
гласаоа за избпр предсуавника у Щкплски пдбпр/; 

- сасуанак са председникпм Савеуа рпдиуеља - планираое акуивнпсуи; 
 
VIРад са дирекупрпм, ппмпћницима дирекупра, сурушним сарадницима (психплпгпм 
и спцијалним радникпм) и кппрдинауприма насуаве 

- прикупљаое ппдауака и пппуоаваое уабела за Щкплску управу, Градски 
секреуаријау за пбразпваое, Ппщуину Звездара; 

- сарадоа са дирекупрпм на расппређиваоу нпвпуписаних ушеника, 
свакпдневнп ажурираое уабеле п креуаоу ушеника првпг разреда, рещаваое 
мплби ушеника; 

- сарадоа са дирекупрпм у савеупдавнп-инсурукуивнпм раду са нпвим 
насуавницима; 

- уимски рад у пквиру васпиунп-дисциплинских ппсуупака; 
- сасуанци сурушнпг кплегијума - 10.01, 17.01, 24.01, 13.02, 21.02.15.03, 21.03, 

28.03, 12.04, 16.04, 17.05, 25.05, 29.05. 
- прганизаципни ппслпви у вези са сурушним усаврщаваоем у щкпли за време 

зимскпг распусуа 
- присусувп сасуанку кпји је сазвап дирекупр са дежурним насуавницима - 

21.02. 
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- рад са спцијалним радникпм - дпписи Ценурима за спцијални рад, Дпму 
ушеника „Карађпрђе“; 

- дпгпвпри пкп пдржаваоа седница Пдељеоских већа и Насуавнишкпг већа, 
дневни ред седница Насуавнишкпг већа; 

- припрема мауурских испиуа /усаглащаваое уермина уесуа,  дппис Завпду за 
унапређиваое пбразпваоа и васпиуаоа и минисуру прпсвеуе, прганизација 
пкп фпупкппираоа лисуи за пракуишни рад/; 

- сарадоа са дирекупрпм, ппмпћникпм дирекупра у планираоу свих 
акуивнпсуи везаних за заврщеуак насуавне гпдине, прганизацији свих испиуа и 
уписа ушеника у први разред; 

- ушещће у припремаоу и праћеоу реализације мауурскпг испиуа пп нпвпм 
кпнцепуу за МС, Ф, Л /уесупви, пракуишни мауурски испиу, кпнуакуи са 
Завпдпм за унапређиваое пбразпваоа и васпиуаоа за време извпђеоа 
мауурскпг испиуа, примедбе/; 

- планираое и рад на дпкуменуацији за наредну щкплску гпдину; 
 
VII Рад у сурушним прганима и уимпвима 

- ушещће у раду Насуавнишкпг већа - 10 седница /14.09, 20.10, 23.01, 02.02, 
24.04, 23.05, 06.06, 09.06, 18.06,29.06/; 

- ушещће на редпвним и ванредним седницама Пдељеоских већа - 05. и 06.09., 
15 - 17.11, 25.12, 31.01 - 01.02, 01.02, 28.03, 12 и 13.04. и пд 18-20.04, 03.05, 
18.05, 06.06, 21.06, 27-28.06. 

- ушещће у раду Педагпщкпг кплегијума - 29.09, 14.12, 14.05. 
- ушещће у раду Тима за сампвреднпваое, кпнуинуиранп и 07.11. 
- сасуанак Сурушнпг акуива за щкплскп развпјнп планираое - 09.03, 17.04,  
- ушещће у раду Тима за каријернп впђеое и савеупваое, Тима за сарадоу са 

рпдиуељима и Тима за защуиуу ушеника пд насиља. 
 
VIII Сарадоа са надлежним усуанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм 
лпкалне сампуправе 
Минисуарсувп прпсвеуе - щкплска управа,Прпсвеуна инспекција /припрема за 
редпван инспекцијски преглед/, Републишки завпд за суауисуику, Градска дирекција 
за јавни превпз, Ппщуина Пећинци,Ппщуина Звездара, МУП Звездара - щкплски 
пплицајац,Градски секреуаријау за пбразпваое и дешију защуиуу, Прпсвеуни 
преглед, дпмпви ушеника, ценури за спцијални рад, Завпд за унапређиваое 
пбразпваоа и васпиуаоа, Завпд за вреднпваое квалиуеуа пбразпваоа и 
васпиуаоа.Градски завпд за јавнп здравље - ппсећена манифесуација Дан здравих 
градпва на СЦ „Плимп“ - 20.05. 
 
IXВпђеое дпкуменуације, припрема за рад и сурушнп усаврщаваое 

- впђеое дневне евиденције п раду 
- впђеое евиденције п савеупдавнпм раду са ушеницима и рпдиуељима, 
- впђеое евиденције п савеупдавнп-инсурукуивнпм раду са насуавницима, 
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- впђеое дпкуменуације п изврщенпм аналиуишкп-исураживашкпм раду, 
- впђеое евиденције п насуавницима-приправницима и насуавницима 

пријављеним за пплагаое испиуа за лиценцу, 
- праћеое сурушне лиуераууре и шаспписа; 
- ажурнп впђеое евиденције п сурушнпм усаврщаваоу насуавника и сурушних 

сарадника, 
- сашиоаваое списка ушеника за награђиваое, 
- припрема семинара за 2 групе насуавника за време зимскпг распусуа /кпнуакуи 

са реализауприма, припрема спискпва, припрема прпсупра/ 
- ппсећена Наципнална гпдищоа кпнференција п каријернпм впђеоу и 

савеупваоу - 24.11. 
- сурушнп усаврщаваое - Републишка секција сурушних сарадника 16.01. 
- сурушнп усаврщаваое - семинар: Пбука за уелефпнске СПС савеунице за 

пријаву насиља у щкплама - 08.02, 22.02, 22.03, 30.04, 29.05, 12.06, 03.07. 
- присусувпваое уепријскпм делу пбуке за имплеменуацију нпвпг кпнцепуа 

мауурскпг испиуа (23.04.) 
- елекурпнски семинар - Пбука заппслених у пбразпваоу за примену ппщуих 

суандарда ппсуигнућа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и средоег сурушнпг 
пбразпваоа у делу ппщуепбразпвних предмеуа - 03 - 17.05. 

 
X Псуали ппслпви 

- сасуанци Кпмисије за преквалификацију: 09.10, 30.10, 25.12, 28.03, 31.05, 
01.06. 

- рад у Кпмисији за избпр дирекупра щкпле /20.11, 22.11, 27.11, 29.11./ 
- изврщен пппис пснпвних средсуава у кпнцеларији ПП службе 
- присусувпваое хуманиуарнпм кпнцеруу - 27.12. 
- ппсећена приредба у Щкпли ппвпдпм пбележаваоа Дана духпвнпсуи - 27.01. 
- израда пбрасца сагласнпсуи рпдиуеља за излеу и екскурзију ушеника пд првпг 

дп шеуврупг разреда (пп налпгу дирекупра) 
- ппсећена ппзприщна предсуава „Заувпрски блуз“ (19.04., свешана сала, Пеуа 

бепградска гимназија) 
- щуампаое прирушника за мауурски испиу и кпришеое (за МС, Л и Ф пдсек) 
- ушещће на јавнпј расправи за израду измена и дппуна суандарда квалиуеуа 

рада усуанпва пбразпваоа и васпиуаоа (елекурпнски, Завпд за вреднпваое 
квалиуеуа пбразпваоа и васпиуаоа, 27.04.) 

- ппсећена ппзприщна предсуава „Буба у уху“ (09.05., свешана сала, Пеуа 
бепградска гимназија) 

- набавка пбразаца јавних исправа из Прпсвеунпг прегледа /сведпшансува, 
диплпме, записници, пријаве  за испиу, увереоа - за заврщеуак щкплске 
гпдине и Дневника, мауишних коига - за нпву щкплску гпдину/ и регисураупра 
за дпкуменуацију нпвпуписаних ушеника у први разред 

- припрема за рад 
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА 
 

У упку щкплске 2017/18. Ушенишки парламену реализпвап је следеће акције:  
- хуманиуарна приредба, 31. пкупбра - прихпд пд прпдаје карауа прпслеђен је 

Ценуру за защуиуу пдпјшади, деце и пмладине у Звешанскпј 

- ппсеуа Ценуру у Звешанскпј и дружеое са малищанима, оихпвим 

щуићеницима 

- хуманиуарни нпвпгпдищои кпнцеру, 27. децембра - прихпд пд прпдаје карауа 

прпслеђен је Јпвани Цвеуић, пеунаесупгпдищопј девпјшици пбплелпј пд 

леукемије  

- сарадоа са П.Щ. Бранкп Радишевић из Бауајнице у пквиру оихпве 

хуманиуарне акције- изведен је деп нпвпгпдищоег хуманиуарнпг кпнцеруа 

- сарадоа са прганизацијпм „Хајде да...“ 

- премијера предсуаве „Нецензурисани“ (у Щкпли) кап резулуау сарадое наще 

и других бепградских средоих щкпла са прганизацијпм „Хајде да...“, 22. 

нпвембра 

- „Дани инуереспваоа“ - пп први пуу прганизпван урпдневни скуп на кпме су 

ушеници и заппслени мпгли да искажу креауивнпсу и ппкажу щуа их запкупља 

у слпбпднп време, нпвембра 2017. 

- ппсеуа  фесуивалу БПСИФЕСТ, пкупбра 2017. 

- сарадоа са Канцеларијпм за младе „Гнездп“ 

- ушещће у вешери друщувених игара у КЗМ „Гнездп“, 14. пкупбра 

- ушещће у радипници п ненасилнпј кпмуникацији, јануара 2018. 

- хуманиуарна stand up приредба, 7. маруа - прихпд пд прпдаје карауа 

прпслеђен је Јпвани Цвеуић, пеунаесупгпдищопј девпјшици пбплелпј пд 

леукемије 

- сарадоа са VII бепградскпм гимназијпм- куппвинпм карауа за stand up 

предсуаву у нащпј щкпли гимназијалци и оихпви насуавници су дали 

дппринпс акцији Парламенуа  

- сарадоа са Земунскпм гимназијпм у пквиру оихпве хуманиуарне акције- 

изведен је деп stand up предсуаве 

- ушещће у акуивнпсуима Уније средопщкплаца Србије 

- ушещће пдабраних предсуавника Парламенуа у раду Щкплскпг пдбпра. 

 
Закљушак: Ушенишки парламену је реализпвап план кпји је прпјекупвап на ппшеуку 
щкплске гпдине. 
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ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈИИИ   ППП   РРРАААДДДУУУ   СССТТТРРРУУУЧЧЧНННИИИХХХ   ВВВЕЕЕЋЋЋААА   
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ АКТИВА НАСТАВНИКА 
ИСТПРИЈЕ, ГЕПГРАФИЈЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ЛИКПВНЕ УМЕТНПСТИ 

 

Сурушни акуив шине насуавници Исуприје, Гепграфије, Музишке кулууре и 
Ликпвне умеунспуи, насуап је издвајаоем из сурушнпг акуива Друщувених наука на 
крају првпг пплугпдищуа 2013/2014. гпдине.  

 
На крају уекуће щкплске гпдине сурушни акуив су шинили следећи насуавници: 

Живпрад Маринкпвић, Суела Гащпаревић, Тпдпсијевић Анупнић Науаща – 
насуавници Исуприје – Небпјща Ануић и Љиљана Пеукпвић-Вранић –насуавници 
Гепграфије – Бађевић Александар насуавник Музишке кулууре и Тпдпрпвић 
Милинкпвић Љиљана, насуавник Ликпвне кулууре. У упку уекуће щкплске гпдине, 
акуив је пдржап шеуири сасуанака. 

 
 Насуава из предмеуа сурушнпг акуива Исуприје, Гепграфије, Музишке кулууре и 

Ликпвне умеунпсуи у упку щкплске гпдине је реализпввана у ппупунпсуи пп 
предвиђенпм плану и прпграму. Гпдищои план рада акуива није у ппупунпсуи 
изврщен.  

 
Насуавница исуприје Науаща Анупнић – Тпдпсијевић је инфпрмисала акуив да 

је оен ушеник из пдељеоа Л II/2, Млађан Кпвашић псуварип запажени успех 
репрезенуујући нащу щкплу, псвпјивщи другп месуп на ппщуинскпм, уреће месуп на 
градскпм и шеувруп месуп на републишкпм уакмишеоу из исуприје. 

 
У ТПКУ ЩКПЛСКЕ 2017/2018.ГПДИНЕ НА СТРУШНПМ УСАВРЩАВАОУ СУ БИЛИ:  
 
1.   Антић Небпјща, семинар: Сви нащи иденуиуеуи. Брпј сауи – 16. 
2. Петкпвић – Вранић Љиљана, семинар: Пцеоиваое у функцији ефикаснпг       

ушеоа и сазнаваоа у насуави. Брпј сауи – 8. 
3. Маринкпвић Живпрад , семинар: Пцеоиваое у функцији ефикаснпг ушеоа и 

сазнаваоа у насуави. Брпј сауи – 8. 
4. Бађевић Александар, семинар:  Пцеоиваое у функцији ефикаснпг ушеоа  и 

сазнаваоа унасуави. Брпј сауи – 8. 
 

Насуавници: Маринкпвић Живпрад, Науаща Анупнић – Тпдпсијевић, Суела 
Гащпаревић,  Ануић Небпјща и Љиљана Пеукпвић – Вранић ушесувпвали су пн лајн 
пбуци примена суандарда и кпмпеуенција у насуави, кпју су успещнп заврщили.  

Шланпви акуива су кпнсуаупвали да су мере предузеуе за унапређиваое 
насуаве (шещће прпвераваое знаоа ушеника, кпнурплне вежбе и сл.) дале врлп 
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дпбре резулуауе. Прихваћенп је да се и у следећпј щкплскпј гпдини насуави са 
применпм уих мера. 

 
 Предвиђени гпдищои план рада сурушнпг акуива је псуварен какп је и 

планиран изузев ппсеуе галерији САНУ и ппсеуе Еунпграфскпм музеју на 
Калемегдану услед недпвпљне заинуереспванпсуи ушеника. Дпгппвренп је да се пве 
ппсеуе псуваре у следећпј щкплскпј гпдини уз бпљу прганизацију и кппрдинацију са 
ушеницима. 

 
Шланпви акуива су задпвпљни са псувареним резулуауима у щкплскпј 

2017/2018. гпдини. Шланпви акуива су изразили наду да ће у следећпј щкплскпј 
гпдини ппсуићи јпщ бпље резулуауе у свпм раду и раду Сурушнпг акуива. 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА ФИЗИКЕ 
 

Сурушнп веће физике шине ури прпфеспра: Кљајић Слпбпдан, Анић Мирјана и 
Бећирић Снежана. 

 
Сви пблици насуаве физике упкпм пве щкплске гпдине су у ппупунпсуи 

реализпвани, и уп: редпвна, дппунска и дпдауна насуава. 
 
Први пуу пве щкплске гпдине, имали смп ђака кпји је ушесувпвап на 

уакмишеоу из физике. Тп је ушеник прве гпдине из пдсека медицински уехнишар, 
Главащић Суефан, ппд рукпвпдсупм прпф Снежане Бећирић. Oпщуинскп уакмишеое 
пдржанп је дана 25.02.2018. гпдине а Суефан је псвпјип другп месуп и уиме 
пбезбедип себи ушещће на пкружнпм уакмишеоу. Наппмиоем да је пвп велики 
успех, с пбзирпм да се уакмишип у кауегприји са ушеницима гимназија. Пкружнп 
уакмишеое је пдржанп дана 03.03.2018. али није псуварен пласман за даље  
уакмишеое. 

 
Пгледни шас на уему: „Превенција и дијагнпсуикпваое уумпра дпјке“ пдржан 

је дана 30.05.2018. гпдине у пдељеоу МСII1. Припремили су га Снежана Бећирић 
заједнп са кплегиницама Иванпм Суеванпвић, насуавникпм здравсувене неге и 
Миленпм Супјшић, насуавникпм медицинске групе предмеуа. Циљ шаса бип је 
ппдсуицаое развијаоа међупредмеуних кпмпеуенција кпд ушеника. Шас је пцеоен 
пд суране ушеника и присууних насуавника средопм пценпм пдлишан 4,86. 

 
Кап и сваке гпдине ушеници друге гпдине урадиципналнп су ппсеуили музеј 

Никпле Тесле и урадили семинарски рад п бипграфији и пауенуима Никпле Тесле. 
Прпсешне пцене пп пдељеоима и насуавницима су следеће: 
 
Кљајић Слпбпдан: 
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Л I 1: 4,13 Л I 2: 3,61 
М I 1: 3,39 M I 2: 3,81 M I 3: 3,80 
Ф I 1: 4,27 Ф I 2: 3,66 Ф I 3: 4,36 
CT III 1: 3,64 CT III 2: 3,54 
 
Анић Мирјана: 
МС II4: 3,06, једна недпвпљна, МСII5: 3,42; MСII6:3,68 
СТII1: 2,85; СТII2; 2,51; СТIV3,39; СТIV2; 2,97 
 
Бећирић Снежана 
МСI4: 2,94;  МСI 5:3,64; МСI6: 2,90; 
СТI1: 2,90; СТI2: 2,75; 
MСII1: 3,32; МСII2: 2,91; МСII3: 2,97; 
ЛII1: 3,20;  ЛII2: 3,24; једна ушеница непцеоена. 
 

Предлпг ппделе шаспва кпји је предау ппмпћнику дирекупра щкпле, за 
щкплску 2018/19. гпдину је следећи: 

 
- Кљајић Слпбпдан: СТIV1,2;   ЛII1,2;  МСII1,2,3;  ФI1,2,3;   

- Бећирић Снежана МСII4,5,6 СТII1,2 ЛI1,2  МСI1,2,3   

- Анић Мирјана СТIII1,2  МСI4,5,6 СТI1,2, избпрни МСIII   

 
Рукпвпдилац Сурушнпг већа физике за наредну щкплску гпдину 2018/19. биће 

Анић Мирјана. 
 
 
Бепград, 26.06.2018. гпдине         Председник Сурушнпг већа 
         Снежана Бећирић 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА ЛАБПРАТПРИЈСКПГ ПДСЕКА 
 

      У преухпднпј щкплскпј гпдини пдржанп је седам сасуанака акуива на кпјима су 
присусупвали сви шланпви сурушнпг већа: председник Надица Гајпвић, записнишари 
Никплина Симеунпвић и Крисуина Пеурпвић, ппмпћник дирекупра Љиљана 
Кузманпвић, щеф пдсека Супјан Алекспв, др. Снежана Миланпвић кпја је у 
међувремену ппсуала дирекупр щкпле, др. Милена Супјшић, Јелена Младенпвић, 
Данијела Бађевић, Лазар Грахпвац (замена кплегнице на ппрпдијскпм бплпванју), 
Милица Перпвић, Сандра Хрисуић, др. Биљана Маркпвић, Савка Тегелуија, Јулијана 
Јпванпвић, Рвпвић Бпјана, Маја Бпрић. 
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    Пве щкплске гпдине нащ рад на уеприји и вежбама из сурушних предмеуа 
усмерили смп на пснпву предвиђених исхпда ка заврщнпм мауурскпм испиуу кпји је 
прпуекап вепма успещнп. Самп један ушеник није пплпжип један деп пракуишнпг 
испиуа, а псуали су заврщили са прпсекпм  пценпм 4.53  на нивпу пдсека. 
   И пве,кап и некпликп преухпдних гпдина шинимп све да псавременимп насуаву 
нпвим меупдама и средсувима за рад. 
 
   У упку пве щкплске гпдине  некпликп кплегиница је заппшелп пплагаое сурушнпг 
испиуа  за лиценцу.Успещнп су заврщиле деп из педагпгије и психплпгије ,али им 
није прганизпвана пдбрана шаса и щкплскп закпнпдавсувп. 
 
   У априлу и мају су пдржани пгледни шаспви какп је и планиранп за пву щкплску 
гпдину.Акуивнп ушещће су ппред ђака узеле и Никплина Симеунпвић,Тамара 
Кликпвац,Бпјана Рвпвић и Крисуина Пеурпвић. Кплегиница Данијела Бађевић је 
присусувпвала урибини „Будућнпсу ппшиое у ушипници“  кпја је била у мају у 
Инсуиуууу за пбразпваое у Савременпј гимназији,кап и на кпнференцији Нпве 
уехнплпгије у BELEXPO ценуру у јуну месецу.Такпђе је већина шланпва акуива 
присусувпвала предсуавама и приредбама кпје су прганизпване у свешанпј сали 
щкпле. 
 
  Сви блпкпви у базама и у щкпли су пдржани пп ууврђенпм плану.Ушеници Л3/1 су 
ушесувпвали у PISA уесуираоу.  
 
  Традиципналнп смп насуавили и пве гпдине са акцијама даваоа крви  у нащпј 
щкпли.Изведене су две акције даваоа крви у сарадои са Завпдпм за урансфузију 
крви и пдзив ђака је и пве гпдине бип вище негп брпјан.Нащи кплеге и ушеници из 
пдсека лабпраупријских уехнишара су ушесувпвали на Ппщуинскпм сајму пбразпваоа 
на Вищпј ппслпвнпј щкпли  и на Градскпм сајму пбразпваоа на Бепградскпм сајму.  
 
   На ппследоем већу изабрали смп и најбпљег пракуишара у пдсеку- Крисуину 
Ђурић,ушеницу Л4/2. Такпђе смп изнели мищљеое за прпуекли  мауурски испиу и у 
ппследоем извещуају написали смп примедбе на нашин реализације пракуишнпг 
дела испиуа у нащпј щкпли. 
 
За нпвпг председника акуива за наредну щкплску гпдину изабрали смп кплегиницу 
Милицу Перпвић. 
 
  Ппшели смп припреме за предмауурску праксу за преквалификануе и ванредне 
ушенике. Направљена  је и прелиминарна ппдела шаспва за щк.2018/2019.г. 
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 ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 
МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

До 12. 5. 2018.  

Шланпви Сурушнпг већа су: 
1. Супјишић Милена 
2. Миланпвић Снежана 
3. Щещлија Мила 
4. Вујишић Елизабеуа 
5. Павлпвић Брана 
6. Сакл Снежана 
7. Никплић Маркпвић Биљана 
8. Михаилпви ћАлександра 
9. Брајпвић Бранка 
10. Прщић Далибпрка (на уруднишкпмбплпваоу) 
11. Рисуанпвић Андријана 
12. Крупникпвић Предраг 
13. Лукић Милка 
14. Александра Пејић 
15. Тещић Крисуина 
16. Виукпвић Александар 
17. Шушкпвић Мирјана 

 
У упку првпг пплугпдищуа щкплске 2017-18 гпд. већина планираних акуивнпсуи су се 
пдржале према ууврђенпм гпдищоем плану. 
Насасуанцимасу усаглащавани планпви и криуеријуми пцеоиваоа. Анализирани су 
ппсуигнууи резулуауи и дискуупвалп се п акуивнпсуима шланпва већа.  
На екскурзији уреће и шеувруе гпдине кпја је изведена пд 1. 10 – 5.10. 2017. Свпј 
ппсап су успещнп пбавили др Снежана Миланпвић и др Предраг Крупникпвић, 
указујући неппхпдну ппмпћ великпм брпју нащих ушеника. 
И пве гпдине смп урадиципналнп 14. 11. Пбележили Свеуе Враше. Кпзма и Дамјан су 
пп хрищћанским предаоима псуали упамћени пп упме щуп су бесплаунп лешили. 
Нису правили разлику међу свпјим пацијенуима ни пп наципналнпсуи ни пп вери. 
Дпмаћини славе др Милена Супјишић и Ивана Суеванпвић су прганизпвале прпславу 
уз акуивнп ушещће шланпва сурушних већа. Кплаш је пресекап свещуеник и 
верпушиуељ наще щкпле Срђан Ћпсић кпји нас је уим ппвпдпм ппдсеуип на важнпсу 
негпваоа заједнищува, бащ на пвај дан.Заједнишкп пкупљаое и дружеое свих 
кплега и радника наще щкпле кпји се, кап некада Кпзма и Дамјан, бавимп 
најхуманијим ппслпм, билп јеизузеунп пријаунп и радпснп. Нащи ушеници 
МаријаТеренуић (МС IV6) и ЂпрђеМилпјкпвић (ФТ IV2) су свпјим анђепским 
гласпвима пве Свеуе Враше ушинили заисуа ппсебним. 
Насуавници хигијене и здравсувенпг васпиуаоа, Снежана Миланпвић, Милена 

Супјишић, Андријана Рисуанпвић и Александра Пејић су крајем децембра са 
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ушеницима щкпле пууем реферауа и прављеоем пригпдних панпа 

пбележилисвеуски дан бпрбе прпуив АИДС-а, хепауиуиса и ууберкулпзе.  

У децембру месецу је за дирекупра щкпле изабрана др Снежана Миланпвић, шлан 

нащег акуива, щуп су шланпви прппрауили са пдущевљеоем. 

У Нпвпм Пазару је 13.и 14. Маруа пдржана Скупщуина Удружеоа медицинских 

щкпла републике Србије. Скупу је присуусувпвап и ппмпћник минисура Александар 

Пајић. Из наще щкпле акуивнп су ушесувпвали д рСнежана Миланпвић, др Милена 

Супјишић, Дущица Бпјић и Супјан Алекспв.  

Др Елизабеуа Вујишић је 15.3. 2018. Прганизпвала ппсеуу насуавника  и ушеника 

привауне медицинске щкпле Академије „Дпсиуе јПбрадпвић“нащп јщкпли. 

Насуавници и ушеници су присуусувпвали пракуишнпм делу угледнпг шаса 

Суерилизација и дезинфекција. Угледнпм шасу су присуусувпвали из привауне 

медицинске щкпле дирекупрка Кауарина Суанић и насуавници Емилија Мијаилпвић 

и Миљана Ђпрђевић. Шасу је присуусувпвалп и 16 ушеника привауне щкпле. Из нащег 

сурушнпг већа били су присууни др Александра Пејић, др КрисуинаТещић и др 

Мирјана Шушкпвић. Ауупри и реализаупри угледнпг шаса су др Елизабеуа Вујишић, 

Љиљана Милпјевић Милунпвић, Весна Радулпвић, Јелена Анђелић, Јулијана 

Јпванпвић, Далибпрка Марић, Тамара Кликпвац и Рвпвић Бпјана.   

За наще ушенике угледни шаспви су пдржани 10.4.; 24.4.; 10.5 и 24.5. 2018.  

Ппшеукпм маја месеца пдржанп је Щкплскп уакмишеое из анаупмије и физиплпгије. 

Тесупве и уакмишеое су припремили Бранка Брајпвић, Александра Михаилпвић и 

Предраг Крупникпвић. Три најбпља ушеникаће 18.и 19. Маја ушесувпвауи на 

републишкпм уакмишеоу у Краљеву.  

 
12.5.2018.                                 Председник сурушнпг већа 
                                       Др Милена Супјишић 
 
Извещтај п раду Струшнпг већа наставника медицинске групе предмета пд 13. 05. 
2018.-31.08.2018. 
 
23.05.2018. на Сурушнпм већу насуавника медицинске групе предмеуа (СВНМГП), 
збпг пдласка председника др. Милене Супјшић у пензију, изабрана је др. Елизабеуа 
Вујишић за щкплску 2017/2018 (пд 23. 05.-31.08.2018), а за за писнишара др 
Александра Михаилпвић 
У јуну месецу: 18.06.2018. СВМГП је изабралп председника Сурушнпг већа за щклску 
2018/19. др. Елизабеуа Вујишић и записнишар др Александра Михаилпвић. 
Сурушнп већеу јуну и јулу месецу далп је предлпг за ппделу шаспва пп предмеуима за 
щкплску 2018/2019. У јуну месецу Сурушнп веће је дпнелп план и прпграм рада за 
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щкплску 2018/2019. 
У авгусуу месецу је усвпјен предлпг плана и прпграма рада Сурушнпг већа за щкплску 
2018/19., и дау је предлпг менупра за масуавнике кпји ће се укљушиуи у рад Сурушниг 
већа за щкплску 2018/19. 
 
                                                                                                          Председник Сурушнпг већа 
                                                                                                               Др Елизабеуа Вујишић 
 

 

 

 

 

 

СРЕДОЕ ПЦЕНЕ ПРЕДМЕТА У ПДНПСУ НА НАСТАВНИКЕ  У СТРУЧНПМ ВЕЋУ ЛЕКАРА 
  

            АНАТПМИЈА И 
ФИЗИПЛПГИЈА 

         

            ДР Александа Михаилпвић MС I 1 4,1 
       

   
Ф I 1 4,57 

       

   
FФI 2 4,14 

       

            Др Бранка Брајпвић 
Михајлпвски MС I 2 4,1 

       

   
MС I 3 4 

       

   
Ф I 3 4,71 

       

            Др Драгана Жипјинпвић MС I 4 4,5 
       

   
MС I 5 4,71 

       

   
MС I 6 4,53 

       

            ДР Предраг крупникпвић Л I 1 4,93 
       

   
Л I 2 4,93 

       

            Др Милка Лукић 
 

СT I 1 4,03 
       

   
СT I 2 3,42 

       

            ППШТА И ШКПЛСКА 
ХИГИЈЕНА 

         

            Др Александра Пејић 
 

СT I 1 5 
       

   
СT I 2 5 

       

            ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
        

            ДР Мирјана Шушкпнић 
 

Ф I 1 5 
       

   
Ф I 2 5 
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Ф I 3 5 

       

   
MС II 4 4,93 

       

   
MС II 5 5 

       

            Др Александра Пејић 
 

MС II 1 4,94 
       

            Др Александра Рисуанпвић Л I 1 5 
       

   
Л I 2 5 

       

   
MС II 6 5 

       

            Др Крисуина Тещић  
 

MС II 2 4,88 
       

   
MС II 3 4,71 

       

            МИКРПБИПЛПГИЈА СА ЕПИДЕМИПЛПГИЈПМ  
        

            Др Елизабеуа Вујишић 
 

MС II 1 4,84 
       

   
MС II 2 4,53 

       

   
MС II 3 4,64 

       

   
MС I I 4 4,46 

       

   
MС II 5 4,77 

       

   
MС II 6 4,77 

       

            ДР Снежана сакл 
Радпсавоевић Ф II 1 4,89 

       

   
Ф II2 4,7 

       

   
Ф II 3 4,52 

       

            МИКРПБИППГИЈА СА ПАРАЗИТПЛПГИЈПМ И ЕПИДЕМИПЛПГИЈПМ  
      

            ДР Снежана Сакл 
Радпсавоевић Л II 1 4,8 

       

   
Л II 2 4,9 

       

            Др Александар Виупрпвић Л III 2 4,82 
       

   
ЛIV 1 4,91 

       

   
LЛIV 2 4,64 

       

            Др Александра Пејић 
 

Л III 1 4,91 
       

            МИКРПБИПЛПГИЈА 
          

            Др Александра Пејић 
 

СT II 1 4,41 
       

   
СT II 2 4,63 

       

   
СT III 2 4,48 

       

            Др Снежана Сакл СT III 1 4,3 
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Радпсављевић 

            ФАРМАКПЛПГИЈА 
          

            Др Мила Неагић Щещлпја MС II 1 4,1 
       

   
MС II 2 3,63 

       

   
MС II 3 3,55 

       

   
MС II 4 3,56 

       

   
MС II 5 3,65 

       

   
MС II 6 3,61 

       

            ФАРМАКПЛПГИЈА И ФАРМАКПТЕРАПИЈА 
        

            Др Мила Неагић Щещлија Ф IV 1 3,94 
       

   
Ф IV 2 3,97 

       

   
Ф IV 3 4,18 

       

            ПАТПЛПГИЈА 
          

            Др Драгана Живпјинпвић MС II 1 4,97 
       

   
MС II 2 5 

       

   
MС II 4 4,81 

       

   
MС II 5 5 

       

            Др Андријана Рисуанпвић MС II 3 4,68 
       

   
MС II 6 4,68 

       

            Др Александра Михаилпвић Л  II 1 4,43 
       

   
Л II 2 4,55 

       

   
СT II 1 3,96 

       

   
СT II 2 4,22 

       

            ПАТПФИЗИПЛПГИЈА 
          

            Др Елизабеуа Вујишић 
 

Ф II 1 4,86 
       

   
Ф II 2 4,7 

       

   
Ф II3 4,74 

       

            ХИСТПЛПГИЈА 
          

            Др Крисуина Тещић 
 

Л II 1 4,9 
       

   
Л II 2 4,83 

       

            ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СА 
ПРВПМ ППМПЋИ 
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Др Бранка Брајпвић 
Михајлпвски СT II 1 3,78 

       

   
СT II 2 4,59 

       

            ИНФЕКТПЛПГИЈА 
          

            Др Снежана Сакл 
Радпсављевић MС III 1 3,94 

       

   
MС III 2 4,46 

       

   
MС III 4 4,1 

       

            Др Елизабеуа Вујишић 
 

MС III 3 4,9 
       

            Др брана павлпвић 
 

MС III 5 4,81 
       

   
MС III 61 4,82 

       

            ГИНЕКПЛПГИЈА 
          

            Др Крисуина Тещић 
 

MС III 1 4,74 
       

   
MС III 2 4,9 

       

   
MС III 3 4,77 

       

   
MС III 4 4,71 

       

   
MС III 5 4,65 

       

   
MС III 6 4,57 

       

            ИНТЕРНА МЕДИЦИНА  
         

            Др Биоана Маркпвић 
Никплић Nikolid MС III 1 4,1 

       

   
MС III 3 4,6 

       

   
MС III 4 4,1 

       

   
MС IV 2 3,51 

       

   
MС IV 4 3,41 

       

   
MС IV 6 4 

       

            Др Мила неагић Щещлија MС III 2 4,1 
       

            Др Бранка Брапвић 
Михајлпвски MС III 5 3,48 

       

            Др Елизабеуа Вујишић 
 

MС III 6 4,43 
       

            Др Александра Михаилпвић MС IV 1 4,72 
       

   
MС IV 3 4,44 

       

            Др предраг крупникпвић MС IV 5 4,85 
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            ХИРУРГИЈА 
          

            Др милка Лукић 
 

MС III 1 4,68 
       

   
MС III 2 4,93 

       

   
MС III 3 4,97 

       

   
MС III 4 4,71 

       

   
MС III 5 4,68 

       

   
MС III 6 4,75 

       

            Др Андријана Рисуанпвић MС IV 1 4,66 
       

   
MС IV 2 4,34 

       

   
MС IV 3 4,65 

       

   
MС IV 4 4,53 

       

   
MС IV 5 4,45 

       

   
MС IV 6 4,58 

       

            НЕУРПЛПГИЈА 
          

            Др Предраг Крупникпвић MС III 1 4,94 
       

   
MС III 2 5 

       

   
MС III 3 5 

       

   
MС III 4 4,94 

       

   
MС III 5 4,97 

       

   
MС III 6 5 

       

            ДДД 
           

            Др Милка Лукић 
 

СT III 1 4,67 
       

   
СT III 2 4,42 

       

            КПМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 
         

            Др Александра Пејић 
 

СT III 1 4,79 
       

   
СT III 2 4,48 

       

            ЕПИДЕМИПЛПГИЈА 
          

            Др Снежана Сакл 
радпсавоевић СT III 1 4,06 

       

   
СT IV 1 4,14 

       

            Др Александра Пејић 
 

СT III 2 4,42 
       

   
СT IV 2 4,43 

       

            ПСНПВИ КЛИНИЧКЕ 
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МЕДИЦИНЕ 

            Др Брана Павлпвић 
 

Л III 1 4,91 
       

   
Л III 2 4,88 

       

            ХЕМАПЛПГИЈА СА ТРАНСФУЗИПЛПГИЈПМ 
       

            Др Биљана Маркпвић 
никплић ЛIII 1 4,24 

       

   
Л III 2 4,33 

       

   
Л IV 1 3,7 

       

   
Л IV 2 3,94 

       

            ПЕДИЈАТРИЈА 
          

            ДР Брана Павлпвић 
 

MС IV 1 4,88 
       

   
MС IV 2 4,75 

       

   
MС IV 3 4,91 

       

   
MС IV 4 4,85 

       

   
MС IV 5 4,76 

       

   
MС IV 6 4,85 

       

            ПСИХИЈАТРИЈА 
          

            Dр Предраг Крупникпвић MС IV 1 5 
       

   
MС IV 2 4,88 

       

   
MС IV 3 4,91 

       

   
MС IV 4 4,93 

       

   
MС IV 5 4,88 

       

   
MСIV 6 4,97 

       

            МЕДИЦИНА РАДА  
          

            Др Александра Пејић 
 

СT IV 1 4,68 
       

            Др Предраг Крупникпвић СT IV 2 4,73 
        

 

ГПДИШОИ ИВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ  
 

У упку щкплске гпдине пдржанп је седам сасуанака акуива мауемауике и дпгпвпра у 
вези са планпвима, пцеоиваоем, шаспвима.  
 
Oве щкплске гпдине у априлу је пдржан семинар, пнлајн пбука за примену 
суандарда пбразпвних ппсуигнућа ‒ намеоена  насуавницима ппщуе-пбразпвних 
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предмеуа у средоим сурушним щкплама.  Пбуци су присусувпвали сви шланпви 
акуива. 
 
Редпвна насуава пдвијала се ппплану и није билп већег губиука шаспва, ниуи 
бплпваоа.  
 
Градивп је у ппупунпсуи пређенп пп плану. 
 
Дппунску насуаву држали су шланпви акуива и уписивали шаспве у ппсебну коигу 
евиденције. Весна Пбрадпвић-Анупнић у пдељеоима у кпјима предаје 34 шаса 
,ТрауарМарија 37 шаспва, Марина Щуркаљ 7 шаспва, ТерзићАндрија 3 шаса. 
 
Дпдауну насуаву држали су прпфеспри Весна Oбрадпвић-Анупнић у пдељеоима у 
кпјима предаје 44 шаса, Терзић Андрија 15 шаспва. 
 
 У щкпли је пдржанп щкплскп уакмишеое из мауемауике у маруу 2018. Ушесувпвали 
су ушеници фармацеуускпг смера (1,2,3 и 4. разреда) ЛI и МС1 гпдине. На републишкп 
уакмишеое упућена је екипа сасуављена пд следећих ушеника:  шеуврупг разреда: 
Лара Бајкић-Васиљевић и Ђурђина Грујпвић (ФlV), урећег разреда: Маја Маркпвић, 
Маја Илић и Анђела Ђелић (Фlll3), другпг разреда: Аоа Мартић Гпјпвић (Фll3) и 
првпг разреда:  Стефан Главащић (МСl5) . 
 
Стефан Главпщић заузеп је другп местп у првпј гпдини. Успех је велики јер је малп 
медицинских уехнишара кпји би имали храбрпсуи да се уакмише из мауемауике ( 
менупр Весна Пбрадпвић Анупнић). 
 
Лара Бајкић Васиљевић је заузела шетвртп месуп у шеуврупј гпдини. Наща искусна и 
дпсуа награђивана уакмишарка је ппказала да је је сјајна и спремна у најјашпј  
кпнкуренцији( менупр Андрија Терзић).  
 
Републишкп уакмишеое пдржанп је у Лескпвцу 28. априла 2018. 
 
Прпфеспр Жељкп Кубура упућен је у пснпвну щкплу на прегледаое мауурских 
задауака. 
 

Прпсек пцена пп наставнику за математику:  
 
 
ТерзићАндријa                                                                                                   Щуркаљ Марина                                                                          

 
СТ2-1, прпсек3,48                                                                                             МС1-1, прпсек2,94 
СТ2-2,прпсек 3,50                                                                                             МС1-2,прпсек 2,94 
Ф4-1, прпсек4,30                                                                                              МС1-3, прпсек2,87 
Ф4-2,прпсек4,20                                                                                               МС1-4, прпсек2,63 
Ф4-3,прпсек4,58                                                                                               Л1-1,прпсек 3,17   
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МС4-1,прпсек 3,78                                                                                           Л1-2,прпсек 3,11 
Укупан прпсек: 3,97                                                                                       Укупан прпсек: 2,94    
 
 
                      

Кубура Жељкп                                                                                                   Марија Трауар                                                                                                                                        

 
Ф1-1,прпсек 4,4                                                                                                 МС2-1, прпсек2,67        
Ф1-2,прпсек 3,93                                                                                              СТ4-1,прпсек  3,43  
Ф1-3,прпсек 4,00                                                                                              СТ4-2,прпсек  3,56 
СТ1-прпсек 3,74                                                                                                Л2-1, прпсек2,63 
СТ2 ,прпсек 3,32                                                                                               Л2-1, прпсек 2,72 
МС1-6,прпсек3,87                                                                                            МС2-2, прпсек2,68 
МС3-1,прсек 3,71                                                                                             МС2-3, прпсек2,61 
Ф3-1, прпсек 3,84                                                                                             МС2-4, прпсек 2,75 
Ф3-2, прпсек 4,38                                                                                            МС2-5, прпсек 2,90  
Укупан прпсек: 3,91                                                                                        МС2-6, прсек 2,74  
                                                                                                                             Укупан прпсек: 2,99 
                                                                                     

                                                                        

                                                                                                                                                       

                                                               

ВеснаПбр. Анупнић                                                                                       Тасић Свеулана                                                                                                                                       

 
Ф2-1,прпсек 3,75                                                                                             Л3-1 прпсек  3,94 
Ф2-2,прпсек 3,43                                                                                             Л3-2 прпсек  4,12  
Ф2-3,прпсек 3,32                                                                                             МС4-6 прпсек  3,97 
МС3-2, прпсек3,50                                                                                          МС4-2 прпсек  3,84 
МС3-3, прпсек3,58                                                      МС4-5 прпсек 4,21                                     
МС3-4, прпсек3,55                                                                                         Л4-2 прпсек  4,06 
МС3-5 ,прпсек 3,10                                                                                        Л4-1 прпсек  4,06 
МС3-6,прпсек 3,50                                                                                         МС4-4 прпсек  3,56 
Ф3-3, прпсек 3,84                                                                                          Укупан прпсек: 4,00 
Укупан прпсек: 3,51                                              

 

 

 

                                           Весна Пбрадпвћ Анупнић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА РАЧУНАРСТВА И 
ИНФПРМАТИКЕ 

 
У упку щкплске гпдине пдржанп је седам званишних сасуанака и низ нефпрмалних 
сусреуа и кпнсулуација с пбзирпм на пбим акуивнпсуи. Гпдищои план је реализпван  
на нивпу акуива. 
Тпкпм щкпслке гпдине изврщена је: 

 ппдела шаспва,  

 усвпјен је Гпдищои план и прпграм рада Сурушнпг већа,  

 пбављена је ппдела шаспва пп пдељеоима и насуавницима,  

 фпрмиране су групе за извпђеое насуаве у кабинеуима за инфпрмауику, 

  ууврђени су криуеријуми кпје су насуавници усагласили.  
 

Урађенп је следеће пп месецима: 
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Септембар: 

 Кпнсуууисанп је Сурушнп веће.  
o Сурушнп веће шине следећи насуавници: 
 Марина Щуркаљ 
 Марија Трауар 
 Андрија Терзић 
 Сергије Шакић 
 Миљан Миланпвић. 

 Усвпјен је Гпдищои прпграма и план рада Сурушнпг већа 

 Израда месешних планпва 
 
Пктпбар: 

 Усаглащене су меупде и пблици рада у насуави инфпрмауике-кпрелација са 
ппщуепбразпвним и сурушним предмеуима. 

 
Нпвембар: 

 Изврщена је анализа успеха ушеника на крају певпг насуавнпг перипда 

 Анализа сурукуура шаса рашунарсува и инфпрмауике 
 

Децембар: 

 Изврщена је анализа меупда и пблика ууврђиваоа градива и прпвере знаоа 
 
Јануар: 

 Анализа ппсуигнућа ушеника на крају првпг пплугпдищуа 

 Ппхађаое пбразпвних семинара из инфпрмауик 
 
Март: 

 Рад са ушеницима кпји су пправданп изпсуајали са насуаве и имали прпблема 
у савладаваоу градива 

 
Април: 

 Анализа рада на крају урећег насуавнпг перипда 
 
Јун: 

 Анализа ппсуигнууих резулуауа за щкплсу 2017/2018. гпдину 

 Ппдела шаспва на насуавнике 
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Прпсеци пп пдељеоима и прпфесприма: 
 

наставник пдеоеље 
прпсек пп 
пдеоеоу 

прпсек 
наставника 

Марина Щуркаљ 

МСI1 4,19 

4,29 

МСI3 4,00 

МСI4 3,60 

ЛI2-I група 4,79 

ЛI2-II група 4,86 

 

Сергије Шакић 

ФI2 5,00 

5,00 

ФI3 5,00 

МСI2 5,00 

МСI3 5,00 

МСI5 5,00 

СТI1 5,00 

СТI2 5,00 

ЛI1 5,00 

Миљан Миланпвић 

фI1 5,00 

4,91 

фI2 5,00 

фI3 5,00 

МСI1 4,80 

МСI2 4,93 

МСI4 4,80 

МСI5 4,79 

МСI6 4,73 

СТI1 5,00 

СТI2 4,94 

ЛI1 5,00 

Марија Трауар МСI6 4,20 4,2 

Андрија Терзић ФI1 5,00 5,0 

 
 
 
Сурушнп усаврщаваое је реализпванп крпз ппхађаое слесдећих семинара: 
 

назив семинара 
каталпщки 

брпј 
трајаое 

семинара 

име наставника 
кпји је ппхађап 

семинар 

Међупредмеуни присууп насуави и 
ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника 

405 8 сауи Андрија Терзић 
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Развпј сампппуздаоа и вещуина 
кпмуникације 

126 8 сауи 
Трауар Марија 

Марина Щуркаљ 
Андрија Терзић 

Каријернп впђеое и савеупваое 7 8 Марина Щуркаљ 

Пбука заппслених у пбразпваоу за 
примену ппщуих суандарда 
ппсуигнућа за крај ппщуег средоег 
пбразпваоа и средоег сурушнпг 
пбразпваоа у делу ппщуепбразпвних 
предмеуа 

5115 
16 сауи 

(елекурпн
ски) 

Марина Щуркаљ 
Сергије Шакић 

Андрија Терзић 
Марија Трауар 

 
 
Рукпвпдилац Сурушнпг већа за следећу щкплску гпдину је Марина Щуркаљ 
 
 
                                                                                                         Рукпвпдилац Сурушнпг већа 
                                                                                                                   Марина Щуркаљ 
 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА  ХЕМИЈЕ 
 

Шланпви сурушнпг већа су: Супјадинпвић Иванка, Васић Драгица, Ђалпвић Милина, 
Живкпвић Мирјана и Куљаша Јасмина. 
 
У пвпј щкплскпј гпдини пдржанп је 7 сасуанака Сурушнпг већа. 
 
Гпдищои план и прпграм су реализпвани, изузев спремаоа ушеника за уакмишеое 
збпг велике разлике у прпграму пп кпме ушеници раде и предвиђенпг прпграма за 
уакмишеое.  
 
Дппунску насуаву реализпвали су сви насуавници. 
 
Хемијска секција није фпрмирана. 
 
Васић Драгица је ппхађала семинар „Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и 
развпј кпмпеуенције ушеника“ 
 
Насуавници Сурушнпг  већа смаурају да ппсупји дискпнуинуиуеу у раду ушеника и да 
се уп мпра ппправиуи. Ушенике уреба кпнуинуиранп испиуивауи и инсисуирауи на 
ппвезиваоу градива. Упшенп је да се ушеници спремају самп за најављене кпнурплне 
вежбе и уп дан два пред заказану вежбу кпју увек ппкущају да пдлпже. 
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Средое пцене из хемије: 
МС први разред: 3,93;  4,23;  4,43;  3,80;  3,96;  3,63; 
Ф први разред:  4,10;  3,03;  3,39; 
Л први разред:  3,33;  2,82; 
СТ први разред:  3,20;  2,87; 
Ф други разред:  4,43;  3,73;  3,97; 
Л други разред:  3,63;  3,31; 
СТ други разред:  3,78;  3,70; 
СТ урећи разред:  4,23;  3,54; 
Избпрни- урећи разред; 5,00;  4,42;  5,00, 
Аналиуишка хемија: Ф  4,50;  3,37;  3,74;   Л:  3,33;  3,70; 
Средоа пцена из хемије и аналиуишке хемије на нивпу щкпле је: 3,67; 
 
 
 
                                                                                                Председник Сурушнпг већа хемије 
                                                                                                           Супјадинпвић Иванка 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

- Шланпви Сурушнпг већа сураних језика: Зевник Дущанка, Смиљанић 
Дущанка,  Ненадић Гпрдана, Вранић Јелена, Цигуљин Мирела, Јпвишић 
Јелена, Веселинпвић Милена, Радевић Јелена и Трнинић Весна.  

- Пдржанп је укупнп 9 сасуанака Сурушнпг већа сураних језика. 
- Урађенп је следеће (пп месецима): 

 

СЕПТЕМБАР 
 

- Кпнсуиууисанп Сурушнп веће сураних језика 

- Усвпјен гпдищои план рада насуавника 

- Усвпјен расппред писмених задауака и кпнурплних вежби 

- Изабрани учбеници за уекућу щкплску гпдину 

 

ПКТПБАР 
 

- Испланиранп пдржаваое дппунске насуаве. План псуварен. У упку првпг 
пплугпдищуа, шаспва дппунске насуаве је пдржанп укупнп (пп 
прпфесприма): 

 
Енглески језик: 
 

Веселинпвић Милена –Л4/1,2– 9 шаспва и МС2/6-8шаспва  



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

136 

 

Цигуљин Мирела – 
Ненадић Гпрдана – 3 шаса 
Смиљанић Дущанка – 8 шаспва 
Јпвишић Јелена – 7 шаспва 
Вранић Јелена -  
 

Латински језик: 
 

Радевић Јелена – 16 шаспва 
Трнинић Весна -  

 

- Ууврђени су предлпзи за сурушнп усаврщаваое насуавника. Следећи 

насуавници ппхађали су,у првпм пплугпдищуу, следеће семинаре: 

 
Енглески језик: 
 

Веселинпвић Милена 
“Квалиуеуна насуава 1” – (12.01./13.01./02.02.2018. – 24 сауа) 
„Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника“ 
– (06.02.2018. – 8 сауи) 
„16.ЕЛТА кпнференција за насуавнике енглескпг језика“ (11.и 12. мај 2018 .- 
2 дана – 2 бпда) 
Пбука за примену суандарда пбразпвних ппсуигнућа 
Вранић Јелена   
„Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника“ 
– (06.02.2018. – 8 сауи) 
Пбука за примену суандарда пбразпвних ппсуигнућа 
 

Гпрдана Ненадић 
„Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника“ 
– (06.02.2018. – 8 сауи) 
Пбука за примену суандарда пбразпвних ппсуигнућа 
Дущанка Смиљанић 
„Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника“ 
– (05.02.2018. – 8 сауи) 
Пбука за примену суандарда пбразпвних ппсуигнућа 
Радевић Јелена 
„Развпј сампппуздаоа и вещуина кпмуницираоа” – ( 24.02.2018. - 8 сауи) 

            

НПВЕМБАР 
 

- Анализиран успех ушеника на заврщеуку првпг насуавнпг перипда 
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ДЕЦЕМБАР 
 

- Дпгпвпр п пдржаваоу угледних и пгледних шаспва 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 
 

Анализиран успех ушеника на заврщеуку првпг пплугпдищуа, насуавници 
су ппднели деуаљан извещуај п успеху ушеника у пдељеоима у кпјима 
предају. Кплегиница Јелена Јпвишић је у свпм извещуају са пплугпдищуа 
навела да ушеници кпји имају негауивне пцене су улавнпм ушеници кпји 
шиуавп пплугпдищуе нису имали учбеник, радне лисупве и щкплску свеску, а 
самим уим ни прилику да суекну најпснпвније знаое пређених пбласуи 
дпвпљнп за прелазну пцену. Такпђе, ушеници нису ппхађали дппунску 
насуаву. Пбављен је разгпвпр са оима, и ппказали су впљу да прпмене суав, 
да ппшну да уше и дауи су им савеуи какп најлакще да напредују и ппправе 
свпје знаое. Пшекиванп бпљи успех ппказали су ушеници пдсека 
лабпраупријски уехнишар и фармацеууски уехнишар пд ушеника пдсека 
медицинских сесуара и саниуарнп-екплпщки уехнишар.  
- Из енглескпг језика ппсуигнуу је следећи успех (прпсешна пцена) пп 

гпдинама и пдсецима: 
 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

МС – 3.87 МС – 3.50 МС – 3.96 МС – 3.50 

Ф – 3.70 Ф – 3.99 Ф – 4.35 Ф – 4.36 

Л – 3.54 Л – 4.24 Л – 4.11 Л – 3,21 

С – 3.84 С – 2.54 С – 3,77 С – 3.09 

-  

- Брпј јединица пп гпдинама и пдсецима је следећи: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

МС – 1 МС – 0 МС – 0 МС – 16 

Ф – 0 Ф – 0 Ф – 0 Ф – 0 

Л – 0 Л – 1 Л – 0 Л – 0 

С – 0 С – 0 С – 0 С – 1 

 

Латински језик: Из лауинскпг језика ппсуигнуу је следећи успех пп пдсецима: 
 

Први разред 

МС – 2,57 Ф – 2,89 Л – 4,29 С – 3,9 

 

Брпј јединица пп пдсецима је следећи: 
 

Први разред 

МС – 5 Ф – 2 Л – 0 С – 0 
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- Анализирана је реализација насуавних планпва и прпграма (насуавни план 

и прпграм је ппупунп реализпван) 

- Планиранп ушещће ушеника на пкружнпм уакмишеоу из енглескпг језика 

кпје ће се пдржауи 18.03.2018.у Филплпщкпј гимназији у Бепграду. 

 

МАРТ 
 

Планираое припремне насуаве за мауурски испиу 
Разнп  (С пбзирпм да се једна ушеница пријавила за ушесувпваое на 
щкплскпм уакмишеоу из енглескпг језика, пна се према Правилнику 
дирекунп пласирала за ушесувпваое на градскпм/пкружнпм уакмишеоу из 
енглескпг језика. Ушеница се зпве Ангелина Цвеуић из Л4-2. Такмишеое ће се 
пдржауи 18.03.2018. у Девеупј бепградскпј гимназији.) 

 

АПРИЛ  
 

Анализиран успех ушеника на заврщеуку урећег насуавнпг перипда 
Реализација уакмишеоа (Градскп уакмишеое из енглескпг језика пдржанп је 
у Девеупј бепградскпј гимназији 18.03.2018. На уакмишеоу су ушесувпвали 
мауурануи гимназија и средоих сурушних щкпла.Ушеница наще щкпле, ппд 
рукпвпдсувпм прпфеспрке Милене Веселинпвић, Ангелина Цвеуић  Л 4/2 је 
псвпјила щесуп месуп у уакп пщурпј кпнкуренцији. Иакп ушеница није 
псвпјила ниједнп пд прва ури месуа ипак је и сам пласман вепма знашајан 
успех за нащу щкплу.) 

 

МАЈ 
 

Планирање припремне наставе за разредне и матурске испите. 

Анализиран успех ученика четвртог разреда на крају школске године, 

наставници су поднели детаљан извештај о успеху ученика у одељењима у 

којима предају. Уочљив је напредак у односу на успех на полугодишту у 

свим одсецима. Најбољи успех показали су ученици одсека фармацеутски 

техничар.Негативно оцењених ученика нема, па тако нема ни кандидата за 

поправни испит. На крају школске 2017/18, ученици IV разреда показали су 

следећи успех из енглеског језика, просек по одсецима: 
 

Четврти разред: 

МС – 3.88 

Ф – 4.42 

Л – 3.18 

С – 3.79 
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ЈУН  
 

Анализиран успех ушеника I, II и III разреда на заврщеуку насуавне гпдине 
Сашиоен Извещуај п раду за щкплску 2017/2018. гпдину 
Сашиоен предлпг гпдищоег плана рада Сурушнпг већа за щкплску    
2018/2019.(предау педагпгу щкпле) 
Сашиоен предлпг ппделе шаспва пп насуавницима за щкплску 2018/2019. 
гпдину  (предау је педагпгу щкпле) 
Предлпжен рукпвпдилац Сурушнпг већа за щкплску 2018/2019. 

 

 

  

Из енглескпг језика ппсуигнуу је следећи успех (прпсешна пцена) пп гпдинама 
и пдсецима: 

   

Први разред: Други разред: Трећи разред: 

МС – 4,09 МС – 3,52 МС – 4,06 

Ф – 3,99 Ф – 4,13 Ф – 4,77 

Л –  4,00 Л – 4,16 Л – 4,16 

С –  4,03 С – 2,84 С – 4,09 

 

Из латинског језика постигнут је следећи успех по одсецима: 
 

Први разред 

МС – 2,67 Ф – 2,98 Л – 4,01 С – 3,56 

 

 

Пдржанп је укупнп шаспва дппунске насуаве: 
Веселинпвић Милена –Л4/1,2– 19 шаспва и МС2/6  - 17 шаспва  
Цигуљин Мирела – 30 шаспва 
Ненадић Гпрдана – 3 шаса 
Смиљанић Дущанка – 8 шаспва 
Јпвишић Јелена – 7 шаспва 
Вранић Јелена -  
 

Латински језик: 
 

Радевић Јелена – 28 шаспва 
Трнинић Весна – 15 шаспва 

За рукпвпдипца Сурушнпг већа за наредну гпдину је једнпгласнп изабрана 
Јелена Јпвишић.  
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
(ФИЛПЗПФИЈА, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА, ЗДРАВСТВЕНА ПСИХПЛПГИЈА, 

СПЦИПЛПГИЈА, СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА И УСТАВ И ПРАВА 
ГРАЂАНА) 

 

У пвпм класификаципнпм перипду щкплске 2017./2018. гпдине пдржанп је укупнп 2 
сасуанака Сурушнпг већа друщувених наука. Сарадоа са кплегама унууар акуива била 
је дпбра. 
 

Анализа успеха и ппстигнућа ушеника на крају щкплске гпдине 
 

Шланпви Сурушнпг већа су за другп пплугпдищуе щкплске 2017./2018. гпдине, на 
пснпву закљушних  пцена пп предмеуима, међуспбним дијалпгпм анализирали успех 
ушеника  и ппсуигнућа ушеника у пднпсу на ппсуављене криуеријуме. Дпщли смп дп 
заједнишкпг закљушка да су ушеници ппсуигли  врлп дпбар успех, да су им прпсешне 
закљушне пцене пп предмеуима у пквирима  врлп дпбрпг успеха. Сви шаспви су 
пдржани према плану и прпграму.  
 
Ушеници су инаше вепма заинуереспвани за рад, щуп гпвпре и насуавне уеме кпје се 
пбрађују на шаспвима. 
  

Планиране и пдржане акуивнпсуи су следеће: 
 

- Мпуивисаое ушеника за ваннасуавне акуивнпсуи 
- Присусувп семинарима 
- Сурушнп усаврщаваое 
- Анализа насуаве и ппсуигнууих успеха 
- Израда Извещуаја п раду за щкплску 2017/18. 
- Израда предлпга ппделе шаспва на насуавнике за наредну щкплску гпдину 

- Усвајаое Плана рада за щкплску 2018/19.гпдину 
 
 
 

Приказ прпсешних пцена пп предметима дат је у следећпј табели  
АНАЛИЗА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА У  НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ ПП 

ПРЕДМЕТИМА 
 щкплска 2017/18. 

 
 

НАСТАВНИК НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
ПРПСЕК ПЦЕНА ПП 

СМЕРПВИМА 

УКУПАН 
ПРПСЕК 
ПЦЕНА 

БАТАС СНЕЖАНА Филпзпфија ПРПСЕК ПЦЕНА ПП СМЕРПВИМА  
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 Медицинска еуика 
 
Спциплпгија са правима 
грађана 

И ПРЕДМЕТИМА 

Медицинска еуика  

 МС1-6 – 

Спциплпгија са правима 
грађана  

Ф3/1-3 – 

МС3/5,6 –  

Филпзпфија СТ4/1- 
                     СТ4/2- 

 
 
 
 
 

ТЕРЗИЋ МИЛЕНА Здравсувена психплпгија СТ 2/1-2: 2,89 / 2,59 
Л 2/1-2: 3,06 / 3,17 
МС 2/1-6: 2,97 / 2,97 / 
3,00 / 3,06 / 3,10 / 2,94 

 
3,00 

ТЕРЗИЋ МИРЈАНА Здравсувена психплпгија Ф 3/1 – 4,38 

 Ф 3/2 – 4,25 

 Ф 3/3 – 4,41 

 

 
 

САВИЋ ТАТЈАНА Медицинска еуика, 
Спциплпгија са правима 
грађана 

МС 3/1:        МС 3/3:     
МС 3/2:       МС 3/4:     
Л 3/1:          Л 3/2: 
Л 1/1:         Л 1/2:  
Ф 1/1:         Ф 1/2: 
Ф 1/3: 
 
 
 

МС3/1-6: 
Л3/1-2: 
Л1/1-2: 
Ф1/1-3: 

НИКПЛПВ ЖЕЉКА Усуав и права грађана, 
Спциплпгија 

СТ 4/1:4,76  СТ4/2:4,54 
СТ3/1:4,90  СТ3/2:4,72 

СТ4/1-2:4,65 
СТ3/1-2:4,81 

 
 

 

 

 

 
 

 

Реализпване активнпсти -  
 
 

- Снежана Батас 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 
       П  ВАННАСТАВНИМ   АКТИВНПСТИМА  У ШКПЛСКПЈ  2017/18. гпдини 
 
 
У првпм пплугпдищуу  щкплске 2017/18. гпдине ушеници друге, уреће и шеувруе 
гпдине  ппсеуили су низ предаваоа, урибина и кулуурнп-умеунишких усуанпва.  
  

          
     

 

 
 

У Нарпднпј библипуеци Србије 12. пкупбра 2017. у 19 сауи, ушеници уреће 
гпдине  присусувпвали су урибини „Лица и налишја слпбпде“, а ппвпдпм пбјављенпг 
збпрника наушних радпва „Лица и налишја друщувене и лишне слпбпде“. Збпрник је 
пбјављен ппвпдпм пеу  векпва рефпрмације. 

 
У предсуављаоу збпрника ушесувпвали су  академик др Владеуа Јерпуић,кпји 
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је псвеулип знашај друщувене и лишне слпбпде мищљеоа за пбликпваое еврппске 
кулууре, са ппсебним псврупм на пднпс лишне слпбпде и Бпга,  прпф. др Зприца 
Кубурић, кпја је гпвприла п псећаоу лишне слпбпде и менуалнпм здрављу, прпф. др 
Владислава Гпрдић Пеукпвић, кпја је ппсебну пажоу пбрауила на слпбпду кап мпдус 
коижевнпг гпвпра и магисуар Никпла Зпбеница, кпји је гпвприп  п eууаназији кап п 
праву на смру какву желимп.   

 
           Ушеници кпји су присусувпвали урибини: Марија Суупар МС3/5,Миупвски 
Кауарина, Марија Арбууина Ф3/2 и Гаврилпвић Милица Ф3/1.  

 
      Пкп педесеу ушеника из шеуири 
пдељеоа урећег разреда (Ф3/1,2,3 и 
МС3/6)  26.пкупбра 2017. ппсеуилп је 
рекпнсуруисани Музеј савремене 
умеунпсуи и нпвпппсуављену излпжбу 
„Секвенце. Умеунпсу Југпславије и 
Србије из збирки Музеја савремене 
умеунпсуи“.На излпжби је 
предсуављенп 300 радпва, пд пкп 8000, 

кпликп се налази у кплекцији Музеја. 
 

Пни предсуављају једну варијануу исуприје умеунпсуи 20.века у Југпславији и 
Србији,уј. репрезенуују умеунишке правце, уенденције и ппкреуе кпји пдсликавају и 
друщувену суварнпсу уужнпг 20. века. Излпжба је намеоена најщирпј публици, кпја 
је упкпм седам дана мпгла да је ппсеуи у билп кпје време, и зауп оена кпнцепција 
има и наглащенп дидакуишкп усмереое. Рукпвпдсувп Музеја је на предлпг 
прпфеспрке Снежане Бауас ангажпвалп пеу кусупса-вплпнуера кпји су ушеницима 
били пдлишни впдиши крпз свих пеу секвенци излпжбе.  

 
Намера ушеника је била да у щкпли направе излпжбу ппвпдпм пувараоа 

Музеја ппсле десеу гпдина рекпнсурукције и да ппзпву ауупре и кусупсе излпжбе да 
виде излпжбу п излпжби, какп су је пни(ушеници) видели и дпживели. Са ушеницима 
су биле прпфеспрке Саоа Кпзаишевска, Весна Радулпвић и Снежана Бауас.  
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У малпј сали Кпларшеве задужбине 6. 11. 2017. у 19.30 ушеници МСII/5 Милан 

Јпрданпвић, Андријана Хајдер, Марија Бпјпвић, Матија Јпванпвић, Ива Нпвакпвић, 
Стефан Ђпрђевић, Стефан Ђурћевић, Стефан Плејп, Нађа Гарптић и ушеници МСII/3  
Мила Балцацанпвић, Кристина Вукпвић, Емилија Мићинпвац, Ваоа Јакпвљевић,  
Петар Крстић, Александра Нпвакпвић, Марија Бпжић, Марија Влајкпвић, Страхиоа 
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Гутпвић, Тијана Радисављевић, Тепдпра Стпјанпвић и Лазар Некић присуствпвали 
су врлп интересантнпм представљаоу дела др Љубпмира Ерића „Лексикпн 
љубави и сексуалнпсти“. Др Ерић,психијатар, дугпгпдищои је прпфеспр 
Медицинскпг факулуеуа у Бепграду. Оегпве пснпвне пбласуи рада су: изушаваое 
суаоа сураха, сексуалних ппремећаја и психппауплпгије касне адплесценције, кап и 
примена психпаналиуишке психпуерапије у лешеоу пвих ппремећаја. Бави се и 
изушаваоем психплпгије и психппауплпгије ликпвнпг суваралащува. Ауупр је вище пд 
суп педесеу сурушних и наушних радпва и 20 мпнпграфија  и учбеника. 

 

 „Лексикпн љубави и 
сексуалнпсти“ садржи 
пкп 2000 ппјмпва. 
Писан је у духу и 

традицији 
психпанализе и 

психпдинамишке 
психијатрије, а 
заснпван на 

вищедеценијскпм 
психптерапијскпм раду 
са пспбама кпје су у 
сфери љубави и 

сексуалнпсти 
исппљавали прпблеме, 

сметое, ппремећаје и пбпљеоа. Пспбе кпје не мпгу да впле не мпгу да нађу 
задпвпљствп и срећу у сексуалнпм живпту. И супрптнп, сексуални живпт без 
љубави скпрп да је немпгућ. Људима је пптребна љубав да би мпгли себи и свету 
да прикажу прирпду свпје сексуалнпсти и оене мпгућнпсти. 
 
Ппред тематских пдредница, Лексикпн нуди краће бипграфије  најппзнатијих 
светских лекара, психплпга и других струшоака кпји су дали дппринпс развпју и 
напретку психплпгије сексуалнпсти. 
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      Ценуар за бипеуишке суудије  и УНЕСКП Кауедра за бипеуику прганизпвали су у 
децембру 2017. циклус урибина п насиљу над децпм у ппрпдици.Трибине су се 
пдржавале у Кпларшевпј задужбини и у Инсуиуууу друщувених наука.Теме су биле: 
„Насиље над децпм и развпд:пдгпвпрнпсу насилника,пдгпвпрнпсу инсуиууција“ , 
„Здравсувени радници и пдгпвпр на насиље над децпм крпз мулуисекупрски рад“, 
„Насиље над децпм у ппрпдици-знашај правпвремене реакције инсуиууција“ и 
„Насиље над  децпм у ппрпдици –улпга друщува у разумеваоу прпблема“ . 
Сви ушеници МСII/5 и седам ушеника урећег разреда и уп: Милена Сачак, Невена 
Живаншевић, Лидија Русић, Јелена Живкпвић, Милена Миланпвић, Мирјана Јевуић 
из ФIII/1 и Науаща Ракић из ФIII/3  присусувпвали су урећпј урибини 22.12.2017. на 
Кпларцу. Гпвпрници на урибини су били:   Биљана Синанпвић,судија Врхпвнпг 
касаципнпг суда, Данијела Јпканпвић,заменица јавнпг уужипца у Првпм пснпвнпм 
суду и Вукащин Чпбељић, масуер психплпгије, психплпг у Универзиуеускпј клиници 
у Тирщпвпј.  
 

С пбзирпм на уп да насилнику или насилници није у инуересу да пкружеое 
зна за насиље кпје врщи над децпм, пн/пна свеснп сувара слику дпбрпг и 
ппрпдишнпг шпвека или жене. Тиме, између псуалпг, себи пмпгућује да се ппд 
фирмпм „васпиуних мера“ скпрп неспууанп пресуупнишки ппнаща, а да свпја недела 
предсуавља кап „васпиуаое“, и уп „неппслущне“, „немпгуће“, „десппуске“ и на друге 
нашине непримеренп пквалификпване свпје деце. Пва маска кпју насилници нпсе 
пмпгућава им дугпгпдищое злпсуављаое деуеуа, ппгпупвп укпликп пнп у свпм 
пкружеоу није преппзналп пспбу у кпју мпже имауи ппвереоа. Супга је вепма важнп 
благпвременп преппзнаваое насиља и инуервенисаое усуанпва кпје су за уп 
надлежне, јер сваки пд ппменууих пблика насилнишкпг ппнащаоа псуавља велике 
ппследице на целпкупан развпј деуеуа. Пдсусувпм реакције или оеним 
закащоеоем прпдужава се пауоа деуеуа кпја мпже псуавиуи велике ппследице на 
оега. У свему упме се неминпвнп ппсуавља пиуаое пдгпвпрнпсуи, мпралне и 
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кривишне, дпнпсипца пдлука у инсуиууцијама кпје неадеквауним реагпваоем мпгу 
ппсуауи саушесници у нешему щуп су дужни да спреше. 

 

   Предаваое „ Тесла и 
медицина“ прганизпвала је 
градска ппщуина  Врашар у  
сарадои  са  Друщувпм за 
управљаое знаоем п16. јануара 
2018. гпдине  у 18:30 шаспва у 
сали Градске ппщуине Врашар. 
Предаваое  је  пдржап мр Драган 
Маринкпвић.Гпвприп је п  нашину 
лешеоа Никпле Тесле , оегпвих 
савременика и следбеника 
Валуера Расела, Рајмпнда Рајфа, 

Чпрча Лакпвскпг и Хилде Кларк,  кпји су се лешили кап и Тесла,  искљушивп 
сппсувеним меупдама. Исураживаоа  пвих славних људи, резпнануна и пзпнска 
уерапија, специфишна исхрана, ресурукууираое впде, предсуављају   зашеуке пукрића 
најнпвијих праваца квануне медицине.Ппсле предаваоа, др Плга Зпрић је 
предсуавила свпју коигу „ 4320 минууа српскпг генија“ у кпјпј је пписала  ппследое 
шаспве живпуа великпг наушника. Предаваоу и прпмпцији рпмана п Никпли Тесли 
присусувпвали су ушеници  Александра Селена и Данијела Ђпкпвић из ФIII/2, Милица 
Гаврилпвић из ФIII/1 и ушеници МС2/4: Ивана Беаупвић, Јпвана Драгишевић, Ивана 
Пејић, Марија Лалић и Ивана Нпвакпвић. 
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У  препунпј сали Кпларшеве задужбине  18. Јануара  2018. у 18 сауи дипл. инж. Гпран 
Марјанпвић пдржап је предаваое п пднпсу науке и религије  „Идеје суарих веда и 

делп Никпле Тесле“. 
Предаваоу је 
присусувпвап и 21 ушеник 
3. разреда наще щкпле и 
уп: Јелена Живкпвић, 
Јпвана Илиншић, Ђурђија 
Жујпвић, Анасуасија 
Карапанчић, Ненад 
Мауејић, Тијана 
Искренпвић, Дејан Бајић, 
Крисуина Ђуришић, 
Марина Супјић, Никплина 

Пануић, Никпла Курћубић, Никпла Павлишевић, Кауарина Кппаоа, Крисуина 
Ђуришић, невена Живаншевић, марија Сачак  из ФIII/1 и  Марија Суупар, Кауарина 
Миуевски, Крисуина Щпрмаз, Дуоа Пејић из МСIII/5. 
 
Пп решима сампг Тесле, накпн брпјних прпналазака у пбласуи наизменишних суруја и 
низа неверпвауних фенпмена, пппуу пбрунпг магнеунпг ппља, свеулеоа бежишних 
вакумских цеви и мнпгих других ефекауа виспких фреквенција кпји су задивили свеу, 
пнп щуп га је пбрадпвалп вище пд билп шега другпг билп је пукриће суаципнарних 
уаласа дп кпга је дпщап 4. јула 1899. гпдине. Ипак, кљушни деуаљи уих и других 
исураживаоа у оегпвпј лабпрауприј у Kплпрадп Спрингсу псуали су пбавијени велпм 
уајне – кап и сав оегпв даљи рад – све дп смруи 1943. гпдине. 
Тепријска и пракуишна исураживаоа  Гпрана Марјанпвића ппказала су изузеунп 
велику сагласнпсу између Теслиних извпрних уумашеоа принципа кпје је кприсуип у 
свпм шувенпм „Magnifying Transmitteru“ и јпщ кпнурпверзнијпј мащини – „Свеускпј 
радип суаници” на Лпнг Ајленду, кули Варденклиф – и ведских аксипмауских 
принципа. 
 
Пвп предаваое ималп је циљ да публици предсуави Никплу Теслу маое ппзнаупг 
щирпј јавнпсуи, али мнпгп већег, важнијег и јпщ знашајнијег наушника наще 
цивилизације пд ипнакп великпг Тесле... 
 
Кпнурпверза Хајдегер урећа је излпжба кпја  се шиуавпг јануара 2018.гпдине мпгла 
ппгледауи  у Универзиуеускпј библипуеци  „Свеупзар Маркпвић“ у пквиру 
заједнишкпг прпјекуа са Филпзпфским факулуеупм у Бепграду, ппкренуупг 2014. 
гпдине ппд називпм „Великани филпзпфских наука“. У духу пбележаваоа јубилеја 
пних уеприја кпје су пзнашавале нпви ппшеуак у филпзпфији и изврщиле 
далекпсежан ууицај какп на даљи упк филпзпфске мисли, уакп и на ппдрушје псуалих 
хуманисуишких наука, у фпкусу пвпгпдищое излпжбе су два дела – Sein und Zeit, 
капиуалнп делп Маруина Хајдегера, кпје се смаура најзнашајнијим филпзпфским 
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делпм XX века, пбјављенп први пуу пре деведесеу гпдина, а преведенп на српски 
језик пре десеу гпдина и Црне свеске, пзнашене (између псуалпг) кап Хајдегерпв 
„дневник мищљеоа“, кпје су неппсреднп накпн пбјављиваоа 2014. гпдине изазвале 
праву буру у јавнпсуи, буру кпја не самп щуп се не суищава дп данащоих дана, већ, 
напрпуив, ппдсуише нпве кпменуаре, дебауе и сушељаваоа. Зауп име Маруина 
Хајдегера предсуавља најузбудљивије ппглавље исуприје немашкпг духа у 
двадесеупм веку. 

 

Универзиуеуска библипуека је у пквиру 
излпжбе прганизпвала и прпмпцију 
коиге прпф. др Милана Брдара УМ 
ЦРНЕ ЩУМЕ ппсвећене филпзпфији 
Маруина Хајдегера 
 
24. јануара 2018. у 13 сауи.Пвпм 
знашајнпм кулуурнпм дпгађају 
присусувпвали су ушеници СТ4/2, кпји су, 
пп решима прганизаупра, били дивна 
публика, кап и прпфеспри Љиљана 

Паунпвић и Снежана Бауас. 
 

 

     

Kоижевнoj  вешери  ппсвећенпј  рпђендану Данила Кища: „Кищпви суихпви и Кищ 

у песмама других ауупра“,  у Нарпднпј  библипуеци  Србије 20.02.2018. 

присусувпвали су Деана Пеурпвић и Лазар Куруума из МСII/1,Марија Арбууина 

ФIII/2 и Милица Гаврилпвић ФIII/1. 
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Демпнсурацији   на уему „Примена радпсне насуаве у предаваоу филпспфије – 

увпђеое Анурпппса кап јунака филпспфске прише“ , кпју је 21. 02.2018, реализпвап 

Александар Суеванпвић, прпфеспр филпзпфије и сппљни сарадник Минисуарсува 

прпсвеуе, присусувпвала је Милица Јпванпвић ФIII/3.  
 

 

Предсуављаоу коиге "Земаљскп и свеуп у љубави: п делу Драгана Супјанпвића" 

Кауарине Рпрингер Вещпвић у Нарпднпј библипуеци Србије 21. 02.2018, 

присусувпвале су Марија Арбууина ФIII/2 и Милица Гаврилпвић ФIII/1. 
 

 

Предаваое Дејана Пејпвића „Филпзпфскп прпмищоаое уела“ у  Инсуиуууу 

друщувених наук 15.03.2018. билп је вепма инуересанрнп и инспирауивнп 

ушеници Силвији Недељкпвић из СТIV/1. 

 

Трпдневнп ушесувпваое на радипници ПРИГАМИ – јапанскпј вещуини креираоа 

мпдела пд папира у пквиру Месеца јапанске кулууре Харудпри у   Универзиуеускпј  

библипуеци  „Свеупзар Маркпвић“ пд 15. дп 17. Маруа 2018.  пмпгућилп је 

прпфеспркама Саои Кпзаишевскпј и Снежани Бауас да науше пву вещуину, а 

ушеница Милица Јпвнпвић из ФIII/3 је била свим ушесницима сјајан прпфеспр 

(иакп је и пна дпщла у свпјсуву ушеника). 
 

 

 На пувараоу излпжбе  „ХАРУДПРИ“ у Универзиуеускпј  библипуеци  „Свеупзар 

Маркпвић“ 20.03.2018.била је Милица Јпвнпвић из ФIII/3. 
 

 

 

Трибини"Схвауаое пбразпваоа у прпсвеуиуељсуву“ на Филплпщкпм  факулуеуу 

22.03.2018.,на кпјпј је гпвприп  др Предраг Крсуић,филпзпф, присусувпвале су 

Марија Арбууина ФIII/2 и Милица Гаврилпвић ФIII/1. 
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 Предаваоу  др Среуена Пеурпвића „Какп је умеунишкп сликарсувп ппсуалп уабу 

уема“ у 22.03.2018 Кпларшевпј  задужбини присусувпвале Марија Арбууина ФIII/2 и 

Милица Гаврилпвић ФIII/1. 

Предаваоу  Драгана Жунића “Пвп није  меунпсу“ у  Кпларшевпј задужбини 

присусувпвале су  29.03.2018. Марија Арбууина ФIII/2 и Милица Гаврилпвић ФIII/1. 
 

Предсуављaоу  коиге "Пупин, највећи хрищћанин међу наушницима" Милана 

Бпжића у Рекупрауу Бепградскпг универзиуеуа 12.04.2018. присусувпвале су 

Марија Арбууина ФIII/2, Милица Гаврилпвић , Невена Живаншевић и  Ана 

Ђурђевић  из  ФIII/1. Тада су ушенице уппзнале и легендарнпг прпфеспра, једнпг 

пд псниваша Мауемауишке гимназије , шије су коиге и учбеници  щуампани  у 10 

милипна примерака, др Милана Расппппвића, кпји је један пд ппшасних грађана 

Пупинпвпг рпднпг Идвпра. 

 

 

Панел дискусији : “Куда иде Еврппа? Пуппр ка прпмени – прпмена пуппра”, 
галерија АРТГЕТ присусувпвале су 19.04.2018.Марија Суупар, Кауарина Миуевски, 
Крисуина Щпрмаз и  Дуоа Пејић из МСIII/5. 

 
 Предаваое др Владана Суаршевића „Креауивнпсу и  

психпуерапија:Сергеј Рахмаоинпв и Гусуав Малер кап 

пацијенуи“ у Малпј  сали  Кпларшеве задужбине 

пажљивп су  27. 4. 2018. прауиле ушенице МСIII/5: 

Марија Суупар, Дуоа Пејић, Анеуа Ппппвић и Кауарина 

Миупвски. П пвпм предаваоу пбјављен је и уексу у 

Кулуурнпм дпдауку Пплиуике 19.маја. 

  

Шиоеница је да креауивнпсу и даље предсуавља нерещиву загпнеуку. Да ли 
пдгпнеуаоу пве загпнеуке ппмаже разумеваое емпципналних прпблема 
креауивних пспба? Дпвпђеое у везу креауивнпсуи са психппауплпгијпм нпси 
ппаснпсу да се креауивнпсу банализује или превище ппједнпсуави, щуп се види из 
два примера из исуприје музике. Сергеј Рахмаоинпв и Гусуав Малер су из сасвим 
разлишиуих ппбуда зауражили психплпщку ппмпћ, а пвп предаваое је указалп на  
мпгуће  ууицаје  психпуерапије на креауивнпсу  уа два шувена пацијенуа и 
креауивнпсу уппщуе. 

Инсуиууу за суране језике пве гпдине  слави 65 гпдина ппсупјаоа.Пвај велики 
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jубилеј пбележава брпјним манифесуацијама, па  и уакп щуп прганизује циклус 
предаваоа на разлишиуе лингвисуишке уеме. Циклус је пувприла  прпф. др Рајна 
Драгићевић 04.05.2018. предаваоем на уему: „Језик и друщувенп-кулуурплпщки 
парадпкси савременпг свеуа“.  Сви ушеници уреће гпдине фармацеуускпг смера 
присусувпвали су пвпм предаваоу. На мауеријалу српскпг језика прпфеспрка је  
гпвприла  п ппјавама кпје се пднпсе и на српски, али и на суране језике. У пиуаоу 
је билп  спциплингвисуишкп и  лингвпкулуурплпщкп предаваое ппсвећенп 
друщувеним и кулуурплпщким ппјавама у савременпм свеуу кпје ууишу на лексику. 
Билп је и реши п упме какп су у савременпм друщуву исупвременп на делу и 
глпбализација и наципнализација, инуелекууализација и банализација, кулуура и 
ануикулуура...  
 

 

 

Пгледнпм шасу  ппд називпм "Фащизам и ануифащизам - пшуваое сећаоа", кпји је 

пдржала Јелена Кплунчија, насуавик спциплпгије у Другпј екпнпмскпј щкпли у 

Бепграду 09.05.2018.присусувпвалп је седам ушеника из МСIII/5: Марија Суупар, 

Кауарина Щпрмаз, Дуоа Пејшић,Маща Јпванпвић,  
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Предаваоу  др Дущка Лппандића “Перспективе прпщиреоа ЕУ - Западни 

Балкан и Србија“ у Кпларшевпј  задужбини присуствпвале су 28.04. 2018.  Марија 

Арбууина ФIII/2 и Милица Гаврилпвић ФIII/1. 
 

 

 

 

 

 

 

Tрибини  ЉУБАВ У ДПБА 

КПНЗУМЕРИЗМА у Библипуеци  града 

Бепграда 29.05.2018. присусувпвалп је 

12 ушеника из МСIII/1.  

Трибина је ппсвећена   драми Елфриде 

Јелинек "Сенка. Еуридика гпвпри", кпја 

се пд јесени 2017. гпдине приказује у 

ппзприщуу Мадленианум у Бепграду, у 

режији Иване Вујић и са Даницпм 

Рисупвски у главнпј улпзи. Незабправну 

кпмуникацију са ушеницима псувариле 

су прпфеспрке кпје су гпвприле на 

урибини" др Дпбрила Бегенищић, др 

Јелена Кпсуић-Тпмпвић и редиуељка 

Ивана Вујић. 
 

 

  

    Трибини “Идеплпщке (злп)уппуребе пбразпваоа“ на Филплпщкпм факулуеуу 

присусувпвале су  24.05.2018. Марија Арбууина ФIII/2, Милица Гаврилпвић, Милена 

Сачак, Невена Живаншевић, Јелена Живкпвић и  Ана Ђурђевић из  ФIII/1 и Кауарина 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

154 

 

Щпрмаз МСIII/5. 
 

Милица Гаврилпвић из ФIII/1 у Нарпднпј библипуеци Србије присусувпвала је  25. 
маја 2018.предсуављаоу  Збпрника  „Исуприја једне ууппије“ пбјављенпм ппвпдпм  
супгпдищоице сувараоа Југпславије . Збпрник „Исуприја једне ууппије“ замищљен је 
кап синергија разлишиуих присуупа и перспекуива пвпм фенпмену, а не кап 
исуприпграфска синуеза. пдабране делпве пбимнијих суудија и исураживаоа. 
Пснпвни упн псмищљаваоу и сувараоу пвпг збпрника дап је некадащои дирекупр 
Балканплпщкпг инсуиуууа САНУ, Дущан Т. Бауакпвић. Гпвприли су академик Кпсуа 
Шавпщки,прпф. др Милп Лпмпар, прпф. др Милпмир Суепић,прпф. др Срђа 
Трифкпвић,прпф. др Милпщ Кпвић, Маринкп М. Вушинић ипрпф. др Ненад 
Кецманпвић. 
 
У музишкп-песнишкп-умеунишкпј  вешери   у Кући Ђуре Јакщића 12.06.2018. уживале 

су Марија Арбууина ФIII/2 и Милица Гаврилпвић ФIII/1. 

 

Инуеракуивну  предсуаву „Раскрщћe“, кпја је  пдржана је у Дпму пмладине у 
Бепграду 14.06.2018. са пунп пажое и емпауије су ппсмаурали ушеници из МСIII/5: 
Марија Суупар, Дуоа Пејић и Вељкп Маупвић. Инуеракуивна предсуава „Раскрщће“ 
бави се „сликпм“ кпју п себи имају млади у адплесценцији, оихпвим пднпспм са 
рпдиуељима и врщоацима и прпблема кпји насуају у пвпм перипду. Насуала је крпз 
серију радипница са бепградским средопщкплцима и базирана је на лишним 
пришама ушесника, кпји су уједнп и глумци у предсуави. Предсуава „Раскрщће“ је 
пригинална прпдукција ЦЕППРА - Ценуар за ппзиуиван развпј деце и пмладине. 
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1 Tрибинa „Лица и налишја слпбпде“, Нарпднa библипуека  Србије 
 

12.10.2017. 

2 Излпжба у Музеју  савремене умеунпсуи „Секвенце.Умеунпсу Југпславије 
и Србије из збирки Музеја савремене умеунпсуи“. 
 

26.10.2017. 

3 Прпмпција  коиге др Љубпмира Ерића „Лексикпн љубави и 
сексуалнпсти“, Кпларшева задужбинa  
 

06.11. 2017. 

4 Трибина“Насиље над децпм у ппрпдици-знашај правпвремене реакције 
инсуиууција“ , Кпларшева задужбина 
 

22.12.2017. 

5 Предаваое „ Тесла и медицина“, Градска ппщуина  Врашар  16.01.2018. 

6 Предаваое п пднпсу науке и религије  „Идеје суарих веда и делп Никпле 
Тесле“, Кпларшева задужбина 
 

18.01.2018.  

7 Ппсеуа излпжби „Кпнурпверза Хајдегер“, Универзиуеуска библипуека 
„Свеупзар Маркпвић“ 
 

22.01.2018. 

8 Прпмпција коиге др Милана Брдара „УМ ЦРНЕ ЩУМЕ“ ппсвећене 
филпзпфији Маруина Хајдегера ,Универзиуеуска библипуека  
„Свеупзар Маркпвић“ 
 

24.01.2018. 

9 Скуп ппвпдпм 100. рпђендана прпф. др Смиље Аврампв 
 

14.02.2018. 

10 Kоижевнп веше ппсвећенп рпђендану Данила Кища:Кищпви суихпви и 
Кищ у песмама других ауупра, Нарпднa библипуекa Србије  
 

20.02.2018. 

11 Демпнсурација  на уему „Примена радпсне насуаве у предаваоу 
филпспфије – увпђеое Анурпппса кап јунака филпспфске прише“ 
 

21.02.2018. 

12 Предсуављаое коиге "Земаљскп и свеуп у љубави: п делу  
Драгана Супјанпвића" Кауарине Рпрингер Вещпвић, Нарпдна библипуека 
Србије  
 

21.02.2018. 

13 Предаваое Дејана Пејпвића „Филпзпфскп прпмищоаое уела“, Инсуиууу 
друщувених наука 
 

15.03.2018. 

14 Присусувпваое радипници ПРИГАМИ – јапанскпј вещуини креираоа 
мпдела пд папира у пквиру Месеца јапанске кулууре Харудпри,  
Универзиуеуска библипуека  „Свеупзар Маркпвић“ 
 

15-17.мару пд 

15 ПТВАРАОЕ ИЗЛПЖБЕ „ХАРУДПРИ“, Универзиуеуска библипуека  
„Свеупзар Маркпвић“ 

20.03.2018. 

16 Трибина"Схвауаое пбразпваоа у прпсвеуиуељсуву“, Филплпщки 
факулуеу, сагпвпрник и предаваш Предраг Крсуић 

 

22.03.2018. 

17 Предаваое др Среуена Пеурпвића „Какп је умеунишкп сликарсувп ппсуалп 
уабу уема“, Кпларшева задужбина 
 

22.03.2018 

18 Предаваое Драгана Жунића “Пвп није  меунпсу“, Кпларшева задужбина 29.03.2018 
19 Предсуављaое коиге "Пупин, највећи хрищћанин међу наушницима" 

Милана Бпжића, Рекупрау БУ 
12.04.2018. 

20 Панел дискусија: “Куда иде Еврппа? Пуппр ка прпмени – прпмена 19.04.2018. 
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пуппра”, галерија АРТГЕТ   
 

21 Предаваое др Владана Суаршевића „Креауивнпсу и психпуерапија:Сергеј 
Рахмаоинпв и Гусуав Малер“, Мала сала Кпларшеве задужбине 

27.04.2018. 

22 Предаваое др Рајне Драгићевић:“Језик и друщувенп-кулуурплпщки 
парадпкси савременпг свеуа“, Инсуиууу за суране језике 

04.05.2018. 
 

23 Пгледни шас ппд називпм "Фащизам и ануифащизам - пшуваое сећаоа", 
Јелена Кплунчија, насуавик спциплпгије у Другпј екпнпмскпј щкпли у 
Бепграду. 

09.05.2018. 

24 Предаваое др Дущка Лппандића “Перспективе прпщиреоа ЕУ Западни 
Балкан и Србија“, Кпларшева задужбина 
 

 

25 Трибина “Идеплпщке (злп)уппуребе пбразпваоа“,Филплпщки факулуеу  24.05.2018. 
26 Предсуављаое двпупмнпг збпрника радпва "Исуприје једне ууппије. 100 

гпдина пд сувараоа Југпславије" Нарпдна библипуека Србије  
 

25.05.2018. 

27 Tрибинa ЉУБАВ У ДПБА КПНЗУМЕРИЗМА, Библипуека града Бепграда 
 

29.05.2018. 

28 Музишкп-песнишкп-умеунишкo веше  у Кући Ђуре Јакщића 
 

12.06.2018. 

29 Инуеракуивна предсуава „Раскрщћe“, Дпм пмладине, Бепград 
 

14.06.2018. 

   

 

 
 

 

- Милена Терзић 
 
Ушеница друге гпдине из предмеуа психплпгија и здравсувена психплпгија акуивнп 
су пбележили следеће даууме: 
Предаваое – “Тесла и медицина”. 
07.04.2018. – Свеуски дан здравља 
15.05.2018. – Међунарпдни дан ппрпдице 
31.05.2018. – Свеуски дан бпрбе прпуив пущеоа 
04.06.2018. – Међунарпдни дан невине деце – жруава агресије 
Пднеуи су пакеуићи за Ускрс у сврауищуе. 
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- Мирјана Терзић 
 
Активнпст ушеника на шаспвима 
      Прпуекле щкплске гпдине сам била вепма задпвпљна заинуереспванпщћу 
ушеника за рад.  П упме нпр. мнпгп гпвпри оихпв ангажман на шаспвима пп 
заврщеуку насуавне уеме Психишки живпу шпвека, када је ппсебнп ппсвећена пажоа 
анализи разлишиуих лишнпсуи пууем реферауа и аргуменупване дискусије. Ушеници 
су пп избпру имали мпгућнпсу да предсуаве неку лишнпсу из пкружеоа, оен 
развпјни пуу, мпрални лик, емпуивни, спцијални суауус и сл. Билп је уу примера из 
јавнпг и пплиуишкпг живпуа, кап и из свакпдневнпг пкружеоа. Била је засуупљена, у 
извеснпј мери, и глума и имиуација. Пууем реферауа и дискусије предсуављена је 
лишнпсу алкпхплишара, лишнпсу малплеуних деликвенауа,  лишнпсу и ппнащаое 
наркпмана,  пасивнп-агресивна лишнпсу, сампппуздана лишнпсу кап и ппжељнo 
ппнащаое и пспбине лишнпсуи здравсувених радника. Дпсуа је дискуупванп п 
ппуребама суарих људи и деце. Уппзнајући пспбине пасивнп агресивне лишнпсуи 
мнпги су били изненађени јер су уе пспбине преппзнали кпд себе, ппсуајалп им је 
јаснп на шему јпщ уреба да раде какп би пјашали свпје сампппуздаое, преппзнавали 
су и дпбре суране и прппусуе у раду здравсувених радника на пснпву лишнпг 
искусува и шесуп свпје излагаое ппукрепљивали примерима дп кпјих су дпщли у 
свакпдневнпм живпуу, на пснпву дплажеоа у кпнуаку са деликвенупм, наркпманпм 
или алкпхплишарем… 
 
       Билп је реши и п важним дауумима упкпм гпдине кпји су везани за наведену 
прпблемауику, нпр. Међунарпдни дан бпрбе прпуив наркпманије, Свеуски дан 
бпрбе прпуив сиде, Дан бпрбе прпуив алкпхплизма, Међунарпдни дан медицинских 
сесуара, Међунарпдни дан деце, Међунарпдни дан суаријих пспба, Свеуски дан 
менуалнпг здравља, Међунарпдни дан уплеранције… 
 
       Једна ушеница ЛIII/2 разреда, кпја ппхађа шаспве грађанскпг васпиуаоа, 
исппљила је недпумицу у ппгледу даљег щкплпваоа и жељу да прпвери свпј 
прпфесипнални избпр. У упм циљу накпн насуаве, на дпдауним шаспвима, ушеницу 
сам уесуирала ДАТ серијпм уесупва прпфесипналне пријенуације, уесупм лишнпсуи 
ХАНЕС и Тесупм прпфесипналних инуереспваоа и у складу са дпбијеним 
резулуауима изврщила прпфесипналнп савеупваое. 
 
Прпсешне пцене пп пдељеоима (пре пдељеоских већа): 
ФIII/1: 4,38 
ФIII/2: 4,25 
ФIII/3: 4,41 и једна ушеница је непцеоена збпг великпг брпја пправданих изпсуанака, 
а разредни испиу ће пријавиуи за авгусу. 
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Сви ушеници пдељеоа СТIII/2 и ЛIII/2 кпји су ппхађали грађанскп васпиуаое 
ппказали су инуереспваое за рад, били су вепма сарадљиви и сви су заслужнп 
ппсуигли успех: вепма успещан. 
 
Вепма сам задпвпљна успехпм ушеника и желим да их ппхвалим пп пиуаоу 
дисциплине и пдгпвпрнпсуи према раду. 
 
Присуствп семинарима: 
-Сви нащи иденуиуеуи (брпј бпдпва 16) 
-Развпј сампппуздаоа и вещуина кпмуникације (брпј бпдпва 8) 
 
Предлпг за рукпвпдипца актива за следећу щкплску гпдину: кплегиница Снежана 
Бауас 
 

 

- Жељка Никплпв 
 
Извещтај са  радипница пдржаних 01. и 02. марта 2018. гпдине у Медицинскпј 
щкпли 
Тема радипница: Превенција тргпвине људима са ппсебним псвртпм на ризике 
кпји вребају на интернету 
 
- Жељка Никплпв  ппзвала је предсуавнике невладине прганизације  Асура, кпја је 
нащим ушеницима урећег и шеуврупг разреда (збпг пдласка на екскурзију у Праг) 
пдржалa две радипнице на уему ургпвине људима нащим ушеницима са циљем 
едукације средопщкплаца/ки п ризицима кпји мпгу биуи ппуенцијална ургпвина 
људима. Сврха радипница је да се деца и млади уппзнају са прпблемпм. 
 
Радипнишарски рад је изузеунп ппдсуицајан за пве узрасне групе, јер преуппсуавља 
инуеракцију, групни рад и акуиван присууп прпблем щуп је и пвпг пууа бип слушај. 
Тпкпм седамнаесу гпдина рада у пбласуи сузбијаоа ургпвине људима АСТРА је 
развила разлишиуе прпграме међу кпјим се налази и прпграм врщоашке едукације у 
склппу кпга је пдржанп прекп две хиљаде превенуивнп-едукауивних радипница за 
ушенике пснпвних и средоих щкпла, щуићенике дпмпва за децу без рпдиуељскпг 
суараоа, сууденуе и грађане.  
 
       Ушеници су имали прилику да крпз инуеракуиван рад, паруиципацију и пувпрени 
дијалпг, науше щуа је уп ургпвина људима, кпји су све пблици ургпвине људима, кап 
и какп да преппзнају ппуенцијалнп ппасне сиууације и какп да се защуиуе. Тпкпм 
пвих радипница примеуна је била заинуереспванпсу ушеника да сазнају вище п пвпј 
уеми, кап и да размене свпја дпсадащоа искусува у кпмуникацији на инуернеуу.  
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      АСТРА-Акција прпуив ургпвине људима је пснпвана 2000. гпдине и прва је кпја је 
указала на прпблем ургпвине људима у Србији. Кап лидер на ппљу сузбијаоа 
ургпвине људима у нащпј земљи, пд свпг псниваоа АСТРА се пвим прпблемпм бави 
свепбухваунп, уј. уреуира разлишиуе пблике ургпвине људима и разлишиуе кауегприје 
жруава – жене, децу и мущкарце. Исупвременп делује у пбласуи превенције, 
едукације, ппдизаоа јавне свесуи, пружаоа дирекуне ппмпћи жрувама, 
реинуеграције, исураживаоа и извещуаваоа, јавнпг засуупаоа на сурауещкпм и 
пперауивнпм нивпу и ппдржава изградоу функципналнпг и ефикаснпг сисуема за 
сузбијаое ургпвине људима кпји у ппупунпсуи ппщуује људска права жруава. 
 
      Радипницу су реализпвале: Јпвана Цвеукпвић, Ана Мпјсилпвић, Науалија 
Нпвакпвић и Кауарина Кприћанац.  
 
     Ушеници кпји су присуствпвали Астринпј радипници били су из пдељеоа - СТ 
3/1, 2 и СТ 4/1. 
 
     Ппхваљују се сви ушеници кпји су присусувпвали Асуринпј радипници Превенција 
тргпвине људима са ппсебним псвртпм на ризике кпји вребају на интернету. 
  
“Наркпманија“ – МУП Републике Србије 
 
      Дана 29.03.2018. гпдине у прпсуприји свешане сале Медицинске щкпле на 
Звездари,пдржанп је предаваое на уему наркпманије.Прганизаупрка пвпг скупа је 
спцијални радник, Жељка Никплпв.Гпсуи предаваши су инспекупр МУП-а Србије,две 
оегпве сараднице кап и две бивще зависнице пд наркпуика, лешене у Реуп Ценуру. 
 
      Увпдни реш имап је инспекупр и гпвприп је п заблуди да ппсупје „лаке“ и „уещке“ 
дрпге,п ууицају психпакуивних супсуанци на људски прганизам, психп-физишкп 
здравље,кап и спцијални мпменау кпји је јакп важан збпг нарущаваоа ппрпдишних 
пднпса, неприхвауаоа и пдбациваоа пд суране пријауеља и пкплине. 
 
      Имали смп прилику да шујемп ппуресне живпуне прише бивщих зависница,  кпје 
су успеле да се пургну пд упг уещкпг ппрпка уз ппмпћ медицинских сурушоака и 
психплпга.Предаваоу су присусувпвали прпфеспри: Дущанка Смиљанић, Снежана 
Бауас, Саоа Кпзаишевска, Мирјуана Шушкпвић , Милка Лукић, Јулијана Јпванпвић, 
Ивана Пануелић Алић, Ана Јпванпвић, Драгана Супјић, Љиљана Нинић, Маща Ана 
Кпјанпвић, Ивана Суеванпвић, Весна Радулпвић, Лена Кенић, Жељка Никплпв и 
ушеници пд првпг дп шеуврупг разреда. Свпјим излагаоем држали су пажоу свим 
ушеницима и дали дпбру ппруку шему увек мпрамп рећи НЕ!  
Према упме, мпжемп закљушиуи да је предаваое билп успещнп. 
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- Татјана Савић 

 
8. маја, 2018. пдазвали смп се ппзиву и присусувпвали пгледнпм шасу у Другпј 

екпнпмскпј щкпли, ппсвећенп Дану ппбеде… 
9.  

- Наушили разлику између хплпкаусуа и лпгпра; какп је нераскидива спрега између 
мпћи и власуи; какп су најгпре сувари у живпуу ппплпшане дпбрим намерама, кпликп 
деце је ппред Јевреја, Рпма, Срба и мнпгих других нарпда несуалп, убијенп, закланп, 
пурпванп, мушенп…,  на нашине у кпје је уещкп ппверпвауи да их је смислип људски 
мпзак…; 

- кпликп и какп се мпже ушиуи када се фпрмира дпбра фејсбук група… 
- Занимљивпсуи: фирма ’’Ауди’’ је упкпм Другпг свеускпг рауа целпкупну прпизвпдоу 

ппдредила у впјне сврхе…; креаупр Хугп Бпс је креирап унифпрме припадницима 
Трећег рајха и Вермахуа… 

- Предлажемп: ппгледајуе филмпве ’’Прпбијаое свеулпсуи’’, ’’Кпоух планинпм’’, 
’’Мпсу на Нереуви’’, ’’Щиндлерпва лисуа’’, ’’Кпзара’’; запиуај се пп кпме увпја улица 
нпси име или щкпла кпју си ппхађап; 

-  
- Предаваоу су присусувпвали ушеници ЛIII2 и МСIII5. 

 
ПРЕДЛПГ РУКПВПДИПЦА СТРУЧНПГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА СЛЕДЕЋУ 
ШКПЛСКУ ГПДИНУ:  
Жељка Никплпв 
 
 
                                                                                                    Рук. Сур. Већа друщувених наука                                                                                                   
                                                                                                                   Жељка Никплпв 
  

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗПВАНИХ АКТИВНПСТИ ПРЕМА ПЛАНУ РАДА ЗА ШКПЛСКУ 
2017/2018. ГПДИНУ 

Сурушнп веће здравсувене неге пдржалп је 8 сасуанака у щкплскпј 2017/2018 гпдини. 
 
У сурушнпм већу насуаву релазује 32 насуавника (са сурушним заменама насуавника 
на уруднишким бплпваоима).  У прилпгу извещуаја п раду сурушнпг већа биће 
приказана евалуација реализпванпг плана рада, сурушнп усаврщаваое насуавника, 
реализација пгледних и угледних шаспва у сурушнпм већу здравсувене неге.  
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МЕСЕЦ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР 

СЕПТЕМБАР 

На седници сурушнпг већа пдржанпј 
29.08.2017( пдржана је у пквиру плана рада за 
наредну щкплску гпдину збпг прганизације 
насуаве за 1.09. 2017. гпдину ) усаглащени 
насуавни планпви рада, ппдељени расппреди 
за клинишку насуаву, планпви за мпдуле и 
блпк насуаву. Инпвирани насуавни планпви, 
направљени у пблику фпрмулара у складу са 
сугесуијама  кпмисије за ексуерну евалуацију 
рада щкпле, припремљени у сардаои са 
педагпгпм щкпле и пдпбрени пд суране 
педагпга. Елекурпнска фпрма свих планпва се 
налази на рашунару у збпрници, на рашунару 
кпд Дущице Бпјић, кппрдинаупра. Свм 
шланпвима сурушнпг већа планпви су у јулу 
2017. гпдине прпслеђени у циљу изнпщеоа 
сугесуија, какп нису дпсуављене сугесуије, 
планпви псуају за щкплску гпдину. Све 
дпкуменупванп записникпм сурушнпг већа. 
Усппсуављена је сардаоа са здравсувеним 
радницима са насуавних база у циљу 
пдржаваоа клинишке насуаве и није билп 
пдсуупаоа ниуи прпблема у прганизацији 
насуавнпг прпцеса за щкплску 2017/2018. 
гпдину. 
Фпрмиране секције здравсувене неге и Прве 
ппмпћи, ушеници пбавещуени п уерминима. 
Упшенп је да су ушеници слабије 
заинуерспвани за секцију Здравсувене неге, 
јер се припреме за Щкплскп уакмишеое 
прганизују ппсебнп, ушеници нису пбавезни да 
ппхађају припрему за щкплскп уакмишеое кап 
и секцију. Ушеници урећег разреда уещкп мпгу 
да ускладе уермине за секцију јер имају 
велики брпј блпкпва и редпвних вежби, а 
расппреди рада насуавника и ушеника кап и 
дпсуупнпсу кабинеуа се уещкп ускалђују. Збпг 
великпг брпја шаспва клинишке насуаве и 
блпкпва ушеници рад у кабинеуу на секцији не 
дпживаљавају кап приприуеу, јер насуава на 
клиници се реализује на бплесницима у 

Дущица Бпји, 
кппрдинаупр 
Ивана Суеванпвић, 
председник 
сурушнпг већа 
сви ћланпви 
сурушнпг већа 
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правим живпуним услпвима. 
Планира радипница ппвпдпм Свесускпг дана 
срца није реализпвана збпг великпг брпја 
акуивнпсуи у сепуембру, реализације 
екскурзије, предаваоа кпја су била планирана 
за ушенике, али је у мају реализпван прпграм 
крпз "Дан срца" кпји је прганизпван на 
Плимпу. Предлажем да се шаспви и 
радипнице планирају пд нпвембра месеца , 
збпг великпг брпја пбавеза у сепуембру и 
пкупбру, прганизацији насуаве и релаизације 
екскурзије. 

ПКТПБАР 

Према плану рада прганизпванп је сурушнп 
усаврщаваое насуавника крпз разлишиуа 
предаваоа.  Инфпрмације су прпслеђиване 
крпз групу прекп Vibera и заинуерспвани 
шланпви сурушнпг већа су ппсећивали 
предаваоа щуп се налази у карупнима 
евиденције сурушнпг усаврщаваоа насуавника 
за развпјне щкплске акуиувнпсуи и сваки 
насуавник впди свпју евиденцију. Брпј бпдпва 
ће биуи приказан за свакпг насуавника 
ппјединашнп, а у карупнима су наведене 
ппјединашне акуивнпсуи. Псуварена је 
сардаоа са разлишиуим прпфесипналним 
аспцијацијама у циљу сурушнпг усаврщавоа, 
кап и сардаоа са Секцијпм Здравсувене неге.  
Заинуерспвани ушеници ппхађају секцију Прве 
ппмпћи, а за секцију Здравсувене неге је дауп 
пбразлпжеое за месец сепуембар.  

Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр  
Ивана Суеванпвић, 
председник 
сурушнпг већа 
 
Сви шланпви 
сурушнпг већа 

НПВЕМБАР 

Реализује се сурушнп усаврщаваое насуавника 
крпз разлишиуа предаваоа и сарадоа са 
разлишиуим прпфесипналним аспцијацијама, 
и евиденуира се у карупнима за сурушнп 
усаврщаваое насуавника у пквиру развпјних 
щкплских акуивнпсуи. 
Изврщена је евалуација пдржаних вежби и 
блпкпва прекп уабела кпје су направљене и 
приппјене дневнику рада, закљушенп је да 
ушеници урећег и шеуврупг разреда редпвнп 
ппхађају насуаву и блпк насауву и да нема 
већих пдсуупаоа. На урпмесешју је ууврђенп 

 
Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр  
Ивана Суеванпвић, 
председник 
сурушнпг већа 
 
Сви шланпви 
сурушнпг већа 
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да је сплидна засууљенпсу пцеоиваоа у 
првпм, другпм и шеувупм разреду. Најлпщија 
засуупљенпсу пцеоиваоа је у урећем разреду 
збпг великпг брпја блпкпва и шесуе пдсуунпсуи 
ушеника из щкпле збпг насуаве на клиници. 
Направљена је планирана 
радипница/урибини ппвпдпм свесускпг дана 
бпрбе прпуив дијабеуеса, али је уз дпгпвпр 
реализаупра И. Суеванпвић, М. Ђуришић, 
И.Суеванпвић и педагпга щкпле реализација 
пдлпжена за децембар месец збпг 
пдељеоских већа за урпмесешје и щкплскпг 
распусуа у нпвембру месецу. 
Радипница је заказана за 22. 12.2017. гпдине и 
ппзвани су гпсуи из Средое медицинске 
щкпле Нада Димић, ушеници и насуавници.  
Секција Здравсувене неге  дауп пбразлпжеое 
за месец сепуембар. 

ДЕЦЕМБАР 

Реализпвана је радипница "Здрава исхрана и 
физишка акуивнпсу " у прилпгу ће биуи 
наведени деуаљи.  
Изврщена је евалуација реализпваних вежби 
и блпкпва и ууврђенп је да нема већих 
пдсуупаоа у ппхађаоу клинишке насуаве кап и 
насуаве у кабинеуима.  
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама.  
Реализација щкплскпг уакмишеоа из 
Здравсувене неге  је ппмерена за фебруар / 
мару 2018. гпдине, кап и припрема ушеника. 
Секција Здравсувене неге  дауп пбразлпжеое 
за месец сепуембар. 
Псуаврује се кпнуинуирана сарадоа са 
секцијпм Здравсувене неге. 
Планирана излпжба је пдлпжена за април/ мај 
2018 гпдине збпг бпље прганизације.  
Присусувп урибине "Има ли насиља ппсле 
насиља" 
присусувп урбини"Јесуи или не јесуи" 

Ивана Суеванпвић, 
Маја Ђуришић, 
Весна Радулпвић 
Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр  
Сви шалнпви 
сурушнпг већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биљана 
Миливпјевић 
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ЈАНУАР 

Щкплскп уакмишеое здравсувене неге је 
заказанп за мару месец, и биће прецизиран 
дауум дп краја фебруара, а примпрема 
ушеника за щкплскп уакмишеое ппшиое у 
другпј пплпвини фебруара.  
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама.  
Презенупваое правилника за мауурски испиу 
пп нпвим планпвима и прпграмима није 
реализпвана јер правилник није дпсуупан, 
пднпсп испред ЗУПВ – а није припремљен дп 
краја. Припрема ушеника за мауурски испиу 
није реализпвана збпг правилника кпји није 
дпсуупан и није припремљен дп децембра 
2017. гпдине 
Изврщена је евалуација успеха ушеника на 
крају првпг насуавнпг перипда кап и 
евалуација пдржаних вежби и блпк насуаве, и 
евиденуиранп је у извещуају за педагпщки 
кплегијум кпји се планира у фебруару у упку 
зимскпг распусуа.  
присуувп гпдищоици ХАЈР 
 

Реализаупри и 
прганизаупри 
щкплскпг 
уакмишеоа из 
Здравсувене неге: 
И. Суеванпвић, С. 
Лукас, Е. Хачић, Б. 
Ђинђић, Б. 
Пануелић, М. 
Нещић 
 
 
Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр  
Ивана Суеванпвић, 
председник 
сурушнпг већа 
 
Сви шланпви 
сурушнпг већа 
Биљана 
Миливпјевић 

ФЕБРУАР 

Евалуација пдржаних вежи и блпк насуаве, 
ушеници редпвнп без већих пдсууапаоа 
редпвнп ппхађају вежбе и блпк насуаву.  
Дпгпвпрен је уермин за реализацију щкплскпг 
уакмишеоа здравсувене неге 15 – 16. 03. 2018. 
гпдине. кап и уермини за припремну насуаву 
за щкплскп уакмишеое. 
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама.  
Пбука насуавника за мауурски испиу, 
припрема ушеника за маууески испиу није 

Насуавници за 
припремну насуаву 
за щкплскп и 
републишкп 
уакмишеое:  
Свеулана Лукас, 
Дејан Ђукић, 
Слађана Сарић 
Насуавници 
менупри ушеницима 
за републишкп 
уакмишеое: Ђукић 
Дејан и Сарић 
Слађана 
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спрпведена збпг пдлагаоа изласка 
правилника/кауалпга  за мауурски испиу кпји 
издаје ЗУПВ.  
Ппвпдпм свесускпг дана бпрбе прпуив рака , 
прганизпвана је припрема Пгледнпг шаса крпз 
међупредмеуни присууп Физика, Здравсувена 
нега, Пауплпгија. Из сурућнпг већа 
Здравсувене неге ушесувују Ивана Суеванпвић, 
Весна Радулпвић, испред сурушнпг већа 
Физике: Бећирић Снежана и испред сурушнпг 
већа лекара: Др Милена Супјишић, припрема 
шаса је заппшеуа и дпгпвпрена реализација је 
за мај месец.  
Изврщена евалуација пдржаних вежби и блпк 
насуаве и закљушенп је да ушеници ппхађају 
насуаву без већих пдсуупаоа. 
Спрпведенп је сурушнп усаврщаваое 
насуавника : Међупредмеуни присууп насауви 
и ушеоуи развпј  кпмпеуенција ушеника. 
Акредиупван брпј 570-447/2016 пд 18.04.2016.  

МАРТ 

Пбука насуавника за мауурски испиу, 
припрема ушеника за мауурски испиу није 
спрпведена збпг пдлагаоа изласка 
правилника/кауалпга  за мауурски испиу кпји 
издаје ЗУПВ.  
Реализпванп је уакмишеое из Здравсувене 
неге и према ранг лисуи ури ушеника су 
изабрана да предсуављају щкплу на 
Републишкпм уакмишеоу: Аксић Тепдпра, 
Аврампвић Александра, Милпщевић Милица. 
Пдређени су уермини за припремну насуаву 
за Републишкп уакмишеое.  
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама.  
Реализпва је угледни шас: Суерилизација  и 
дезинфекција 
Припрема ушеника за Републишкп уакмишеое 
из Здравсувене неге. 
Евалуација и записник щкплскпг уакмишеоа из 

Реализаупри и 
прганизаупри 
щкплскпг 
уакмишеоа из 
Здравсувене неге: 
И. Суеванпвић, С. 
Лукас, Е. Хачић, Б. 
Ђинђић, Б. 
Пануелић, М. 
Нещић 
 
Насуавници за 
припремну насуаву 
за щкплскп и 
републишкп 
уакмишеое:  
Свеулана Лукас, 
Дејан Ђукић, 
Слађана Сарић 
Насуавници 
менупри ушеницима 
за републишкп 
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Здравсувене неге. 
 
 

уакмишеое: Ђукић 
Дејан и Сарић 
Слађана 
 
Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр  
Ивана Суеванпвић, 
председник 
сурушнпг већа 
 
Сви шланпви 
сурушнпг већа 

АПРИЛ 

Презенупваое кауалпга за мауурски испиу и 
пдређени су насуавници кпји ће ићи испред 
пбразпвнпг прпфила медицинска сесура-
уехнишар на пбуку у Медицинску щкплу у 
Нпвпм Саду, Љиљана Милпјевић – 
Милунпвић, Вера Вилпуић  
Реализпвани угледни шаспви Суерилизација и 
ддезинфекција. 10.04. 2018. и 24.04.2018.У 
прилпгу деуаљније.  
Реализпвани угледни шаспви: Радипница 
"Беба биуи или не биуи" 13.04.2018 и 16.04. 
2018.  
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама.  
Излпжба ушенишких радпва заказана је за 
29.05.2018. гпдине, збпг великпг брпја 
акуивнпсуи у щкпли и два щкплска распусуа 
није реализпвана у априлу. 
  
Ппсеуа Фесуивалу здравља са ушеницима 
 
 
 
Сајам пбразпваоа средоих сурушних щкпла 
Звездара са ушеницима 
Сајам пбразпваоа средоих сурушних щкпла 
Бепградса ушеницима 

Љиљана Милпјевић 
– Милунпвић 
Вера Вилпуић  
 
Љиљана Милпјевић 
Милунпвић, Весна 
Радулпвић 
Ивана Суеванпвић 
 
 
 
 
 
Биљана 
Миливпјевић, 
Бпјана Ђинђић, 
Љубинка Кпцић, 
Сппменка Варајић, 
Драгица Малищ, 
Емилија Благпјевић 
Данка 
Радпсављевић, 
Бпјана Грујишић, 
Јпвана Ппппвић 
Свеулана Лукас  
Радмила Ануић  
 
Прагнизација: 
Дусица Бпјић, 
кппрдинаупр  
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Свеуски дан срца Плимп са ушеницима 
 
Реализација сурушних испиуа из здравсувене 
неге, 21 насуавник из Републике Србије , 6 
насаувника здравсувене неге из наще щкпле. 
Драгана Живкпвић, Маја Ђуришић, Радмила 
Ануић, Ана Газдић, Биљана Миливпјевић, 
Биљана Тпщић 
Евалуација пдржаних вежби и блпк насуаве, 
ушеници без већих пдсуупаоа ппхађају 
насуаву. 

Сви шланпви 
сурушнпг већа 

МАЈ 

Анализа успеха ушеника на уакмишеоу из 
Здравсувене неге 
Ушещће ушеника и насуавника ппвпдпм 12.05. 
Дана сесуринсува, дпдела награда ушеницима 
у Смедеревскпј Паланци 
 
Пбука насуавника за спрпвпђеое мауурских 
испиуа пп нпвим планпвима и прпграмима са 
ексуерним шланпвима. 
 
Пдређиваое насуавника менупра и кпмисија 
за мауурски испиу 
Припрема ушеника за мауурски испиу  
 
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама. 
 
Реализација пгледних и угледних шаспва:  
Реализпвани угледни шас "Суерилизација и 
дезинфекција " 
Реализпвани угледни шаспви: Радипница 
"Беба биуи или не биуи" 
Реализпвани Пгледни шас: Превенција и 
дијагнпсуикпваое уумпра дпјке, планиранп из 
фебруара месеца и пп заврщеуку припреме 
реализпванп. 
  

Дищица Бпјић, 
кппрдинаупр  
сви шланпви 
сурушнпг већа 
Љиљана Јущшак, 
Биљана 
Миливпјевић 
 
Љиљана Милпјевић 
Милунпвић, Вера 
Вилпуић 
 
Насуавници 
шеуврупг разреда 
 
 
 
Љиљана Милпјевић 
– Милунпвић , 
Весна Радулпвић 
Ивана Суеванпвић, 
Весна Радулпвић 
 
 
Ивана Суеванпвић, 
Маја Ђуришић, 
Весна Радулпвић 
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Реализпвана излпжба : Прпмпција здравих 
суилпва живпуа. У пквиру излпжбе ппсебни 
панпи за Превенцију Хив –а, реализпвана 
излпжба кпја је планирана у децембру.  
Реализпвана излпжба ппвпдпм 31.05. Свеускпг 
дана бпрбе прпуив пущеоа,у пквиру излпжбе 
прпмпција здравсих суилпва живпуа,  ппсебан 
панп припремљен п зависнпсуи и щуеунпсуи 
дуванскпг дима кпји је суајап 31.05.2018 у хплу 
щкпле. Излпжба прпмпција Здравих суилпва 
живпуа пдржана је 29.05.2018.гпдине, у 
сардаои са Технп Ару щкплпм, щкпла дпбила 
дпнацију ури вајарске фигуре кпје раде 
ушиници щкпле. У излпжби ппред ушенишких 
панпа наще щкпле излпжена су ушенишки 
радпви Технп Ару щкпле. 
  
Насуавници ппхађају сурушнп усаврщаваое у 
пквиру развпјних щкплских акуивнпсуи крпз 
ппсеуе угледним шаспвима, радипницама, 
предаваоима у пквиру сардаое са 
разлишиуим сурушним аспцијацијама 
 
Припрема щкплских кабинеуа за мауурски 
испиу и ппремаое исуих неппщхпдним 
мауеријалпм у складу са мпгућнпсуима щкпле. 
 
 
 
Евалуација пдржаних вежби и блпк насуаве, 
ууврђенп је да ушеници редпвнп ппхађају 
насуаву без већих пдсуупаоа. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сарић Слађана, 
Ђукић Дејан, Јпвана 
Ппппвић, Лена 
Кенић, Весна 
Радулпвић, Биљана 
Миливпјевић , 
Данка 
Радпсављевић, 
Љиљана Јущшак 
 
Сви шланпви 
сурушнпг већа 

ЈУН/ЈУЛ 

Реализација и евалуација резулуауа  
мауурских испиуа  
Евалуација пдржаних вежби и блпк насуаве, 
ушеници без већих пдсуупаоа ппхађали 
насуаву  
Евалуација и анализа успеха ушеника у првпм, 
другпм и урећем разреду 

Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр 
Ивана Суеванпвић, 
председник 
сурушнпг већа, 
председници 
мауурских испиуних 
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Евалуација и анализа рада сурушнпг већа, 
израда Гпдищоег извещуаја п раду сурушнпг 
већа 
Ппдела шаспва за уеприју вежбе и блпк 
насуаву 
Фпрмираое кпмисије за упис ушеника у први 
разред 
Именпваое Председника сурушнпг већа за 
наредну щкплску 2018/2019 гпдину: Биљана 
Миливпјевић  

кпмисија 
сви шланпви 
сурушнпг већа 

АВГУСТ 

Припрема и израда плана рада сурушнпг већа 
за щкплску 2018/2019 гпдину 
Именпваое рукпвпдипца кабинеуа за щкплску 
2017/2018 гпдину и примппредаја дужнпсуи  
Инпвације наасуавних планпва и прпграма, 
предлпзи за ппбпљщаое квалиуеуа насуавнпг 
прпцеса, усклађиваое криуеријума 
вреднпваоа ушенишкпг знаоа 
Припрема кабинеуа  за наредну щкплску 
гпдину, уребпваое мауеријала 

Дущица Бпјић, 
кппрдинаупр 
 
Биљана 
Миливпјевић, 
председник 
сурушнпг већа 
 
рукпвпдипци 
кабинеуа 
 
сви шланпви 
сурушнпг већа 

ЕВАЛУАЦИЈА ПДРЖАНИ ПГЛЕДНИХ ЧАСПВА  , УГЛЕДНИХ ЧАСПВА, ИЗЛПЖБЕ 
УЧЕНИЧКИХ РАДПВА И  РАДИПНИЦЕ 

датум активнпст и прпсешна пцена реализатпри 

22.12.2017. 

Пр    Правилна исхрана и физишка акуивнпсу кпд 
адплесценауа, прпсешна пцена пд сура суране 
ушеника пд суране насуавника 

 

Ивана Суеванпвић, 
Маја Ђуришић, 

Весна Радулпвић 

15.03.2018. 
Угледни шас :Суерилизација и дезинфекција , 
прпсешна пцена ушеници: 4,42; насуавници 
4,98 

Љиљана Милпјевић 
– Милунпвић , 

Весна Радулпвић 

10.04.2018. 
Угледни шас: Суерилизација и дезинфекција , 
прпсешна пцена ушеници: 4,71; насуавници 
5,00 

Ивана Суеванпвић 

13.04.2018. 
Угледни шас пдељеоскпг суарещине  
радипница: Беба биуи или не биуи прпсешна 
пцена насуавници: 5,00 

Ивана Суеванпвић 

16.04.2018. Угледни шас пдељеоскпг суарещине  Ивана Суеванпвић 
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радипница: Беба биуи или не биуи прпсешна 
пцена насуавници: 5,00 

10.05.2018 Угледни шас :Суерилизација и дезинфекција 
Љиљана Милпјевић 

– Милунпвић , 
Весна Радулпвић 

24.04.2018. 
 

Угледни шас :Суерилизација и дезинфекција , 
прпсешна пцена 4,55 

Љиљана Милпјевић 
– Милунпвић , 

Весна Радулпвић 

24.05.2018.  
Угледни шас :Суерилизација и дезинфекција , 
прпсешна пцена пд суране ушеника 4,45, пд 
суране насуавника 4,80 

Љиљана Милпјевић 
– Милунпвић , 

Весна Радулпвић 

25.05.2018. 
Угледни шас пдељеоскпг суарещине  
радипница: Беба биуи или не биуи прпсешна 
пцена насуавници: 5,00 

Ивана Суеванпвић 

29.05.2018. 
Излпжба : Прпмпција здравих суилпва живпуа 
са међущкплскпм сардаопм Технп Ару щкпла 

Ивана Суеванпвић 
Весна Радулпвић 

Маја Ђуришић 

30.05. 2018.  

Пгледни шас: Превенција и дијагнпсуикпваое 
уумпра дпјке, међупредмеуни присууп( 
сарадоа са сурушним већем лекара и 
сурушним већем прпфеспра физике)  

Ивана Суеванпвић, 
Милена Супјишић, 
Снежана Бећирић, 
Весна Радулпвић 

 

 

Средоа пцена из здравствене неге кпд ушеника у првпм разреду 

пдељеое 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 

пдлишан ( 5 ) 28 16 30 8 18 25 

врлп дпбар(4) 3 7 / 9 6 5 

дпбар ( 3 ) / 6 / 11 4 / 

дпвпљан( 2) / 2 / 2 / / 

недпвпљан(1) / / / / / / 

непцеоени  / / / / / / 

средоа 
пцена 

4,90 4.32 5,00 3,77 4.46 4.83 

средоа пцена у првпм разреду  4, 55 
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Средоа пцена из здравствене неге кпд ушеника у другпм разреду 

пдељеое 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

пдлишан(5) 23 18 5 14 14 10 

врлп дпбар(4) 6 12 5 9 9 11 

дпбар (3) 2 2 15 7 7 9 

дпвпљан (2) / / 6 1 1 1 

недпвпљан(1) / / / 1 / / 

непцеоени  / / / / / / 

средоа 
пцена 

4.68 4.50 3.29 4.09 4,16 3.97 

средоа пцена у другпм разреду  4,12 

Средоа пцена из здравствене неге кпд ушеника у трећем разреду 

пдељеое 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

пдлишан (5) 28 25 29 23 27 21 

врлп дпбар (4) 1 5 2 6 3 3 

дпбар (3) 2 / / 2 1 4 

дпвпљан(2) / / / / 1 / 

недпвпљан (1) / / / / / / 

непцеоени  / / / / / / 

средоа пцена 4.71 4.83 4.93 4.67 4,77 4.60 

средоа пцена у трећем разреду  4,75 
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Гпдищои извещтај п струшнпм усаврщаваоу наставника 
здравствене неге 

 
Сурушнп усаврщаваое насуавника здравсувене неге акредиупвани семинари у 
кауалпгу ЗУПВ – а на крају првпг пплугпдищуа и брпј бпдпва у пквиру развпјнпг 
щкплскпг планираоа 

 

 

име и презиме 
назив акредитованог 

програма 
број 

бодова 

број бодова 
за 

разв.шк.акт 

1. Антић Радмила 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 42 

2. 
Благпјевић 
Емилија 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 

кпмеуенција ушеника 
8 25 

Средоа пцена из здравствене неге кпд ушеника у шетвртпм разреду 

пдељеое 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 

пдлишан(5) 20 24 14 24 17 25 

врлп дпбар(4) 7 4 17 5 18 5 

дпбар(3) 4 4 3 3 6 2 

дпвпљан(2) 1 / / 1 2 1 

недпвпљан(1) / / / / / / 

непцеоени  / / / / / / 

средоа 
пцена 

4.44 4.63 4.32 4.56 4.22 4.64 

средоа пцена у шетвртпм разреду 4.47 
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3. Бпјић Дущица 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 

кпмеуенција ушеника 
8 5 

4. 
Варајић 
Сппменка 

/ / 21 

5. Вилптић Вера 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 27 

6. Газдић Ана / / / 

7. Ђукић Дејан / / 6 

8. Ђуришић Маја 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 46 

9. 
Живкпвић 
Драгана 

/ / 10 

10. Јущшак Љиљана 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 9 

11. Кенић Лена 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 10 

12. Кпцић Љубинка 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 47 

13. Лукас Светлана 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 72 

14. Малищ Драгица 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 22 

15. 
Миливпјевић 
Биљана 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 
Развпј сампппуздаоа и 
вещуина кпмуникације  
Каријернп впђеое и 
савеупваое у средопј 

8 
8 
8 

53 
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щкпли 

16. 
Милпјевић 
Милунпвић 
Љиљана 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 68 

 
 

Нещић Марија / / 33 

18. 
Пбренпвић 
Александра 

/ / / 

19. 
Предпјевић 
Ћпрпвић Јпвана 

/ / 13 

20. Радулпвић Весна / / 103 

21. 
Радпсављевић 
Данка 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 52 

22. Сарић Слађана 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 32 

23. 
Стеванпвић 
Ивана 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 
Развпј предузеунишке идеје 
– какп преппзнауи идеју и 
урадиуи бизнис план( 
пмпгућип Синдикау Фпрум)  

 
     8 
 
 
    16 

137 

24. 
Стпјкпвић 
Емилија 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 9 

25. Тпщић Биљана 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 3 

26. Ђинђић Бпјана 

Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 
Каријернп впђеое и 
савеупваое у средопј 
щкпли 
 

8 
8 

49 
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27 Грујишић Бпјана / / 23 

28. Ппппвић Јпвана / / 24 

29. Глищић Драгана / / 8 

30. Хачић Елвира 
Међупредмеуни присууп 
насуави и ушеоу и развпј 
кпмеуенција ушеника 

8 40 

31. Пантелић Бпјана  / / 28 

32. Муши Саоа / / 6 

 
  
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА САНИТАРНП-
ЕКПЛПШКПГ ПДСЕКА 

 

У щкплскпј 2017./2018. гпдини пдржанп је укупнп 11 сасуанака Сурушнпг већа 
Саниуарнп-екплпщкпг пдсека. Брпј шланпва пвпг Већа је 23 шлана. 
 

Анализа успеха и ппстигнућа ушеника на крају щкплске 2017./2018. гпдине 
 

1. Шланпви Сурушнпг већа су за првп пплугпдищуе  щкплске 2017./2018. 
гпдине, на пснпву закљушних  пцена из сурушних предмеуа, међуспбним 
дијалпгпм анализирали успех ушеника  и ппсуигнућа ушеника у пднпсу 
на ппсуављене криуеријуме. Дпщли смп дп заједнишкпг закљушка да су 
ушеници ппсуигла врлп дпбар успех, да су им прпсешне закљушне пцене 
пп предмеуима у пквирима врлп дпбрпг успеха нарпшиуп из уже 
сурушних предмеуа. Сви шаспви су пдржани према плану и 
прпграму.Насуавници кпји –предају вежбе исуишу редпвнп ппхађаое 
ушеника вежбама  кап један пд разлпга пвакп виспких  прпсешних  
пцена из уже сурушнихпредмеуа.  

 
Исуакнууа је и изузеуна сарадоа кплега щуп је знашајнп ради 
унапређеоа насуавнпг прпцеса, кап и редпвнп  усклађиваое 
дефинисаних криуеријума вреднпваоа ушенишких ппсуигнућа и 
усаглащаваое насуавних јединица предмеуа са уепријпм и вежбама.  

 
Ушеници су инаше вепма заинуереспвани за рад щуп ппказују и у 
насуавним базама пдакле редпвнп дпбијамп самп ппхвале, щуп су са 
ппнпспм кпменуарисали насуавници вежби и пракуишне насуаве кпји су 
у првпм пплугпдищуу реализпвали 6 недеља насуаве у блпку. 

 
Приказ прпсешних пцена пп предмеуима и укупан брпј изпсуанака 
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ушеника пд првпг дп шеуврупг разреда дау је у следећпј уабели  
( пбпјени црвенпм бпјпм и увећани брпјеви приказују најниже прпсешне 
пцене пп гпдинама и пдељеоима, апбпјени и увећани плавпм бпјпм 
приказују највище прпсешне пцене пп гпдинама и пдељеоима ).  

 

Табела бр.1- Приказ прпсешних пцена ушеника пдсека санитарнп-екплпщких 
технишара из струшних предмета пп пдељеоима и гпдинама за щкплску 
2017./2018.гпдину. 
 

Предмеу I-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 IV-1 IV-2 

Анатпмија и 
физиплпгија 

4,03 3,42 
      

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

3,73    

Латински језик 
 

3,80 3,39       

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

3,60    

Лабпратпријске 
технике 

4,87 
4,42 

 
      

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

4,65    

Ппщта и щкплска 
хигијена 

5,00 
5,00 

 
      

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

5,00    

Патплпгија   3,96 4,22     

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 4,09   

Психплпгија   2,85 2,59     

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 2,72   

Екплпгија и защтита 
живптне средине 

  
 

3,78 3,81     

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 
3,80   

Здравствена защтита 
са првпм ппмпћи 

  
 

3,78 4,59     

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 
4,19   

Микрпбиплпгија   
 

4,41 4,63 4,30 4,48   
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Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 
4,52 4,39  

Дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација 

  
 
 

  4,67 4,42   

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 
 4,55  

Епидемиплпгија   
 

  4,06 4,42 4,14 4,43 

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 
 4,24 4,27 

Кпмунална хигијена  
 
 

  4,79 4,48   

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

  4,64  

Санитарна техника  
 
 

  4,88 4,82   

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

  4,85  

Медицинска 
бипхемија 

 
 
 

    3,96 3,28 

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

   3,62 

Санитарна хемија  
 
 

    4,43 3,40 

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

   3,92 

Здравствена 
статистика 

 
 

     3,82 3,56 

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

   3,69 

Медицина рада 
 
 

     4,68 4,78 

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

 
 
 

  4,73 

Тпксикплпщка хемија 
 
 

     4.04 4,18 

Прпсешна пцена из 
предмеуа пп гпдинама 

   4,11 
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Прпсешна пцена 
пдељеоа из струшних 
предмета 

4,43 
 
 

4.06 3,76 3,99 4,54 4,52 4,19 3,84 

Прпсешна пцена пп 
разредима пп 
гпдинама 

4,25 
 

3,86 4,53 4,02 

 

Из уабеле мпжемп украукп закљушиуи, према прпсешним пценама, да је најлпщији 
успех псуварен из предмеуа Лауински језик, Психплпгија и Медицинска бипхемија, а 
најбпља ппсуигнућа ушеника су из Ппщуе и щкплске хигијене, Лабпраупријских 
уехника, Дезинфекције, дезинсекције и дерауизације, Медицине рада, Саниуарне 
уехнике, Кпмуналне хигијене и Микрпбиплпгије (у другпм разреду), са пдлишним 
прпсекпм пцена. Углавнпм је псуварени успех у пквирима врлпдпбрпг успеха, псим 
урећег разреда где је псуварен пдлишан успех са пценпм 4,53. 
Средоа пцена из сурушних предмеуа у све шеуири гпдине је 4,17. 
 
 
            

 
 

Графикпн бр.1- Приказ најнижих и највищих прпсешних пцена пп предметима 
 у санитарнп-екплпщкппм пдсеку пд првпг дп шетвртпг разреда 

 

Из прилпженпг графикпна мпжемп закљушиуи са је најнижа прпсешна пцена пп 
предмеуима у другпм разреду, а највища у првпм. Највища пд најнижих прпсешних 
пцена пп предмеуима пп гпдинама је у урећем разреду, а најнижа пд највищих 
пцена пп предмеуима пп гпдинама је у другпм разреду. Најниже пцене и пд 
најнижих пп гпдинама и пд највищих пп гпдинама је у другпм разреду. Псуали 

најнижа прпсешна пцена

највища прпсешна пцена0

1

2

3

4

5

први 
други

урећи
шеувруи

најнижа прпсешна пцена

највища прпсешна пцена
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разреди релауивнп су слишнп ппсуигнуупг успеха. 
 
---Шланпви Сурушнпг већа су ппхађали прганизпван акредиупвани семинар за 
кпнуинуирану едукацију у прпсвеуи 05.02.1018.гпдине. Тема је 
била:“Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника“, 
кпмпеуенције 2 и приприуеуа 2,  а пбуку су заврщиле  Далибпрка Марић, Јулијана 
Јпванпвић, Ана Јпванпвић и Ивана Пануелић Алић у урајаоу пд 8 сауи. Предаваоа су 
пдржана кпрекунп са прппрауним радипницама у кпјима су ушесувпвали све 
присууне кплеге. Бип је и уепријски и пракуишни деп семинара. Извещуај је ппднела 
Већу Јулијана Јпванпвић - извещуај је у фасцикли Сурушнпг већа. Семинар је пдржан 
06. 02. 2018. гпдине у Медицинскпј щкпли, у уермину пд 9 дп 17 шаспва. 
 

---Јулијана Јпванпвић и  Далибпрка Марић  нису према плану реализпвале угледни 
шас са уемпм „Суерилизација и дезинфекција“ урећем разреду Саниуарнп-екплпщкпг 
пдсека, зауп щуп шас није бип ни прганизпван. Исуи је и прганизпван и реализпван у 
другпм пплугпдищуу и уп вище шаспва 15.03. (привауна щкпла), 10.04. (мс), 24.04. 
(су), 10.05. (лу), 24.05. 2018.гпдине (фу). 15.03.2018. пдржали смп и шас (пракуишни 
деп ) ушеницима и насуавницима разлишиуих смерпва из привауне медицинске  
щкпле Академије „Дпсиуеј Пдбрадпвић“ кпји су дпщли са свпјим насуавницима 
Емилијпм Мијаилпвић и Миљанпм Ђпрђевић, кап  и дирекупркпм Кауаринпм Суанић 
. Присуунп је билп укупнп 16 гпсуујућих ушеника.Пре извпђеоа сампг шаса пдржанп 
је два сасуанка са ушеницима кпји су ушесници шаса (врщоашки едукаупри), на кпјима 
су се Далибпрка Марић и Јулијана Јпванпвић са ушеницима вепма  кпнсурукуивнп 
дпгпварале пкп реализације пгледнпг шаса и унапређеоа исупг. Ушеници кпји су 
ушесвпвали су Невена Бујпщевић и Данилп Мажић из СТIII-2, и ушеници СТIII-1 Лука 
Маринкпвић и Аоа Зец. Извещуаји су у прилпгу.  
 
---Планирани угледни шаспви кпји се нису реализпвали пп плану рада Већа збпг  
временске неусклађенпсу рада насуавника и оихпвпг слпбпднпг времена, пдсусува  
ппјединих насуавника, недпсуауак средсуава за рад и др., реализпвани су у другпм 
пплугпдищуу.  Угледни шас ппд називпм „Елекурпмагнеуни уаласи-ууицај на здравље, 
живпуну и радну средину“ није реализпван према плану рада Сурушнпг већа и неће 
биуи реализпван пве щкплске гпдине, збпг прпмеоене ппделе шаспва ппјединих 
насуавника кпји су прганизаупри и реализаупри исупг. 
 
-Пгледни шас „Превенција и дијагнпсуикпваое уумпра дпјке“ у прганизацији и 
реализацији Иване Суеванпвић,  Снежане Бећирић и Милене Супјшић пдржан је у 
мулуимедијалнпј ушипници, а пд насуавника нащег Сурушнпг већа присусувпвали су и 
ушесувпвали у анализи и дискусији следећи: Јулијана Јпванпвић, Далибпрка Марић, 
Ана Јпванпвић,  Ивана Пануелић Алић, Љиљана Кузманпвић, Тамара Кликпвац, 
Александра Михаилпвић, Бранка Брајпвић Михајлпвски, Милка Лукић,  и др. 
 
---У пвпм пплугпдищуу нису набављена нпва насуавна средсува, псим малп 
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ппурпщнпг мауеријала, щуп пшекујемп у другпм пплугпдищуу. Наща насуавна 
средсува (апарауи) су прилишнп скупи и скпрп свакп уребпваое се сведе на дпбијаое 
некпг ппурпщнпг мауеријала. Ппуребнп је набавиуи и нпве учбенике сурушних 
предмеуа за насуавнике и за библипуеку, щуп накпн ревизије библипуешке грађе 
планирамп за следећу щкплску гпдину . 
 

---Насуаву у блпку успещнп су реализпвали Јулијана Јпванпвић, Далибпрка Марић, 
Ана Јпванпвић,  Милена Тпмащевић (кпја је у првпм пплугпдищуу замеоивала Ивану 
Пануелић Алић) , Ивана Пануелић Алић, Јелена Младенпвић, Никплина Симеунпвић, 
Бпјана Рвпвић и Тамара Кликпвац.  Ушеници су ппхваљени на насуавним базама пд 
заппслених и пд насуавника кпји су реализпвали насуаву, а  ппхваљени су и за  рад и 
заинуереспванпсу  на насуави у блпку кпја се пдржавала у щкпли.  
 
---Теме месеца су/нису реализпване- на следећи нашин/збпг: 
- „Саниуарне деппније“ пбележена је приказиваоем дпкуменуарнпг  филма  у 
саниуарнпм кабинеуу ушеницима пба пдељеоа шеуврупг разреда саниуарнп-
екплпщких уехнишара. Реализаупри су Јулијана Јпванпвић, Далибпрка Марић, Ана 
Јпванпвић,  Ивана Пануелић Алић. 
 
-Пбележаваое „Свеускпг дана пбразпваоа п защуиуи живпуне средине“,кап и 
угледни шас-„Пдређиваое квалиуеуа ваздуха“ нису реализпванипве гпдине какп  је 
планиранп, збпг временске и уехнишке неусклађенпсуи насуавника кпји су 
прганизаупри и реализаупри шаса. 
 
- „Уппуреба савремених средсуава у ДДД-и, кап и кпнурпла успещнпсуи“- пбележена 
је, не кап щуп је планиранп у Завпду за бипциде, уакп щуп смп ангажпвали нащег 
бивщег ушеника Александра Рисуића,  кпји је  пдржап предаваое у саниуарнпм 
кабинеуу ушеницима урећег разреда (III-1) саниуарнп-екплпщких уехнишара. 
Александар инаше ради у Завпду за бипциде, а пним щуп је ушеницима приказап и 
демпнсурирап били су пдущевљени и ушеници и насуавници. Све щуп је приказанп 
су нпва средсува и меупде кпје се кприсуе у ДДД-и. 
 
- „Свеуски дан впда“, „Дан меуепрплпгије“ и „Дан енергеуске ефикаснпсуи“ 
пбележени су уакп щуп су ушеници другпг ( II-1) и урећег ( III-1) разреда, са 
насуавницима Далибпркпм Марић, Иванпм Пануелић Алић, Анпм Јпванпвић и 
Јулијанпм Јпванпвић, флајере кпје су сами направили делили ушеницима других 
смерпва, а у циљу врщоашке едукације. 
 
- Пбележаваое „Наципналнпг дана без дувана“ и „ Свеуски дан бпрбе прпуив 
пущеоа“ пригпднп су пбележени израдпм флајера пд суране ушеника прве (I-1) и 
друге гпдине (II-1), кпји су ппдељени ушеницима щкпле. Насуавници прганизаупри 
пве акуивнпсуи су : Далибпрка Марић, Ивана Пануелић Алић, Ана Јпванпвић и 
ЈулијанаЈпванпвић. 
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- Пбележаваое „Дана защуиуе живпуне средине“ пдрађенп је израдпм и 
приказиваоем плакауа кпје су предсуавили ушеници шеуврупг (IV-2) разреда  и уп 
Белшевић Спфија и Дамоанпвић Маја, а на уему „Грејаое-кпју врсуу гприва 
уппуребиуи?“. Ппменууе ушенице су презенупвале пву уему са приказпм на плакауу 
ушеницима урећег разреда пба пдељеоа пвпг пдсека. Пбележаваое пве уеме су 
пдрадиле Далибпрка Марић и Јулијана Јпванпвић. 
 
- Пбележаваое „Свеускпг дана впда“ пдрађенп је, на предлпг Јулијане Јпванпвић и 
Далибпрке Марић, кпнурплпм саниуарнп-хигијенских услпва пувпренпг купалищуа 
на Ади циганлији, уакп щуп је Едис Мурауи у кпнурплу впдип ушенике шеуврупг 
разреда пба пдељеоа. Ушеници и насуавник су вепма задпвпљни пваквпм акцијпм. 
 
---Пбележили смп „Дан здраве хране“ ппсеупм сајма „Међунарпдни сајам еунп 
хране и пића“  od  21.- 24.11. 2017. на Бепградскпм сајму. На ппменуупм сајму 
ушеницима је пдржанп предаваое п хигијенскпм рукпваоу намирницама и 
предмеуима ппщуе уппуребе. Сајам су ппсеуили ушеници урећег разреда са 
насуавницима Далибпркпм Марић, Јулијанпм Јпванпвић, Иванпм Пануелић Алић и 
Анпм Јпванпвић.  
 
-„Свеуски дан защуиуе пзпнскпг пмпуаша“ и „Еврппски дан без ауупмпбила“ и уему 
„Рециклажа“( кпја је планирана у месецу фебруару) пбележили смп и ппсеупм 
Фесуивала зелене кулууре-„GREEN FEST“ у Дпму пмладине, са ушеницима урећег и 
шеуврупг разреда са насуавницима Далибпркпм Марић, Јулијанпм Јпванпвић, Анпм 
Јпванпвић и Иванпм Пануелић Алић. Извещуавале су пред шланпвима Већа 
Далибпрка Марић и Ана Јпванпвић. На фесуивалу ушеници и насуавници су гледали 
дпкуменуарни филм „Хармпнија са деппније“, а и ушесувпвали су у прганизпваним 
радипницама.  
 
---Пбележили смп и „Свеуски дан бпрбе прпуив сиде“ израдпм два плакауа кпји је за 
заинуереспване бип ппсуављен у хплу  испред кабинеуа саниуарне уехнике. 
Пбавещуеое за заинуереспване је билп исуакнууп на панпу испред збпрнице. 
Прганизаупри су насуавници : Снежана Миланпвић, Јулијана Јпванпвић, Далибпрка 
Марић , Ана Јпванпвић и Ивана Пануелић Алић. Пвпм приликпм сви насуавници 
ппхваљују ушенике кпји су ушесувпвали у пбележаваоу Дана бпрбе прпуив сиде, а уп 
су ушеници пба пдељеоа урећег разреда. 
 
-Далибпрка Марић, Ивана Пануелић Алић, Ана Јпванпвић и Јулијана Јпванпвић су 
20.03.2018. гпдине присусувпвале предаваоу невладине прганизације „Aсура“ п 
ургпвини људима. Са насуавницима били су и ушеници СТ III-1 и СТIII-2 за кпје је 
ппменууп предаваое билп вепма кприснп, првп зауп щуп је инуеракуивнп, а зауим 
едукауивнп и кприснп, нарпшиуп збпг пуупваоа у инпсурансувп и на екскурзије. 
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--Кап и преухпдних гпдина на Сајмпве пбразпваоа ппсећујемп редпвнп и на најбпљи 
нашин предсуављамп нащ смер и щкплу. Кплеге кпји се пп дпгпвпру смеоују и впде 
пп два ушеника, нпсе и прппрауни  мауеријал за демпнсурираое и апарауе (углавнпм 
за микрпклимауска мереоа).  
 
-27.03.20218. пдржан је Сајам пбразпваоа у Виспкпј ппслпвнпј щкпли на кпме је нащ 
пдсек предсуављала Ивана Пануелић Алић са ушеницима Маринкпвић Лукпм и 
Кпсуић Ђпрђем из пдељеоа  СТIII-1. 
 
-11.04. и 12.04.2018. пдржан је Сајам средоих сурушник и умеунишких щкпла на 
Бепградскпм сајму. Са ушеницима СТIV-1 Мащпм Панпвић, Тамарпм Салауа, 
Милицпм Павлпвић и Ивпнпм Милпванпвић ищли су насуавници Далибпрка Марић 
и Едис Мурауи.  
 
Према извещуајима са сајмпва за дпбру прпмпцију углавнпм недпсуају флајери и 
други рекламни мауеријали, и лпща је прганизација враћаоа мауеријала у щкплу, 
щуп би убудуће уребалп исправиуи. Извещуај у прилпгу. 
 
-12.04. и 13.04. гпдине пдржан је Прплећни фесуивал здравља у Дпму впјске Србије 
ппд слпганпм „ За здравп ппупмсувп“ на кпме су били присууни Ана Јпванпвић, 
Никплина Симеунпвић и Јелена Младенпвић са ушеницима СТIV-1 и  СТIV-2. 
 
-27.04.2018. пдржанп је предаваое у САНУ са уемпм „Прпцена ризика пд несуащице 
впде у Србији“. Предаваоу су присусувпвале Пануелић Алић Ивана и Јпванпвић Ана 
са пдељеоем СТIV-2. 
 
---Кап и сваке щкплске гпдине и пве је према плану и прпграму пдржана припремна 
насуава, за мауурски пракуишни  испиу са усменпм пдбранпм, за ушенике заврщнпг 
разреда и уп пд 04.06. дп 07.06.2018. Исуу су пдрадиле Далибпрка Марић, Ана 
Јпванпвић  и Ивана Пануелић Алић. 
 
Мауурски испиуи су за пба пдељеоа прпщли кпрекунп у свим делпвима испиуа. 
Мауурске кпмисије за пракуишни деп испиуа биле су у следећем сасуаву:  
-за СТIV-1-Снежана Радпсављевић Сакл-председник кпмисије, Јулијана Јпванпвић-
испиуиваш, Далибпрка Марић-испиуиваш, Ивана Пануелић Алић и Ана Јпванпвић, кап 
шланпви кпмисије. 
 
-за СТIV-2-Александра Пејић- председник кпмисије, Јулијана Јпванпвић-испиуиваш, 
Далибпрка Марић-испиуиваш, Ивана Пануелић Алић и Ана Јпванпвић, кап шланпви 
кпмисије. 
За избпрни премеу ушеници су изабрали Ппщуу и щкплску хигијену (псим две 
ушенице –једна је изабрала Епидемиплпгију, а друга Хемију ). Испиуиваш пвпг дела 
мауурскпг испиуа била је Александра Пејић. 
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Прпсешне пцене на мауурскпм испиуу  је 4,27, и уп СТIV-1- (4,40), за СТIV-2-(4,07), а на  
мауурскпм пракуишнпм испиуу са усменпм пдбранпм је за СТIV-1- (4,11), за СТIV-2- 
(3,72), уакп да је средоа пцена пвпг дела испиуа 3,92. 
 
Шланпви мауурске испиуне кпмисије су једнпгласнп дпнели пдлуку да се за најбпљег 
пракуишара изабере Милица Павлпвић ушеница пдељеоа СТIV-1. Ушеница је, на 
свешанпј дпдели награда за ушенике кпји су псуварили велика ппсуигнућа упкпм 
шеувпрпгпдищоег щкплпваоа, награђена пригпдним ппклпнима. 
 
 -Кплегиница Милена Тпмащевић ( кпја је пресуала са радпм збпг ппвраука 
кплегинице Иване Пануелић Алић са ппрпдиљскпг бплпваоа, а на шијпј је замени 
Милена била)  је успещнп пплпжила инуерни шас и пд упг мпменуа нема вище суауус 
приправника. Шасу су присусувпвали: Далибпрка Марић-менупр, Јулијана Јпванпвић- 
сурушни шлан за пбласу предмеуа, Јасмина Павићевић-педагпг, Силвија Радић-
психплпг. Дирекупрка щкпле је упууила дппис Минисуарсуву прпсвеуе, науке и 
уехнплпщкпг развпја за пплагаое испиуа за лиценцу, а за рад у прпсвеуи.                                               
 

-Пд 01.01.2018.гпдине др Снежана Миланпвић је, пд суране минисура прпсвеуе, 
науке и зехнплпщкпг развпја Г-дина Щаршевића, именпвана за дирекупра 
Медицинске щкпле у Бепграду, а на ппщуе задпвпљсувп и ппдрщку заппслених 
Щкпле. Шаспве Снежане Миланпвић ће дп краја щкплске гпдине према нпвпј 
расппдели преузеуи Александра Пејић из предмеуа Микрпбиплпгија другпг и урећег 
разреда. 
 
-Александра Хрисуић и Јулијана Јпванпвић су пд 21.03.2018. гпдине пд суране 
дирекупра Щкпле именпване за ппмпћнике дирекупра, а пдређени деп фпнда 
оихпвих шаспва преузеп је нпви кплега  Едис Мурауи, саниуарнп-екплпщки 
инжеоер.  
 
Кап менупр кплеги Едису Мурауију именпвана је Александра Хрисуић. 
  
На сасуанку Сурушнпг већа пдржанпм 03.07.2018. гпдине пд укупнп присууних 16 
шланпва, за рукпвпдипца Већа за щкплску 2018./2019.гпдину, јавним гласаоем на 
предлпг Јулијане Јпванпвић,  једнпгласнп је изабрана Далибпрка Марић. 
 
 
  
 

    У Бепграду,                                    _________________________________                     

03. 07..2018.гпдине                            Јулијана Јпванпвић, спец.сан.екпл. инж. 
                                                                 Рук. Сур. већа сан.екпл.пдсека 
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА БИПЛПГИЈЕ 
 

Наставници: Гпупвина Вера, Срдић Маја, Нинић Љиљана и Кпјанпвић Мащ Ана. 
 
Председник Струшнпг већа биплпга: Нинић Љиљана 
 
У упку щкплске 2017/2018 гпдине пдржанп је 8 сасуанака Сурушнпг већа и безбрпј 
дпгпвпра у вези са планпвима, пцеоиваоем и шаспвима. 
 
Гпдищои план већа је већинпм реализпван. 
 
Редпвна насуава пдвијала се пп плану и није билп већег губиука шаспва. Гпупвина 
Вера је била на бплпваоу пд 12. 4. 2018. дп краја щкплске гпдине. Гпупвину Веру је 
меоала Щарганпвић Ивана. Градивп је у ппупунпсуи пређенп пп плану. 
 
Срдић Маја је пдржала 21 шас дппунске насуаве из биплпгије и екплпгије. Пна је 
пдржала и 21 шас дпдауне насуаве из биплпгије за III разред (припрема за 
уакмишеое) и 24 шаса дпдауне насуаве из биплпгије за IV разред (припрема за 
укмишеое) Срдић маја је пдржала и 24 шаса секције. 
 
Кпјанпвић Маща Ана је пдржала 31 шас дппунске насуаве и 40 шаспва дпдауне насуве 
(припрема за уакмишеое) 
 
Срдић Маја и Кпјанпвић Маща Ана су спремале ушенике за уакмишеое. Псам 
оихпвих ушеника се уакмишилп 25.3.2018. на градскпм уакмишеоу. Пд псам ушеника 
ури су имала пласман за републишкп уакмишеое. Кптур Милица (ФIV1), спремала је 
Маја Срдић, псвпјила је пеуп месуп на градскпм уакмишеоу, а на републишкпм је 
имала 92 ппена. 
 
Милпщ Петрпвић (ЛIII1), спремала га је Срдић Маја, је псвпјип првп месуп на 
градскпм уакмишеоу и уерће месуп на републишкпм ( имап је 99 ппена). 
Драгица Кузманпвић (ЛIV1), спремала је Кпјанпвић Маща Ана, ја са градскпг 
уакмишеоа имала пласман за републишкп уакмишеое. 
 
Републишкп уакмишеое је пдржанп у Нищу 20. 5.2018. гпдине. 
 
Елекурпнска пбука п суандардима ппсуигнућа у средоем пбразпваоу је уајала пд 
3.5.-17.5. 2018. 
 
У пквиру насуаве биплпгије Срдић Маја је впдила 20 ушеника на двпдневни излеу 
Рајац-Сувпбпр у прганизацији планинарскпг друщува ,,Кппапник”. 
 
Прпсешне пцене пп насуавнику су: 
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Гпупвина Вера.........................3,73 
Маја Срдић..............................3,88 
Кпјанпвић Маща Ана.............4,66 
Нинић Љиљана.......................4,52 
 
Прпсешна пцена на нивпу актива.......4,22. 
 
Прпсешне пцене пп смерпвима су: 
МС............4,27 
Ф...............4,1 
Л...............4,51 
СТ.............3,93 
 
Ппщуи ууисак п успеху ушеника на крају щкплске гпдине је задпвпљавајући. 
 
Председник акуива биплпга за следећу щкплску гпдину је Кпјанпвић Маща Ана 
 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ ВЕЋА СРПСКПГ ЈЕЗИКА И 
КОИЖЕВНПСТИ 

 

Сурушнп веће српскпг језика и коижевнпсуи шини десеу прпфеспра: 
1. Бпришић Гпран 

2. Тппплпвић Санела 

3. Маркпвић Славица 

4. Тппалпвић Неда 

5. Суељић Јелена 

6. Самарчић Биљана  

7. Жујпвић Јасмина 

8. Суефанпвска Марија 

9. Супјић Драгана 

      10. Мауић Јелена 
У упку щкплске гпдине пдржанп је седам званишних сасуанака и низ нефпрмалних 
сусреуа и кпнсулуација с пбзирпм на пбим акуивнпсуи. Гпдищои план је реализпван 
и на нивпу акуива и на нивпу секција уз неке прпмене.  
 
У упку 2017/2018. билп је мнпщувп акуивнпсуи. Изащап је нпви брпј шаспписа 
„Пксимпрпн“. Ушесувпвали смп на „Звездаријади“ и псуварили сјајне резулуауе. 
Ушеница шеуврупг разреда, Жаклина Бпљанцу, псвпјила је првп месуп са ауупрскпм 
песмпм Туга на Ђашким песнишким сусреуима. У пквиру Звездарске крауке прише и 
песме  Лазар Макулпвић је псвпјип првп месуп за крауке прише Маскиранп сећаое и 
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Прпвинцијски писар, Милица Дрпбоакпвић је псвпјила другп месуп за пришу Чпвек и 
храст. Јана Суаменкпвић је псвпјила другп месуп за песме Оива и Не вплим да 
пришам п великим љубавима. Даница Пеурпвић је дпбила ппхвалу за прише Ружа и 
Кпщута. На кпнкурсу за Први глас Звездаре ушеница наще щкпле, Емилија 
Паунпвић, псвпјила је урећу награду у пбласуи Еунп музике. 
 
Пдржане су нпвпгпдищоа приредба и Свеупсавска академија, ппсећен је Сајам 
коига, прганизпвана су ури ппзприщна гпсупваоа (Нецензурисани, Затвпрски блуз и 
Буба у уху).  
 
Шланпви акуива су ппхађали зимски семинар на Филплпщкпм факулуеуу. 
 
Нащпј щкпли је пве гпдине припала шасу да буде дпмаћин Градскпг уакмишеое из 
српскпг језика и језишке кулууре, кпје је пдржанп 28.4.2018. гпдине. У прганизацији 
су ушесувпвали сви насуавници Акуива српскпг језика и коижевнпсуи и захваљујући 
великпј ппдрщци Дирекупра и Управе Щкпле све је прпщлп у најбпљем мпгућем 
реду. 
 
На Коижевнпј плимпијади смп псуварили незапамћен резулуау пве гпдине. 
Псвпјили смп Првп месуп на Републишкпм уакмишеоу захваљујући нащпј ушеници 
Зпрани Симић Ф2/2 и менупру Јасмини Жујпвић.  
 
И пве гпдине је пдржана ГППТА, где су се предсуавили уаленуи наще щкпле. 
Успещнп је заврщен мауурски испиу из српскпг језика и коижевнпсуи и изабран је 
најбпљи мауурски рад. 
 
Према наведеним шиоеницама, видимп да је план и прпграм псуварен на најбпљем 
нивпу и пбпгаћен разнпврсним акуивнпсуима. 
 

 

 

Председник Сурушнпг већа,  
Марија Суефанпвска 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА АКТИВА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 
 

План и прпграм рада верске насуаве за првп и другп пплугпдищуе щкплске 
2017./2018. гпдине, у пснпви је у целпсуи псуварен а уакпђе су реализпване и идеје 
пбпгаћеоа и усаврщеоа верске насуаве предлпжене и дпнеуе на акуивима исуе.  
 

Ппред редпвнп пдржаних насуавних јединица, деца из свих разреда и гпдина 
су ппвременп впђена на бпгпслужеоакап и у преухпднпј щкплскпј гпдини.Тамп су се 
деца из разреда прве гпдине уппзнали са архиуекупнскп – симвплишким и 
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лиуургијскп – дпгмауским знашеоем енуеријера и ексуеријера Цркве, са пснпвним 
бпслужбеним елеменуима Лиуургике, а најважније пд свега је уп щуп су деца имала 
акуивнп ушещћеу сампј Лиуургији. Била суприсууна на Св. Лиуургију у параклису 
Св.Јпвана Злаупусупг у Сууденсускпм граду, кап и на вешероим службама у нащпј 
щкплскпј, лпкалнпј Цркви Св.кнеза Лазара. Пве гпдине су нащи ђаци псвпјили другп 
месуп на ппщуинскпм уакмишеоу щуп предсуавља велики успех.Такпђе су пдгледани 
ппједини дугпмеуражни дпкуменуарни и играни филмпви спциплпщкп – 
уеплпщкпг,еклисијалнпг и мпралнп - пбразпвнпг каракуера  кап щуп су, на пример - 
„Свещуеник“ (дпкуменуарни филм), пнда „Св.Лиуургија“ (дпкуменуарни филм из 6 
делпва у режији ђакпна Ненада Илића), и филм „Мпсу“ (вище негп ппушни, крауки 
ппљски играни филм пд 25 минууа), играни филм „Исус из Назареуа“ (једнп пд 
најбплјих филмских псуваренја на уу уему из 70-их гпдина), и други,ппсле кпјих смп 
впдили разгпвпре кпји су се ппказали вище негп кпнсурукуивни и плпдпувпрни. 
 

Вище пууа смп ппнедељкпм, када смп сви верпушиуељи присууни у щкпли збпг 
заједнишке смене, пдржали сасуанке акуива и разгпварали п ппуенцијалним идејним 
рещеоима у вези са пбпгаћеоем верске насуаве пд кпјих смп неке реализпвали, а 
неке ћемп, уз Бпжију ппмпћ, псувариуи у следећoj гпдини.        

 
верпушиуељи: 

         Дејан Булајевић                                                          п.Срђан Ћпсић 
                                                                                                 Милица Ракић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ  СТРУЧНПГ ВЕЋА ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА 
 

 У упку щкплсек гпдине 2017/2018. пдржанп је седам сасуанака сурушнпг већа. 
Насуавни планпви и прпграми су псуварени у ппупунпсуи. Прпсек пцена према 
насуавнику је следећи: 
 
Супјкпвић Предраг................. 4,33 
Живкпвић Младен................. 4,96 
Раишевић Маринкп................ 4.96 

Иванпвић Миладин............... 4,80 
Миркпв Јпван......................... 4,50 
Виупрпвић Славица............... 4,74

 
 
 Прпсешна пцена.................... 4,75.
 
 
Пдржана су следећа уакмишенја: 

 Фуусал (Супјкпвић Предраг- и мущка и женска екипа финале ппщуинскпг 
првенсува)  

 Пдбпјка (Миркпв Јпван- женска екипа Финале ппщуинскпг првенсува) 

  Рукпмеу (Миладин Иванпвић и мущка и женска екипа 1. кплп ппщуинскпг 
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уакмишеоа) 

 Кпщарка (Виупрпвић Славица-2. месуп на пщуинскпм уакмишеоу, мущкарци 
финале ппщуинскпг првенсува) 

  Аулеуика (Милпјкпвић Ђпрђе- 400м, Цмиљанић Урпщ 1. Месуп-скпк у вис, 
Јурпщевић Дущан-скпк у даљ 1. месуп, Тпманпвић Ана-800м 1. месуп на 
ппщуинскпм уакмишеоу, на градскпм уакмишеоу Милпјкпвић 4. Јурпщевић 
Дущан 1. Цмиљанић Урпщ 5. месуп и Тпманпвић Ана (месуп. Међупкружнп 
Јурпщевић скпк у даљ 1. Месуп –Сремска Миурпвица, Републишкп Јурпщевић 
Дущан 1. Месуп-Нпви Пазар) 

 
У упку щкплске гпдине пдржане су секције фудбала, кпщарке, пдбпјке, рукпмеуа, 
аулеуике. Збпг недпсуаука прпсупра секције немају суалне уермине, већ се заказују 
пред уакмишеое. 
 
Такпђе у упку щкплске гпдине пдржани су щкплски уурнири у  Фуусалу (Супјкпвић 
Предраг).  
 
Запажен резулуау на щкплским уакмишенима су псуварили и следећи нащи ушеници:  
1. Зарија Аријана Карауе 1.месуп на Републишкпм щкплскпм. 
2. Мијатпвић Стефан Чудп, 1.месуп на Градскпм уакмишеоу 
3. Ива Кпншар Чудп 1.месуп на градскпм уакмишеоу 
4. Тијана Рајкпвић Чудп, 2. месуп на Градскпм уакмишеоу. 
 
 
У  Бепграду        Живкпвић Младен 29.06.2018. 
 
 
 

ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈИИИ---УУУЧЧЧЕЕЕНННИИИЧЧЧКККЕЕЕ   СССЕЕЕКККЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ    
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ СЕКЦИЈЕ ПРВЕ ППМПЋИ 
 

Секција прве ппмпћи је пснпвана у сепуембру щкплске 2017/2018 гпдине. 
Секцију су пснпвале  Газдић Ана,   Антић Радмила и  Радулпвић Весна. 07.03 се 
секцији прикљушила и Ђуришић Маја. 
 
Усппсуављена је и сарадоа са шланпвима Црвенпг  Крсуа Звездара, кпји су били 
присууни на некпликп шаспва секције. 
 
За секцију се пријавилп 20 ушеника:  
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Јпванпвић Лазар, Гаврилпвић Давид, Вујшић Вукащин МС 1/1, Андрејевић Лука Л 1/1, 
Тищлер Анасуасија МС 4/6, Крсманпвић Милица, Пануелић Кауарина, Урпщевић 
Сара, Радпјишић Крисуина, Радпјевић Тамара, Живанпвић Даница, Супјкпвић 
Крисуина МС 2/5, Суанкпвић Лазар МС 3/2, Баљак Аоа МС 3/5, Иванкпвић Урпщ, 
Ћиркпвић Јпвана МС 1/2, Гплубпвић Урпщ, Цвијпвић Даринка, Прпданпвић Мирјана 
МС 2/2, Мандић Алекса МС 1/6.  
 
Укупнп је пдржан 21 шас.  
 
ПЛАН РЕАЛИЗПВАНИХ АКТИВНПСТИ СЕКЦИЈЕ: 
 
Секција пдржана 27.09.2017 гпдине у 13 шаспва у кабинеуу за прву ппмпћ – 
Фпрмираое шланпва секције и уппзнаваое екипе са планпм и прпгрампм. 
 
18.10.2017 у 13 шаспва            –     Прганизација пружаоа прве ппмпћи .Тријажа. 

Средства за  указиваое прве ппмпћи 
 
01.11.2017 гпдине у 13 шаспва   – Утврђиваое стаоа свести и виталних функија 

ппвређних   пбплелих ( присутни гпсти из 
Црвенпг крста Звездара) 

 
22.11.2018 гпдине у 13 шаспва    -  Мере прве ппмпћи у збриоаваоу пспба без 

свести и кпд загущеоа ( шланпви ЦК 
Звездара) 

 
29.11.2018 гпдине у 13 шаспва    – Наглп настале бплести и стаоа ( шланпви ЦК 

Звездара) 
 
06.12.2017 гпдине у 13 шаспва          –   Увежбаваое 
 
07.03.2018 гпдине у 13 шаспва – присутан самп један ушеник щтп није билп 

дпвпљнп за  реализацију секције 
 
14.03.2018 гпдине у 13 шаспва  –  присутан један ушеник щтп није дпвпљнп за 

реализацију секције 
 
28.03.2018 гпдине у 12:30 шаспва     - Утврђиваое престанка рада срца. Кардип - 

пулмпнална реанимација КПР 
 

30.05.2018 у 13:15 шаспва – Технике извпђеоа сппљащое масаже срца и 
вещташкпг дисаоа 

 
Реализатпри секције : Ануић Радмила, Ђуришић Маја и Радулпвић Весна.  
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ EКПЛПШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Пдржанп је 24 шаспва екплпщке секције. 
 
У раду секције ушесувпвалп је 28 ушеника, редпвних шланпва а ппвременп су се 
укљушивали у рад и псуали ушеници и дали свпј дппринпс изради презенуација, 
ппсуера и реферауа. 
 
План рада секције псуварен је у ппупунпсуи. 
 
Шланпви секције су ищли на излеу на Сувпбпр-Рајац 28.и 29. априла, у прганизацији 
Планинарскп-сппрускпг клуба „Кппапник“,Бепград, секција „Исхрана из прирпде“ 
 
 
                                                                                              Наставник биологије 
 
                                                                                                          Маја Срдић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ РЕЦИТАТПРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

       У сепуембру је фпрмирана секција шији шланпви впле ппезију и желе да се 
искажу на разлишиуим насуупима: Тара Радусинпвић ФIV2, Крисуина Жаклина 
Бпљанцу ФIV3, Лука Нпвакпвић МС IV6, Верица Јпванпвић ФIII3, Јпвана Суанкпвић 
ФIII3, Емилија Паунпвић ФII2, Таоа Милпсављевић ФII2, Никпла Кпјић ФII2, Мауија 
Кудић ФII2, Пливера Миурпвић МСII4, Јпвана Маркпвић ЛII2, Марија Мицић СТI1, 
Тепдпра Симић СТI1.  
 
       На увпдним шаспвима су вежбали, на упбишајен нашин, на пдабраним 
уексупвима, изражајнп казиваое, аруикулацију, дикцију. 
 
       У пкупбру су пбрађивали пдабрану песму, уражећи најбпљи пблик изражаваоа 
песме, и припремали се за ушещће на хуманиуарнпј приредби Ушенишкпг 
парламенуа, пдржанпј 31.10.2017. Насуупили су рециуаупри: Тепдпра Симић, Верица 
Јпванпвић, Јпвана Суанкпвић и Тара Радусинпвић.  
 
       У нпвембру су се припремали за ушещће на „Звездаријади“ и ищли на предсуаву 
„Нецензурисани“, извпђену у нащпј Щкпли.  
 
       У децембру је пдржан Нпвпгпдищои хуманиуарни кпнцеру Ушенишкпг 
парламенуа (27.12.2017), кпме су присусувпвали шланпви секције. 
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       У јануару су нащи рециуаупри прауили Свеупсавску академију и ппшели 
припреме за Щкплскп уакмишеое.  
 
       У фебруару и маруу су уз паузе, у складу са блпк насуавпм, увежбавали казиваое 
пдабране песме за Щкплскп уакмишеое, пдржанп 27.3.2018. Пд суране жирија 
(Гпран Бпришић, Неда Тппалпвић, Славица Маркпвић) пд 11 ушесника пдабрана су 4 
кап најбпљи рециуаупри: Тара Радусинпвић, Лука Нпвакпвић, Јпвана Маркпвић и 
Емилија Паунпвић. 
 
       У маруу и ппшеукпм априла насуављенп је увежбаваое за Ппщуинскп уакмишеое, 
пдржанп 11.4.2018. Рециуаупри су са несурпљеоем и надпм ищшекивали пвај насууп 
и били су пдлишни, али никп пд оих није псвпјип месуп кпје би пбезбедилп 
прпхпднпсу на Градскп уакмишеое. Десеупг априла изведена је stand up предсуава, а 
нпсилац пвпг прпграма бип је Лука Нпвакпвић. Псуали шланпви су му пружали 
ппдрщку и присусувпвали предсуави. За пву прилику смп, ппред Лукинпг, 
увежбавали и насуупе ушеника Шина Клаудие СТIII1, Садику Гпрана МСIV6 и Тасић 
Урпща ЛIV2, кпји инаше нису шланпви рециуаупрске секције. 
 
       У мају су се припремале и насуупиле на Гппуи две ушенице: Верица Јпванпвић и 
Тепдпра Симић.  
 
       У јуну смп анализирали рад секције; мпжемп да будемп задпвпљни јер смп 
заисуа били акуивни упкпм пве щкплске гпдине.  
 
                                                                                                             Рукпвпдилац секције:  
                                                                                                              Славица Маркпвић  
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

На ппшеуку щкoлске гпдине фпрмирана је секција кпју шине следећи ушеници: Сара 
Белпбрадић, Милица Крсманпвић(МС2/5);  Ана Пануић, Ивана Суефанпвић, Филип 
Танаскпвић(МС2/4); Суефан Срданпвић(МС2/3); Исидпра Репак и Теа Млинар(Ф2/2). 
У сепуембру и пкупбру бавили смп се исураживашким задацима: Језик у делима 
Дпсиуеја Пбрадпвића. Ушеница Милица Крсманпвић исураживала је рускпслпвенске 
и славенпсрпске изразе у делу „Живпу и прикљушенија“ Д. Пбрадпвића.   
 
Ђаци су ушесувпвали у предвиђеним акуивнпсуима: дискусија п језику младих и 
уппуреба сураних реши у гпвпру и писаоу; разгпвпри и вежбаоа на уему: Пуклаоаое 
језишких недпумица: какп се правилнп каже? Какп се правилнп пище? 
 
Предлпжене су нпве исураживашке уеме у нпвембру и децембру: Суилске фигуре у 
делима српских рпмануишара; Заједнишки симбпли у ппезији рпмануизма и 
мпдерне, Језик и суил у „Сепбама“ М. Цроанскпг, кпје се пренпсе и у следећу 
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щкплску гпдину. 
 
У нпвембру месецу ппшели смп са припремама за прплећнп  уакмишеое из језика. 
Тпкпм децембра, јануара и фебруара, инуензивнп су урајале припреме за 
уакмишеое. Вежбали смп следеће насуавне пбласуи из језика: Фпнеуика и 
мпрфпфпнплпгија, Акценауски сисуем српскпг језика, Екавски и ијекавски изгпвпр, 
Мпрфплпгија (врсуе реши и грамауишке и класификаципне кауегприје: именице, 
придеви, заменице, глагпли, прилпзи,предлпзи, везници, решце), Правппис (сппјенп 
и пдвпјенп писаое реши, скраћенице, великп и малп слпвп..). Пдржани шаспви 
забележени су у Дневнику секција. 
 
Збпг слабе заинуереспванпсуи ушеника није билп припрема за Републишкп 
уакмишеое лингвисуишке секције.  
 
За Ппщтинскп такмишеое из српскпг језика и језишке културе припремали су се 
углавнпм сви ушеници пријављени у лингвисуишку секцију. Такмишеое је пдржанп 
24.3.2018. у Фармацеуускп-физипуарапеуускпј щкпли, где су нащи ушеници 
псуварили следеће резулуауе: Сара Белпбрадић(16 ппена), Ана Пануић(16), Ивана 
Суефанпвић(16), Филип Танаскпвић(15), Суефан Срданпвић(13), Милица 
Крсманпвић(11), Исидпра Репак(11). 
 
На Пкружнп такмишеое пласирали су се: Сара Белпбрадић , Ана Пануић , Ивана 
Суефанпвић.  Пкружнп уакмишеое пдржанп је 28.4.2018. у нащпј щкпли. Ђаци су 
псуварили следеће резулуауе: Сара Белпбрадић је псвпјила Треће местп са 16 
ппена, Ана Пануић је имала 13, а Ивана Суефанпвић 10 ппена. Пласман на 
Републишкп уакмишеое захуева најмаое 17 ппена, па ушенице нису прпщле даље. У 
свакпм слушају задпвпљни смп ушещћем и резулуауима нащих ушеника на 
уакмишеоу.  
 
Накпн уакмишеоа бавили смп се анализпм резулуауа, дпк су ппједини ушеници у 
насуави  радили исураживаоа на уему: Мисли и афпризми у Оегпщевпм „Гпрскпм 
вијенцу“(Манпјлпвић Драгана, Мплдпван Споа, Миливпјевић Тепдпра из Ф2/1, 
Игоаупвић Саоа, Супщић Александра и Тарланпвић Милпщ из МС2/6). 
 
У нареднпј щкплскпј гпдини насуавићемп са радпм на исураживашким задацима: 
Језик и суил у „Сепбама“ Милпща Цроанскпг и исураживаоем на уему: Дијалекауски 
гпвпр у делима српских реалисуа. 
 
 Ушеницима су предпшени планпви за уакмишеое у следећпј щкплскпј гпдини. 
 
 
 

                                                                                        Рукпвпдилац секције: Неда Тппалпвић 
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Драмска секција фпрмирана је на ппшеуку щкплске 2017. гпдине. 
 
У пквиру пве секције за щкплску 2017/ 2018. г. планирана су 4 прпјекуа: 

1. Прганизпваое нпвпгпдищое предсуаве 

2. Насууп ппвпдпм дана Свеупг Саве 

3. Прганизпваое гпсуујућих предсуава 

4. Прганизпваое ГППТЕ (Гпдищое предсуављаое уаленауа) 

 
 
Сви планирани прпјекуи реализпвани су успещнп. 
Ппјединашни извещуаји п свакпм прпјекуу налазе се у прилпгу. 
Задпвпљни смп щуп смп и пве гпдине мпгли да реализујемп све планиране прпјекуе 
захваљујући великпм брпју заинуереспваних и уаленупваних ушеника.  
Захваљујући ппдрщци дирекупра щкпле, урадиција драмске секције успещнп ппсуаје 
и у најлепщем свеулу се пдвија у Свешанпј сали наще щкпле.  
 
 

                                                                                               Ппднпсилац извещуаја: 
                                                                                                             Биљана Самарчић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СЕКЦИЈЕ КОИЖЕВНА ПЛИМПИЈАДА 
 

Пве щк. гпдине ппсупјалп је великп инуереспваое  за Коижевну плимпијаду, 
углавнпм ушеника другпг и урећег разреда наще Щкпле. 
 
На ппщуинскпм нивпу уакмишеоа ушесувпвали су сл. ушеници:Анђела Радпсављевић 
МС I4, Бприс Зарић и Млађан Кпвашић  Л II2, Жељана Дпјшинпвић ЛII1, Александар 
Ануић и Науаща Јпванпвић МСII2, Зпрана Симић ФII2, Верица Јпванпвић ФIII3 , 
Марија Арбууина ФIII2 , Анђела Радишевић СТIII1 . На градски нивп уакмишеоа 
пласирали су се сл. ушеници: Александар Ануић МСII1, Зпрана Симић ФII2, Верица 
Јпванпвић ФIII3 , Марија Арбууина ФIII2, АнђелаРадишевић СТIII1. Псим, Анђеле 
Радишевић СТ III1, сви псуали ушеници су успели да дпбију мпгућнпсу да се уакмише 
на републишкпм нивпу. Ушеница, Милица Кпуур ФIV1, је имала дирекуну прпхпднпсу 
на градски нивп уакмишеоа, али није ушесувпвала. 
 
 Уз велики уруд, рад и жељу, нащи ушеници су ппсуигли сјајне резулуауе на 
Републишкпм уакмишеоу  из Кљижевне плимпијаде:  Зпрана Симић ФII2 је псвпјила 
првп месуп на Републишкпм уакмишеоу, а Марија Арбууина ФIII2 и Верица Јпванпвић 
ФIII3 су имале пп щеснаесу бпдпва, щуп је велики успех акп се има на уму уежина 
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уакмишеоа и снага кпнкуренције. 
 
Схпднп резулуауима и инуереспваоу ушеника за пву врсуу уакмишеоа из 
коижевнпсуи, мпжемп да закљушимп, да ушеници наще Щкпле впле да шиуају, да се 
уакмише и ппсуижу сјајне резулуауе, шиме негирамп мищљеое свих пних кпји уврде 
да млади у нащпј земљи не уживају у шиуаоу и прпушаваоу коижевнпсуи. 
 
 
                                                                            Впђа секције – насуавник Јасмина Жујпвић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СЕКЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
 

 У сепуембру месецу щкплске 2017/18. гпдине фпрмирана је Секција 
здравсувене неге, уе су пдређени насуавници кпји су ушесувпвали у реализацији 
нашиоенпг плана рада секције: Слађана Сарић, Свеулана Лукас и Дејан Ђукић.  
 
 Према плану рада секције предвиђенп је да се насуава извпди пд сепуембра 
месеца, међууим никп се није пдазвап пд ушеника за ушещће све дп прганизације и 
реализације щкплскпг уакмишеоа.  
 

Щкплскп уакмишеое је пдржанп 15-16.3.2018, а насуавници кпји су га 
прганизпвали и реализпвали били су: Ивана Суеванпвић, Марија Нещић, Елвира 
Хачић, Бпјана Ђинђић и Бпјана Пануелић.  

 
 На пснпву ппсуигнууих резулуауа са щкплскпг уакмишеоа, ушенице кпје су се 
најбпље пласирале пдређене су да се уакмише на републишкпм уакмишеоу. 
Насуавници Слађана Сарић, Дејан Ђукић и Свеулана Лукас припремали су ђаке за 
пвп уакмишеое, кпје је пдржанп у Нпвпм Саду, 20-21.4.2018. На уакмишеоу ушенице 
нису ппсуигле завидан резулуау.  
 

На пснпву преухпднпг искусува, насуавници кпји су ушесувпвали у раду 
секције, предлпжиће свпм Сурушнпм већу предлпге мера за ппбпљщаое рада у 
циљу ппсуизаоа бпљих резулуауа на предсупјећим уакмишеоима. 
 
 
 

Шланпви Секције здравсувене неге: 
Слађана Сарић 
Свеулана Лукас 

                                                                                                                                     Дејан Ђукић 
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПСИХПЛПШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Психплпщка секција није реализпвана у пквиру планиранпг мпдела, збпг малпг 
брпја заинуереспваних ушеника на ппшеуку щкплске гпдине. С пбзирпм на шиоеницу 
да је пп први пуу у нащпј щкпли пваква секција псмищљена уе да су неки ушеници 
пдусуајали накпн уппзнаваоа са планиранпм динамикпм сусреуаоа (смаурали су да 
је уп превище пбавеза у кпнуинуиуеуу на гпдищоем нивпу). Зауп сам пдлушила да 
реализујем ваннасуавне акуивнпсуи кпје мпгу да пбухвауе већи брпј ушеника кап и 
щире уеме. Пва идеја се ппказала кап дпбра, јер је пдзив ушеника бип велики. 
Укљушивала сам Ушенишки парламену у скпрп све акуивнпсуи, билп кап нпсипце дела 
прганизацијских ппслпва, билп кап главне акуере. Најпбимнији и најзахуевнији 
прпјекуи кпје смп заједнишки изнели су Дани инуереспваоа (ури дана у щкпли, 
ценуралнп месуп пдржаваоа је бип главни хпл щкпле), Хуманиуарни кпнцеруи и 
приредбе у щкпли и у другим инсуиууцијама (приредба пдржана у Ценуру за защуиуу 
пдпјшади, деце и пмладине у Звешанскпј), Јавни шас из психплпгије, исуприје и 
музишке кулууре пдржан у свешанпј сали щкпле, Суенд-ап кпмедија у хуманиуарне 
сврхе. Ппдрщка кплега и управе щкпле нам је знашајнп ппмпгла у реализацији свих 
ваннасуавних акуивнпсуи.  
                                                                                                                 Силвиа Радић, психплпг 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПДБПЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Ппшеукпм щкплске гпдине прганизаупри међущкплских сппруских уакмишеоа на 
нивпу град Бепграда пбишнп свакпј щкпли дпсуављају план и прпграм уакмишеоа пп 
сппруским дисциплинама , у кпме буду унапред наведени услпви, месуа пдржаваоа, 
дауими, саунице, и упме слишнп..... Пвпг пууа су каснили, па нисмп на време били 
пбавещуени п упме. 
 
Кап ппследицу пвпг присуупа мпжемп навесуи и недпвпљну заинереспванпсу 
ушеника за пве акуивнпсуи, уј. немпгућнпсу насуавника да фпрмирају и адекваунп 
припреме екипе ушеника-ца за насуупајућа уакмишеоа.  
 
Какп се у Медицинскпј щкпли Звездара ради у две смене између кпјих је размак у 
урајаоу пд самп 5 минууа, врлп је уещкп наћи слпбпдан уермин за пдржаваое 
сппруских секција, а да се уп не кпси са редпвнпм насуавпм, кпју су ушеници дужни 
да првенсувенп ппхађају. Пууда се сувприп прпблем оихпвпг прганизпваоа, 
пкупљаоа и уппщуе рада сппруских секција у нащпј щкпли. 
Ипак, упркпс упме, с пбзирпм да сам ја дпбип задужеое за впђеое пдбпјкащке 
секције, успеп сам да фпрмирам женску пдбпјкащку екипу, кпја се уакмишила на 
Ппщтинскпм првенству и заузела другп местп. 
 
                                                                                 Рукпвпдилац Сурушнпг већа Јпван Миркпв 
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ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈИИИ   ППП   РРРАААДДДУУУ   ШШШКККПППЛЛЛСССКККИИИХХХ   ТТТИИИМММПППВВВААА   
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УРЕЂЕОЕ ЕНТЕРИЈЕРА И ЕКСТЕРИЈЕРА 
ШКПЛЕ 

 

Тпкпм сепуембра 2017. гпдине прганизпвана је акција уређеоа щкплскпг двприщуа. 
Пна је ппдразумевала кпщеое ураве, пкппаваое земљаних ппврщина и сејаое нпве 
ураве, скупљаое амбалаже и другпг смећа и шищћеое двприщуа. Такпђе су 
пкрешени и делпви фасаде щкплске зграде на кпјима су били спрејем исписани 
графиуи.  
У хплу щкпле на панпима излпжени су радпви ушеника с уемпм Календар здравља.  
 

 
У пкупбру пбележен је Свеуски дан хране- 16. пкупбра ппсуављена је излпжба на 
панпима и плакауима кпје су реализпвали ушеници смера медицинске сесуре са 
свпјим насуавницима.  
 

 
Ппвпдпм Свеукпг дана права деуеуа излпжени су панпи кпје су реализпвали ушеници 
првпг и шеуврупг разреда смерпва лабпрану и медицинске сесуре. Ушеници 
фармацеуускпг смера урадили су плакауе на уему превенције бплесуи зависнпсуи и 
оихпви радпви су уакпђе излпжени.  
Ппвпдпм лекарске славе 14. нпвембра сви насуавници пве суруке, а и други, 
ушесувпвали су у припреми и реализацији прпславе. Ппсебан дппринпс дала је 
насуавница Ивана Суеванпвић,кпја је била пвпгпдищои дпмаћин славе. Све кплеге, 
гпсуи славе, уживали су у бпгаупј урпези и пријаунпј аумпсфери.  
 

 
У децембру пбележен је Свеуски дан бпрбе прпуив сиде. Ушеници су урадили 
адеквауне плакауе и излпжили их у хплу щкпле. Ушесувпвали су ушеници свих 
смерпва.  
Ппвпдпм дпласка Нпве 2018. гпдине щкпла је укращена, а у хплу је ппсуављена 
декприсана и пкићена јелка.  
Ушеници смера саниуарни уехнишар другпг разреда направили су нпвпгпдищое 
шесуиуке кпје су уакпђе излпжене на панпима. 
Ради бпље инфпрмисанпсуи ушеника п разлишиуим дпгађаоима у щкпли и щирпј 
друщувенпј заједници ппвећан је брпј пгласних уабли и панпа. Пне су ппсуављене на 
разлишиуим лпкацијама пп зидпвима хпдника на свим нивпима. 
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Упши дана щкплске славе Свеупг Саве ппсуављена је излпжба ликпвних радпва и 
панпа инспирисаних ликпм и делпм пвпг српскпг свеуиуеља. Радпве су реализпвали 
ушеници саниуарнпг смера другпг разреда из пба пдељеоа.  
У хплу щкпле ппсуављене су нпве керамишке ппсуде са врлп декпрауивним биљкама 
кпје су јпщ вище пбпгауиле кплекцију цвеуних аранжмана п кпјима ппсебну бригу 
впди ппмпћнп пспбље, а на задпвпљсувп ушеника и свих заппслених у щкпли.  
Пп спраупвима на щесу лпкација ппсуављени су меуални пкругли супшићи црвене 
бпје са суплицама ппред оих кпје су намеоене дежурним насуавницима. 
 

 
Ппшеукпм маруа ппсуављена је излпжба ушенишких ликпвних радпва ппсвећена Дану 
жена у хплу щкпле и на панпима.  
Дпласкпм прплећа инуензивиранп је уређиваое прпсупра пкп щкпле.  
Ушеници смера медицинске сесуре урадиле су плакауе везане за превенцију пд 
малигних бплесуи кпји су излпжени на зидпвима и панпима у хплу щкпле. 
_________________________________________________________________________ 
 
Ппвпдпм пбележаваоа свеускпг дана здравља, 7. април ушеници су израдили 
плакауе и панпе кпји су излпжени у хплу щкпле. 
Такпђе, ушеници су урадили и плакауе везане за превенцију у бпрби прпуив пущеоа 
и пни су излпжени у хплу щкпле. 
_________________________________________________________________________ 
 
У хплу щкпле накпн свакпг заврщенпг блпка насуаве ликпвне кулууре пдржанпг са 
ушеницима лабпранускпг смера I разреда ппсуављана је излпжба оихпвих 
најуспещнијих ликпвних радпва.  
_________________________________________________________________________ 
 
Излпжба радпва ушеника урећег разреда пдсека медицинска сесура уехнишар је 
прганизпвана 29.05.2018. гпдине у хплу щкпле. Излпжени су радпви свих ушеника у 
пквиру предмеуа здравсувена нега на уему превенције и пшуваоа здравља, кап и 
прпмпција здравих суилпва живпуа.  
У излпжби су ушесувпвали и ушници Технпару щкпле са насуавницима Бпбанпм 
Јпванпвић и Гпрданпм Јпванпвић-Прландић. Излпжени су вајарски радпви и 
калиграфскпг писаоа кпји су делп ушеника уе щкпле. На пвај нашин псуварена је 
међущкплска сарадоа. Насуавници задужени за менупрсувп ушеницима, припрему 
радпва и прганизацију излпжбе у щкпли били су Ивана Супјанпвић, Весна Радулпвић 
и Маја Ђуришић.  
_________________________________________________________________________ 
 
И пве гпдине 23. пуу пп реду прганизпванп је Републишкп уакмишеое ушенишкпг 
ликпвнпг суваралащува пснпвних и средоих щкпла пд суране Удружеоа ликпвних 
педагпга Србије у сарадои са Минисуарсувпм прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг 
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развпја. На уакмишеое је прилпжена кплекција ликпвних радпва ушеника 
Медицинске щкпле. Приспели радпви су жирирани и пд најуспещнијих је 
ппсуављена излпжба кпја је пувпрена 02. јуна 2018. гпдине у галерији пснпвне щкпле 
„Скадарлија“ у Бепграду где се излпжба урадиципналнп пдржава. Тпм приликпм рад 
ушенице Јпване Пеншић Л I1 псвпјип је првп месуп међу ушеницима средоих щкпла и 
дпдељена јпј је диплпма.  
 
Щкплскп двприщуе је кпнуинуиранп шищћенп и уређиванп дп краја насуавне гпдине. 
 
Шланпви уима: Јасна Стпщић, Ивана Недељкпвић и Љиљана Тепдпрпвић 
Милинкпвић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА САРАДОУ СА УЧЕНИЧКИМ 
ПАРЛАМЕНТПМ 

 

Крајем авгусуа 2017. гпдине пдржан је први сасуанак Тима за сарадоу са Ушенишким 
парламенупм. Тим шине насуавници: Славица Маркпвић, Предраг Крупникпвић и 
Милена Спаспвић. На упм сасуанку је ууврђен гпдищои план рада, а први задаци 
кпји су били пред Тимпм деуаљније су разрађени. 
 
Свакп пдељеое Щкпле изабралп је два предсуавника за Ушенишки парламену. 
Пдлукпм Тима, први сасуанак Парламенуа сазван је за 13. сепуембар 2017. Према 
плану, на упм скупу је изабранп рукпвпдсувп Ушенишкпг парламенуа и дауи су 
предлпзи за прве акције. У щкплскпј 2017/18. гпдини пдржанп је укупнп једанаесу 
седница Ушенишкпг парламенуа: 13. сепуембра, 19. сепуембра, 11. пкупбра, 18. 
пкупбра, 28. нпвембра, 5. децембра, 17. јануара, 12. маруа, 15. маруа, 9. маја и 16. 
маја. Седницама Парламенуа увек је присусувпвап бар један предсуавник Тима.  
 
У упку щкплске 2017/18. Ушенишки парламену реализпвап је следеће акције:  

- хуманиуарна приредба, 31. пкупбра - прихпд пд прпдаје карауа прпслеђен је 
Ценуру за защуиуу пдпјшади, деце и пмладине у Звешанскпј 

- ппсеуа Ценуру у Звешанскпј и дружеое са малищанима, оихпвим 
щуићеницима 

- хуманиуарни нпвпгпдищои кпнцеру, 27. децембра - прихпд пд прпдаје карауа 
прпслеђен је Јпвани Цвеуић, пеунаесупгпдищопј девпјшици пбплелпј пд 
леукемије  

- сарадоа са П.Щ. Бранкп Радишевић из Бауајнице у пквиру оихпве 
хуманиуарне акције- изведен је деп нпвпгпдищоег хуманиуарнпг кпнцеруа 

- сарадоа са прганизацијпм „Хајде да...“ 
- премијера предсуаве „Нецензурисани“ (у Щкпли) кап резулуау сарадое наще 

и других бепградских средоих щкпла са прганизацијпм „Хајде да...“, 22. 
нпвембра 
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- „Дани инуереспваоа“ - пп први пуу прганизпван урпдневни скуп на кпме су 
ушеници и заппслени мпгли да искажу креауивнпсу и ппкажу щуа их запкупља 
у слпбпднп време, нпвембра 2017. 

- ппсеуа  фесуивалу БПСИФЕСТ, пкупбра 2017. 
- сарадоа са Канцеларијпм за младе „Гнездп“ 
- ушещће у вешери друщувених игара у КЗМ „Гнездп“, 14. пкупбра 
- ушещће у радипници п ненасилнпј кпмуникацији, јануара 2018. 
- хуманиуарна stand up приредба, 7. маруа - прихпд пд прпдаје карауа 

прпслеђен је Јпвани Цвеуић, пеунаесупгпдищопј девпјшици пбплелпј пд 
леукемије 

- сарадоа са VII бепградскпм гимназијпм- куппвинпм карауа за stand up 
предсуаву у нащпј щкпли гимназијалци и оихпви насуавници су дали 
дппринпс акцији Парламенуа 
 

- сарадоа са Земунскпм гимназијпм у пквиру оихпве хуманиуарне акције- 
изведен је деп stand up предсуаве 

- ушещће у акуивнпсуима Уније средопщкплаца Србије 
- ушещће пдабраних предсуавника Парламенуа у раду Щкплскпг пдбпра. 

 
Шланпви Тима за сарадоу са Ушенишким парламенупм су свпјим присусувпм, 
сурушним и другарским савеуима, идејама и решима ппдрщке испрауили, иницирали 
или ппдржали рад Ушенишкпг парламенуа. Шланпви Тима су у суалнпм међуспбнпм 
кпнуакуу, а имају и кпнуинуирану кпмуникацију са шланпвима, пре свега 
рукпвпдсувпм, Парламенуа. 
 
Тим за сарадоу са Ушенишким парламенупм и Ушенишки парламену су у упку щкплске 
2017/18. гпдине у свпм раду имали несебишну сурушну и уехнишку ппдрщку пд суране 
дирекупрке Щкпле др Снежане Миланпвић, преухпдне дирекупрке Щкпле Јадранке 
Абузеид, щкплскпг психплпга Силвие Радић, педагпга Щкпле Јасмине Павићевић и 
заппслених у Щкпли. Квалиуеуу акција Парламенуа и Тима знашајнп су дппринели и 
ђаци Щкпле, кпји нису шланпви Парламенуа, али су пуни креауивних идеја и 
енуузијазма. 
 
На иницијауиву Тима, пбнпвљена је пракса да Парламену извещуава јавнпсу п упку и 
закљушцима свпјих заседаоа на щкплскпм сајуу у делу „Ушенишки парламену“. 
Шланпви Тима и Парламенуа су ангажпвани на писаоу извещуаја п реализпваним 
акцијама Парламенуа за сају Щкпле, за пдељак „Акууелнп“. П хуманиуарним 
акуивнпсуима Ушенишкпг парламенуа у щкплскпј 2017/18. извещуавала је и Радип 
уелевизија Србије. Прилпг снимљен у „зеленпј ушипници“ Щкпле емиупван је на РТС-
у, у Бепградскпј хрпници (7. маја) и  у Јууароем прпграму (8.маја). 
 
На заједнишки предлпг Тима за сарадоу са Ушенишким парламенупм и Ушенишкпг 
парламенуа, за ппсебан дппринпс акцијама Парламенуа у щкплскпј 2017/18, коигпм 
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су награђени: Бпјана Бпрља, Ивана Павлпвић, Тепдпра Тадић, Сурахиоа 
Симијпнпвић, Алекса Билбија, Лука Нпвакпвић, Ђпрђе Милпјкпвић, Дущан 
Иванпвић, Милић Луупвац, Милица Вранић, Тепдпр Милпщевић и Лазар Ђпрђић.  
 
Ппређеоем задауака и циљева кпје је Тим ппсуавип себи на ппшеуку щкплске гпдине 
и ппсуигнуупг, мпже се закљушиуи да је план рада Тима у ппупунпсуи реализпван. 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТНИ РАД 
 

29.08.2017. 
Сасуанак уима- сасуављаое гпдищоег плана рада. 
 
11.09.2017. 
Израда плакауа „календар здравља“ и уппзнаваое и укљушиваое ушеника у 
предсупјеће акуивнпсуи уима. 
 
21.и 22.09.2017. 
Прганизација радипнице:Превенција ургпвине људима са ппсебним псврупм на 
ризике кпји вребају на инуернеуу. 
 
29.09.2017. 
Свеуски дан кпнурацепције- израда и излпжба плакауа на уему „Кпнурацепција“ и 
дискусија на шаспвима хигијене и здравсувене неге. 
 
02.10.2017. 
Пбележаваое свеускпг дана срца у сарадои са градскпм ппщуинпм Звездара- 
акуивнпсуи на сппрускпм ценуру „Плимп“. 
 
10.10.2017. 
Израда плакауа п здравпј исхрани. 
 
14.11.2017. 
XVI ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА- Радипница нпси име „StartUp #зa5“, a деп је наципналнпг 
прпјекуа „Будућнпсу #за5“, кпји је ппкренуп Ценуар е8. 
Пвпм дпгађају присусувпвале су наще ушенице, све ури из пдељеоа Ф 3/3. 
Исупг дана, у пбилазак Фесуивала дпщли су и ушеници Ф 4/3. Пбищли су щуандпве и 
са излагашима кпменуарисали п перспекуиви оихпвпг будућег ппзива, п излпженим 
кпзмеуишким препарауима, п нпвим урендпвима у здравпј исхрани, п квалиуеуу и 
пправданпсуи све веће уппуребе медицинских суплеменауа и другп. 
 
1.12.2017. 
Ппвпдпм пбележаваоа свеускпг дана бпрбе прпуив ХИВ-а 1.12., вплпнуери Црвенпг 
крсуа Звездара су ппсеуили и нащу щкплу и пдржали инуеракуивну радипницу на 
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уему – Ппјам ХИВ, СИДА, у мулуимедијалнпј сали. Радипници су присусувпвали 
ушеници првпг разреда. 
 Израда и излпжба плакауа. 
Дискусија на шаспвима хигијене и здравсувене неге на уему „Превенција и бпрба 
прпуив СИДЕ“. 
 
08.12.2017. 
Израда и излпжба плакауа на уему „Алкпхплизам“. 
 
12.12.2017. 
Израда и излпжба плакауа на уему „Наркпманија“. 
 
08.01.2018. 
Радипница: Правилна исхрана и физишка акуивнпсу кпд адплесценауа.Ауупри:Ивана 
Суеванпвић,насуавник здравсувене неге,Маја Ђуришић,насуавник здравсувене 
неге,Весна Радулпвић,насуавник здравсувене неге. 
 
12.02.2018. 
Пбележаваое недеље бпрбе прпуив рака грлића мауерице, израда плакауа и 
дискусија на уу уему. 
 
19.03.2018. 
Предаваое „Јесуи или не јесуи, пиуаое је сад“ у прганизацији сууденауа 
Медицинскпг факулуеуа. 
 
20.03.2018. 
Превенција ургпвине људима са ппсебним псврупм на ризике кпји вребају на 
инуернеуу радипница пдржана 19. и 20. маруа 2018. гпдине у Медицинскпј щкпли. 
 
29.03.2018. 
Дана 29.03.2018. гпдине у прпсуприји свешане сале Медицинске щкпле на 
Звездари,пдржанп је предаваое на уему наркпманије.Прганизаупрка пвпг скупа је 
спцијални радник, Жељка Никплпв.Гпсуи предаваши су инспекупр МУП-а Србије,две 
оегпве сараднице кап и две бивще зависнице пд наркпуика, лешене у Реуп Ценуру. 
 
12.04.2018. 
Ушеници Медицинске щкпле су 12.04.2018. ушесувпвали на 17. Прплећнпм фесуивалу 
здравља пдржанпм у Дпму Впјске Србије, у Бепграду.Присусувпвали су урибини за 
младе „За здравп ппупмсувп“, „,Мере пппулаципне пплиуике“, „Какп сашувауи 
репрпдукуивнп здравље“ и „Прпблеми са кпјима се млади супшавају“. Трибину су 
впдиле прпф. др.  Славица Ђукић Дејанпвић, др. Мима Фазлагић, др. Милица 
Маринкпвић и  нпвинар Данијела Давидпв Кесар. 
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13.04.2018. 
Радипница "Бебе биуи или не биуи "Пдржан је 13.04.2018 гпдине у 13,15 шаспва у 
пдељеоу МС 3/5.Реализаупр угледнпг шаса Ивана Суеванпвић, насуавник 
здравсувене неге. 
 
20.05.2018. 
У недељу 20.05.2018. пд 10-14 шаспва на Сппрускпм ценуру Плимп у прганизацији 
Градскпг завпда за јавнп здравље пдржана је манифесуација Здрави градпви Србије 
2018. гпдине. Наща щкпла се пдазвала пвпм ппзиву и ушеници пдсека медицинска 
сесура-уехнишара су са свпјим насуавницима мерили аруеријски крвни приуисак, 
пулс и прпценау засићенпсуи крви кисепникпм. Насуавници на пвпј манифесуацији 
су били Радмила Ануић и Саоа Муши.  
 
02.07.2018. 
Сасуанак уима ради евалуације дпсадащоег рада и писаоа гпдищоег извещуаја. 
 
ЗАКЉУЧАК: 
 
Шланпви уима за здравсувенп васпиуни рад су углавнпм реализпвали акуивнпсуи 
предвиђене гпдищоим планпм за щкплску 2017/2018. 
Пве гпдине није псуварена планирана сарадоа са прганизацијама кпје се баве 
превенцијпм ХИВ-а кап и предавашима у вези превенције карцинпма грлића 
мауерице. 
Ушеници су акуивнп ушесувпвали у свим акуивнпсуима щкпле. 
Шланпви уима: Брајпвић Михајлпвски Бранка, Пиппнски Магдалена, Бпрић Маја, 
Лукас Свеулана. 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П САРАДОИ СА ЛПКАЛНПМ ЗАЈЕДНИЦПМ И 
САМПУПРАВПМ 

 

      Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм псуварује се на пснпву прпграма кпји шини 
деп щкплскпг прпграма и деп развпјнпг плана щкпле. Укљушује  сарадоу са 
канцеларијпм  за младе у јединицама лпкалне сампуправе. Щкпла прауи и укљушује 
се у дещаваоа у лпкалнпј заједници, и заједнп са оеним предсуавницима планира 
садржај и нашин сарадое, нарпшиуп п пиуаоима пд кпјих зависи развпј щкпле. 
     
  Шланпви Тима  за сарадоу са лпкалнпм сампуправпм за щкплску 2017/18.гпдину  
били су:    директпр Щкпле  Јадранка Абузеид/ др Снежана миланпвић 
                  из лпкалне сампуправе  др Василије Кпругић и 
                   из редпва заппслених  дрМила Неагић Щещлија 
      
Щкпла је сарађивала са лпкалнпм заједницпм у свим пбласуима према Плану рада 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

203 

 

Тима       Псуварена је сарадоа са щкплама на Звездари-ТЕХНП арупм и Щесупм 
гимназијпм, прганизацијпм излпжбе ушенишких радпва и ушещћем у прпјекуу 
,,Музикпм за нпви ппшеуак”.  
 
  Ппщуина Звездара, је прганизпвала Дане сенипра и радипницу ,, Рециклажа 
усппмена и сећаоа” на кпјпј су ушесувпвали и нащи ушеници.  Оихпве акуивнпсуи су 
биле запажене и ппхваоене пд суране суаријих суграђана.  
 
   У децембру месецу др Василије Кпругић, предсуавник лпкалне сампуправе у 
Щкплскпм пдбпру, пдржап је предаваое п превенцији ХИВ инфекције ушеницима 
другпг разреда, а Рпберу Милићевић кпји впди Канцеларију за младе Ппщуине 
Звездара уппзнап је ушенике и насуавнике са акуивнпсуима пве Канцеларије и 
ппзвап их да ушесувују у оеним прпграмима .  
 
  Псуварена је сарадоа щкпле са брпјним невладиним прганизацијама и 
удружеоима грађана Звездаре и града( Aсура, Црвени крсу, Еурппасс ценуар и др, 
крпз коижевне сусреуе, радипнице, предаваоа, сппруска уакмишеоа и др.  У Дпму 
впјске ушеници су  ппсеуили јесеои и прплећни Фесуивал здравља, а маруу месецу 
успещнп је прганизпван Сајам пбразпваоа, ппд слпганпм,,Щуа уписујещ?”, са циљем 
да ппмпгне младима у избпру занимаоа.  Ушеници наще Щкпле ушесувпвали су на 
Звездаријади, где су се испрпбали у разним акуивнпсуима: коижевнпг 
суваралащува, јавнпг гпвпра, ликпвнпг суваралащува и др. Псуварена је срадоа са 
дирекуприма псуалих щкпла на уериуприји ппщуине и града, предсуавницима 
здравсувених усуанпва, насуавних база, спцијалних служби.Ппщуина Звездара и пве 
гпдине наградила је ушенике генерације свих пснпвних и средоих щкпла, а 
манифесуацији је присусувпвала и наща Милица Кпуур Ф IV1, ушеница генерације за 
щкплску 2017/18.гпдину. Сарадоа са лпкалпм заједницпм и сампуправпм је 
ппдлишна захваљујући акуивнпсуима дирекупра,насуавника и ушеника Щкпле кап и 
уруду Ппщуине Звездара да пружи садржаје, финансира прпјекуе и друге щкплске 
акуивнпсуи.  
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ TИМА ЗА ХУМАНИТАРНЕ  АКТИВНПСТИ 
 

ШЛАНПВИ ТИМА СУ:  
председник Бпјана Рвпвић,  
Радмила Ануић,  
Биљана Миливпјевић 
 

Акуивнпсуи уима:  

 Авгусу –  сасуанак уима, изабрана  Бпјана Рвпвић за председника.  Дпгпвпр  п 

плану рада за предсупјећу щкплску гпдину.  
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 Сепуембар - план је написан и у елекурпнскпј и писанпј фпрми предау 

педагпгу щкпле. 

 Нпвембар-  Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви  

У сарадои са Инсуиууупм за урансфузију крви Србије ппд слпганпм- „Дај крв 
буди херпј“ изведена је акција дпбрпвпљнпг даваоа крви.  Циљ саме акције 
је бип прикупљаое щуп већих кплишина крви за пне кпјима је крв неппхпдна! 
У акцији су мпгла ушесувпвауи сва пунплеуна лица кпја испуоавају неппхпдне 
услпве за даваое крви. Акцији су се пдазвали и вплпнуери Црвенпг крсуа 
Звездара. Акција је пдржана 30.11.2017. са ппшеукпм у псам шаспва. Акцији се 
пдазвалп 82 ушеника наще щкпле. Крв је далп 59 ушеника, а 23 ушеника је 
пдбијенп. 
 

 Децембар - Хуманиуарна ппмпћ за ''Прихватилищте за пдрасла и стара лица'' 

у Кумпдращкпј улици на Впждпвцу 

Дана 28.12.2017.гпдине ушеници наще щкпле пбищли су Сврауищуе за суара и 
пдрасла лица. Тпм приликпм Сврауищуу су ппклпоена средсува за лишну 
хигијену, кпјима пскудевају, а кпја су сакупили ушеници пдељеоа Л3/1 и 
Л3/2 у сарадои са Тимпм за хуманиуарне акуивнпсуи щкпле. Имали смп 

прилику да се упознамо и видимо како Свратиште фунционише али и да 
поразговарамо са његовим корисницима. У посету су ишли ученици Л3/2 
Анђела Анђелковић, Јована Бјелановић и Теодор Милошевић са 
наставницом и чланом Тима за хуманитарне активности Бојаном Рвовић. 
 

 Хуманитарна ппмпћ за децу Звешанске - Пред нпвпгпдищое и бпжићне 

празнике ушеници наще щкпле су направили пакеуиће за децу без 

рпдиуељскпг суараоа и на уај нашин се ппурудили да им празнике ушине 

лепщим и веселијим.Пакеуићи су се сасупјали пд слаукища, играшака, 

щкплскпг прибпра. Пакеуиће смп пднели заједнп у Звешанску, где смп крпз 

игру и разгпвпр насупјали да прпведемп лепе уренууке. 

 

 Мару – Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви 

Дана 29.03.2018. гпдине ппнпвп је прганизпванп дпбрпвпљнп даваое крви  и 
мпжемп рећи да је акција прпщла са дпбрим пдзивпм. Време ппшеука акције 
је билп у 8 сауи и акција је урајала дп 14 шаспва. Пву дпбрпвпљну акцију је 
ппдржалп 100 ппуенцијалних давалаца пд кпјих је крв далп 65 ушеника,46 
девпјака и 19 мпмака. Из медицинских разлпга 19 лица је пдбијенп. Пва 
дпбрпвпљна акција је прпщла у најбпљем реду, без икаквих примедби пд 
суране шланпва екипе из Службе урансфузије крви, ниуи пд суране давалаца 
крви. Кап знак пажое ппдељени су пакеуићи и плпвке. 
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 У упку гпдине ушеници су ушесувпвали у хуманиуарнпј акцији сакупљаоа 

шеппва, у сарадои са Удружеоем ’’Чеп за хендикеп’’. Пва кпнуинуирана  

акција се сасупјала у прикупљаоу шеппва са пласуишних флаща у за уп 

предвиђеним кууијама кпје су се налазиле у прпсупријама наще щкпле, у 

циљу набавке щуп већег брпја пруппедских ппмагала пспбама са 

инвалидиуеупм. Удружеое дппринпси бпљем квалиуеуу живпуа пспба са 

инвалидиуеупм а ми сми им на пвај нашин пружили ппдрщку и ппмпћ. 

  

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 
 

Тим су шинили: Јадранка Абузеид -  дирекупр ( 1.пплугпдищуе), Снежана Миланпвић 
– дирекупр (другп пплугпдищуе), Силвиа Радић – психплпг, Јасмина Павићевић – 
педагпг и насуавници Елизабеуа Вујишић и Ђуришић Маја. 
 
 

У упку щкплске гпдине није иденуификпван ниједан ушеник за кпјег је билп ппуребнп 
дпнеуи индивидуални пбразпвни план ниуи је уаквих захуева билп пд суране 
рпдиуеља. Ппсуигнућа ушеника су се кпнуинуиранп прауила пд суране пдељеоских 
суарещина, Пдељеоских већа, педагпщкп-психплпщке службе. Све инуервенције у 
слушајевима када ушеници нису ппсуизали задпвпљавајући успех пдвијале су се на 
првпм нивпу ппдрщке и уп крпз: индивидуални или групни савеупдавнп-
инсурукуивни рад, рад са ушеницима пд суране педагпщкп-психплпщке службе, 
упућиваое и укљушиваое ушеника на дппунску насуаву, савеупдавни рад са 
насуавникпм предмеуа из кпјег евиденуирани ушеници не ппсуижу пшекивана 
пбразпвна ппсуигнућа, изналажеое ефикаснијих нашина рада крпз индивидуални и 
индивидуализпван присууп ушенику, сарадоу са рпдиуељима.  
 
Психплпг и педагпг су на седницама Пдељеоских већа упућивале насуавнике у 
најефикасније присуупе и нашине рада са ушеницима кпји су уписани у щкплу са 
раније дијагнпсуикпванпм дислексијпм и дисграфијпм. Такпђе, насуавници су 
кпнуинуиранп дпбијали смернице за радса ушеницима кпји су прплазили крпз  
акциденуну и/или развпјну кризу, са ппрпдишним, здравсувеним и другим 
прпблемима.Пп ппуреби, сарађивалп се са сарадницима из Ценуара за спцијални 
рад и дпмпва за смещуај ушеника, дпмпвима здравља, Савеупвалищуима за 
младе.Пд пве гпдине, щкпла има и спцијалнпг радника  (Жељка Никплпв) кпји се 
укљушип у уимски рад. 
 
Психплпг је насуавила сарадоу са удружеоем „Шика Бпца“ (брига п деци лешенпј пд 
малигних бплесуи), укљушујући ушенике у акуивнпсуи удружеоа, са группм ушеника и 
насуавницпм Славицпм Маркпвић је ппсеуила „Бпсифесу“, кппрдинирала сарадоу 
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щкпле са группм „Хајде да...“крпз ушещће ушеника у прпјекуу „Пдели ме“ из кпјег је 
„израсла“ предсуава. 
 
Теме радипница и заврщне предсуаве су, између псуалих, биле:пднпс према 
маоинама, људска права, инуеркулууралнп разумеваое. 
 
Тпкпм щкплске гпдине ушеници и насуавници су ушесувпвали у разлишиуим акцијама 
и манифесуацијама кпјима се сувара ппзиуивна аумпсфера прихвауаоа деце и пспба 
са уещкпћама у развпју и из псеуљивих друщувених група. 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНП ВПЂЕОЕ И САВЕТПВАОЕ 
 

Тим су шинили: Силвиа Радић - психплпг, Јасмина Павићевић - педагпг; 
МиленаТерзић -насуавник и Невенка Живпјинпвић - насуавник. Сарадници Тима су 
били насуавници, пре свега, сурушних предмеуа кпји су реализпвали са ушеницима 
мнпгпбрпјне акуивнпсуи упкпм гпдине. 
 
У упку щкплске 2017/18.гпдинереализпване су следеће акуивнпсуи: 

- пријем нпвпуписаних ушеника (психплпг и педагпг), 
- праћеое адапуације ушеника првпг разреда и нпвпуписаних ушеника (психплпг 

и педагпг), 
- праћеое ппсуигнућа ушеника и савеупдавни рад са ушеницима кпји имају 

уещкпће у ушеоу, сарадоа са рпдиуељима (психплпг и педагпг у сарадои са 
пдељеоским суарещинама), 

- психплпг је уесуирала 25 ушеника уесупм прпфесипналних инуереспваоа и 
пбавила савеупдавни рад на уему прпфесипналне пријенуације са 60 ушеника. 

- психплпг је задала упиуник ушеницима шеуврупг разреда п намерама кпје 
имају у ппгледу насуавка пбразпваоа и/или заппслеоа (у земљи или 
инпсурансуву), пбрадила ппдауке и са резулуауима уппзнала Насуавнишкп 
веће; 

- психплпг је ппкренула и реализпвала са ушеницима щкпле, а уз ппдрщку 
насуавника, „Дане инуереспваоа“ (22, 23. и 24.нпвембар 2017.)кпји ће се 
пдржавауи и убудуће щкпли; 

- психплпг је инфпрмисала ушенике п пријави за Исураживашку суаница Пеуница 
и Регипнални ценуар за уаленуе;  

- психплпг је пфпрмила групу заинуереспваних ушеника за ушещће у 
једнпдневнпј радипници за прпфесипналну пријенуацију и писаое 
прпфесипналне бипграфије (у Ппщуини Звездара); 

- психплпг се ангажпвала у припремама за Сајам пбразпваоа крпз сарадоу са 
псуалим медицинским щкплама и Секреуаријаупм за пбразпваое и дешију 
защуиуу;  
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- Щкпла је са предсуавницима ушеника свих пбразпвних прпфила и 
насуавницима ушесувпвала на Звездарскпм сајму пбразпваоа 27.03.2018. 
гпдине у Виспкпј ппслпвнпј щкпли сурукпвних суудија(ушесувпвалп је 11 
ушеника свих смерпва из пдељеоа МС4/3, Ф1/2, Л3/1 и СТ3/1, педагпг Јасмина 
Павићевић и насуавници Данка Радпсављевић, Бпјана Грујишић, Јпвана 
Ппппвић, Бпјана Рвпвић, Ивана Пануелић Алић, Невенка Живпјинпвић); 

- 11.04.2018.гпдине Щкпла је шесувпвала на Сајму средоих сурушних и 
умеунишких щкпла у прганизацији Секреуаријауа за пбразпваое и дешију 
защуиуу, Наципналне службе за заппщљаваое и Привреднпм кпмпрпм 
Србије, у хали 7 Бепградскпг сајма (ушесувпвалп је 20 ушеника свих смерпва и 
насуавници Радпсављевић Данка, Грујишић Бпјана, Кликпвац Тамара, Бпрић 
Маја, Марић Далибпрка, Спаспвић Милена, Васпвић Милена, Ппппвић 
Јпвана); 

- упкпм щкплске гпдине, у циљу прпфесипналнпг инфпрмисаоа и усмераваоа, 
билп је индивидуалних ппсеуа ушеника псмпг разреда или са рпдиуељима и у 
мају ппсеуа прганизпване групе пд 30 ушеника седмпг и псмпг разреда са 3 
насуавника из пснпвних щкпла у Грпцкпј; 

- заинуереспвани ушеници су ппсеуили Фармацеууски факулуеу; 
- на ђашкпј пгласнпј уабли вище виспких щкпла и факулуеуа је излпжилп свпј 

прппагандни мауеријал (ппсуери, флајери, брпщуре);  
- 9 предсуавника Щкпле (Бађевић Данијела,Ђинђић Бпјана, Кпјанпвић Маща 

Ана,  Кпцић Љубинка, Кубура Жељкп, Миливпјевић Биљана, Никплпв Жељка, 
Пеукпвић Вранић Љиљана, Щуркаљ Марина) је присусувпвалп једнпдневнпм 
семинару Фпндације ТЕМПУСна уему „Каријернп впђеое и савеупваое“ 
02.03.2018.гпдине; 

- 03. и 05.10.2017.гпдине 60 ушеника другпг разреда (Ф2/1, Ф2/2) ушесувпвалп је 
у Щкпли у радипницама групе Е8 „Спреми се #за5“, кпје су деп прпјекуа 
„Будућнпсу #за5“ (крпз занимљив инуеракуиван рад ушеници су ушили какп да 
напищу дпбар CV, какп да се предсуаве на разгпвпру за ппсап, какп 
функципнище друщувена мрежа LinkedIn, прганизаупр - насуавник Милена 
Спаспвић); 

- 03.11.2017.гпдине 30 ушеника урећег и шеуврупг разреда (МС4/4, МС3/6, Ф3/3, 
Ф4/3), приликпм ппсеуе 14.Фесуивала здравља у Дпму впјске је ушесувпвалп у 
радипници групе Е8 а циљ пве радипнице је да се средопщкплци уппзнају са 
главним кпрацима у ппкреуаоу сампсуалнпг ппсла и мпуивищу да преузму 
иницијауиву у креираоу сппсувене будућнпсуи (ангажпвани насуавници - 
Љубинка Кпцић, Емилија Благпјевић, Милена Спаспвић); 

- 14.12.2017.гпдине 3 ушеника Ф4/2 ушесувпвалп је у радипници писаое CV - a у 
прганизацији Europass ценура Фпндације Темпус; 

- 08.03.2018.гпдине пдељеое СТ3/1 је у прпсуприји ГП Звездара присусувпвалп 
предсуављаоу привауне Виспке щкпле спцијалнпг рада (ангажпвани 
насуавници - Жељка Никплпв, Јулијана Јпванпвић, Далибпрка Марић);  
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-  09.03.2018.гпдине 15 ушеника Ф4/3 са насуавницпм Миленпм Спаспвић 
прганизпванп је ппсеуилп EDUfair - Сајам пбразпваоа (предсуављаое 
дпмаћих и сураних виспких щкпла и факулуеуа и услпва суудираоа) у хпуелу 
Crowne plaza (прганизација - педагпщкп-психплпщка служба); 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САРАДОУ СА РПДИТЕЉИМА 
 

Тим су у щкплскпј 2017/18.гпдини шинили: Љиљана Кузманпвић, Јасмина Павићевић, 
Супјан Алекспв и Жељка Никплпв. 
 
Тежищуе рада Тима била је сарадоа са Савеупм рпдиуеља, пружаое ппмпћи и 
ппдрщке у прганизацији, сазиваоу и раду Савеуа рпдиуеља, присусувпваое 
седницама Савеуа. 
 
Псуале акуивнпсуи Тима реализпване упкпм гпдине: 

 сарадоа са пдељеоским суарещинама у планираоу и праћеоу реализације 
редпвних пдељеоских рпдиуељских сасуанака /пбавезна 4 у упку насуавне 
гпдине/, 

 сарадоа са педагпщкп-психплпщкпм службпм у раду са рпдиуељима ушеника 
укљушених у ппјашан васпиуни рад и у пквиру васпиунп-дисциплинскпг 
ппсуупка, 

 укљушиваое рпдиуеља у сампвреднпваое рада Щкпле, 

 ппмпћ у раду свих кпмисија Савеуа рпдиуеља кап и ушещће рпдиуеља у 
щкплским кпмисијама (кпмисија за избпр најппвпљније ппнуде за псигураое 
ушеника, кпмисија за спрпвпђеое прпцедуре избпра ури предсуавника 
рпдиуеља у Щкплскпм пдбпру, ушещће у раду кпмисије за избпр ушеника 
генерације) 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
У упку щкплске 2017/18.гпдине Савеу рпдиуеља је пдржап 6 сасуанка (15. сепуембра, 
30. нпвембра, 21. фебруара, 26.априла, 18.јуна и 22. јуна). Савеу рпдиуеља је шинип 
52 изабрана предсуавника свих пдељеоа (пдељеое МС 3/6 свпг предсуавника је 
дпбилп уек у другпм пплугпдищуу, јер је уек уада ппсупјап квпрум за оегпв избпр). 
 
Сви шланпви Савеуа рпдиуеља су уппзнауи са Закпнпм предвиђеним надлежнпсуима 
кап и са Ппслпвникпм п раду. 
 
На свакпм сасуанку Савеуа рпдиуеља били су присууни предсуавници Щкпле 
/дирекупр и/или ппмпћник дирекупра, шланпви Тима за сарадоу са рпдиуељима. 
Записнике је, уз сагласнпсу рпдиуеља, впдила педагпг Јасмина Павићевић. 
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Савеу рпдиуеља је у упку гпдине именпвап свпје предсуавнике у: 

 Тим за сампвреднпваое 

 Тим за защуиуу ушеника пд насиља 

 Кпмисију за избпр Ушеника генерације 

 Ппщуински Савеу рпдиуеља 

 Кпмисију за избпр најппвпљније ппнуде за псигураое ушеника 

 Кпмисију за избпр агенције кпја ће реализпвауи излеу ушеника првпг разреда 

 Кпмисију за избпр агенције кпја ће реализпвауи пеупдневну екскурзију 
ушеника урећег и шеуврупг разреда у щкплскпј 2018/19.гпдини 

 
Савеу рпдиуеља је упкпм свпг рада дпнеп следеће пдлуке: 

 избпр најппвпљније ппнуде за псигураое ушеника; 

 избпр прпграма и десуинације излеуа ушеника првпг и другпг разреда у 
щкплскпј 2017/18.гпдини; 

 избпр прпграма и десуинације пеупдневне екскурзије ушеника урећег и 
шеуврупг разреда у щкплскпј 2018/19.гпдини; 

 изнпс дневнице за пдељеоске суарещине кпји ће впдиуи ушенике урећег и 
шеуврпг разреда на екскурзију. 

 
Теме кпјима се јпщ бавип Савеу рпдиуеља упкпм щкплске гпдине: 

 усвајаое Гпдищоег плана рада Савеуа рпдиуеља; 

 уппзнаваое са Извещуајем п раду Щкпле у щкплскпј 2016/17.гпдини; 
Извещуајем п раду дирекупра, Извещуајем п сампвреднпваоу рада Щкпле у 
щкплскпј 2016/17.гпдини, Гпдищоим планпм рада за щкплску 
2017/18.гпдину; 

 уппзнаваое са извещуајима п ппсуигнућима ушеника у упку щкплске гпдине; 

 уппзнаваое са Извещуајем п реализпванпј екскурзији ушеника урећег и 
шеуврупг разреда и излеуа ушеника првпг разреда; 

 уппзнаваое рпдиуеља у кпје су све сврхе и намене кприщћена щкплска 
сппсувена средсува, а пре свега, у циљу ппбпљщаваоа услпва бправка и рада 
у Щкпли, унапређиваоа насуаве, награђиваоа најуспещнијих ушеника и 
ппдизаоа безбеднпсуи ушеника на вищи нивп; 

 уппзнаваое са запаженим резулуауима ушеника на уакмишеоима /екипним и 
ппјединашним/; 

 инфпрмисаое п нашину прпславе мауурске вешери; 

 уппзнаваое са Записницима п инспекцијскпм надзпру (редпвни и ванредни 
прегледи) када је уп била једна пд налпжених мера; 

 предсуавници Савеуа рпдиуеља ушеника шеуврупг разреда сасуали су се 
22.03.2018.гпдине какп би размпурили ппнуде за прпславу мауурске вешери, с 
пбзирпм да се предсуавници Ушенишкпг парламенуа из шеуврупг разреда нису 
у упме сагласили. 
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И ПЧУВАОЕ 
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 

                                 

 

Реализпване активнпсти  тима:  

-Наведене акуивнпсуи су презенупване крпз залагаоа нпсилаца Тима и ушеника са 
кпјима насуавници извпде пбразпвнп-васпиуни рад.  

Пдржанп је укупнп 6 сасуанака шланпва Тима на кпјима су изващуаване пдрађене и 
дпгпварале су се следеће акуивнпсуи.  

У щк. 2017.2018. гпдине и у првпм пплугпдищуу кап шлан Тима именпвана је Милена 
Тпмащевић (замена за Ивану Пануелић Алић), а у другпм пплугпдищуу шлан Тима 
ппсуала је Ивана Пануелић Алић, кпја се врауила на ппсап накпн ппрпдиљскпг 
бплпваоа. 

 -Ппкреуаое екплпщке свесуи међу ушеницима и заппсленима пдрађенп је 
ппсуављаоем рециклажних кануи за прикупљаое пласуишнпг рециклажнпг 
мауеријала, кпје је Щкпла дпбила пд ЈКП“Градска ћисупћа“. 

-Ппдсуицаое ушеника и заппслених на здраве суилпве живпуа  израдпм панпа пд 
суране ушеника и ппсуављаоем у хплу Щкпле и испред Кабинеуа саниуарне уехнике, 
прауећи календар знашајних дауума из пбласуи пшуваоа здравља и екплпгије. 

-Развпј екплпщке свесуи ушеника и заппслених и здравсувенп-васпиуни рад шланпви 
Тима су израда флајера ушеника Саниуарнп-екплпщкпг пдсека и ппдела ушеницима 
других пдсека. Ангажпваое насуавника Јулијане Јпванпвић, Далибпрке Марић, 
Иване Пануелић Алић, Ане Јпванпвић и Милене Тпмащевић. 

-Пбележаваое свеуски биуних дауума из пбласуи защуиуе и пшуваоа живпуне 
средине пбележили смп прганизпваним ппсеуама сајмпва у пквиру Саниуарнп-
екплпщкпг пдсека: Сајам защуиуе живпуне средине и прирпдних ресурса, Сајам еунп 
хране и пића, Фесуивал здравља и др. 

 -Ппсеуа манифесуацији „GREEN FEST“ у Дпму пмладине, ушеника и насуавника 
Саниуарнп-екплпщкпг пдсека, ушесувпваое у радипницама везаним за защуиуу 
живпуне средине и гледанје дпкуменуарнпг филма „Хармпнија са деппније“. 

-Пдржаваое щкплскпг двприщуа и щкплске зграде у сарадои са уимпм за енуеријер 
и ексуеријер щкпле изврщенп је на иницијауиву шланпва Тима кпщеое двприщуа, 
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ппсуављаое клупе и акција шищћеоа двприщуа. 

-Акције улепщаваоа щкплскпг пкружеоа у сарадои са уимпм за енуеријер и 
ексуеријер щкпле пбавили смп даваоем иницијауиве  за пплмеоиваое  унууращоег 
прпсупра.Ангажпваоем Јулијане Јпванпвић ппсуављенп  је  саксијскп цвеће у хпл 
Щкпле и канцеларију дирекупрке, и у сарадои са Александрпм Хрисуић пдрађена је 
асанација  фпнуане. 

-Мпгуће су и нпве акуивнпсуи и нпве сарадое укпликп се псуваре нпви кпнуакуи са 
другим инсуиууцијама, кап и хуманиуарне акције. Ппсеуили смп са ушеницима и 
хуманиуарни кпнцеру за девпјшицу пбплелу пд леукемије, ушесувпвали у 
прикупљаоу сувари за деци из Сврауищуа, и др. 

-Велики брпј планираних акуивнпсуи за щкплску 2017/20178. гпдину су у ппупунпсуи 
псуварене. Сви даууми из пбласуи екплпгије су пбележени крпз акуивнпсу ушеника и 
насуавника– презенуације ушеника пп пдсецима, прављеое плакауа кпји су били 
пкашени у хпднику испред саниуарнпг кабинеуа, кап и у кабинеуу кпмуналне 
хигијене, израдпм флајера, пбиласкпм панпа у хплу кпји су прауили екплпщку 
уемауику, ппсеупм сајмпва , манифесуација и др. Ппсупјала је и дивна сарадоа са 
Тимпм за енуеријер и ексуеријер Щкпле, дирекупркпм др Снежанпм Миланпвић, 
ппмпћницима дирекупра и кплегиницама Саниуарнп-екплпщкпг пдсека. 

-Шланпви уима ће и убудуће у сарадои са ушеницима и заппсленима радиуи на 
пшуваоу живпуне средине, суварајући ппдсуицајну средину за рад свих шланпва 
щкплскпг кплекуива. 

 

                                                                            Шланпви уима су:  Јулијана Јпванпвић 

                               Љиљана Пеукпвић Вранић 

              Ивана Пануелић Алић 
 

                                                
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКПЛЕ 

 
 Шланпви уима за презенуацију щкпле у щкплскпј 2017/18. гпдини  били су : 
дирекупр, ппмпћник дирекупра, кппрдинаупри насуаве и Сергије Шакић насуавник 
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инфпрмауике. 
 
 Тпкпм  щкплске гпдине кпнуинуиранип је врщена презенуација и 
прпмпвисаое Щкпле на оенпј Инуернеу сураници. Са мнпщувпм прилпга,щкплски 
сају је прппрауип сва збиваоа у Щкпли, ушенишке акције, ваннасуавне акуивнпсуи у 
кпјима су ушесувпвали ушеници заједнп са насуавницима, кап и сарадоу Щкпле са 
другим щкплама и инсуиууцијама. На сајуу су пбјављени сви успеси ушеника ( дпделе 
диплпма, награда и ппхвала). Админисураупр Инуернеу суранице  бип је Сергије 
Шакић. 
 
 У Щкпли су пригпднп  пбележени сви државни празници. Ушеници су 
ушесувпвали на " Звездаријади", "Данима здравља" и "Свеускпм дану срца", 
сајмпвима пбразпваоа . Кап и преухпдних гпдина и пве је прганизпванп  гпдищое 
предсуављаое уаленауа  щкпле - "ГППТА". 
 
  У Щкпли је 28.04.2018. спрпведенп  Градскп  уакмишеое из српскпг језика у 
прганизацији Друщува за српски језик. 
 
 Пп први пуу, у Щкпли је прганизпвана пбука за пплагаое мауурскпг испиуа 
према инпвиранипм прпграму, за пдсек Лабпраупријски уехнишар и Фармацеурски 
уехнишар. Прпграму пбуке су присусувпвали предсуавници свих Средоих 
медицинских щкпла са уериуприје Републике Србије.  
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ПД НАСИЉА 
 

Тим су шинили дирекупр, ппмпћник дирекупра, педагпщкп-психплпщка служба, 
кппрдинаупри насуаве, Дращкпвић Мирпслав, Васић Драгица, Лукић Милка и  
предсуавници Савеуа рпдиуеља - Маруић Милица Ф2/3 и Рајић Маја Ф1/1- 
 
Реализпван је већи деп планираних акуивнпсуи. Ппсебнп се исуишу следеће 
акуивнпсуи: 

месец Акуивнпсуи Извещуај п реализацији 

IX -Усвајаое Плана рада Тима за 
щкплску 2017/18. гпдину 

Усвпјенп на ппшеуку щкплске 
2017/18.гпдине, кап сасуавни деп 
Гпдищоег плана рада  

-Избпр рпдиуеља у Тим и 
укљушиваое рпдиуеља у рад на 
превенуивним акуивнпсуима 

Именпвана су 2 рпдиуеља-
предсуавника Савеуа рпдиуеља за 
шланпве Тима за защуиуу ушеника 
пд насиља: Маруић Милица Ф2/3 
и Рајић Маја Ф1/1 на седници 
Савеуа рпдиуеља 15.09.2017. 

-Кпнурпла функципнисаоа Израђен је нпви расппред 
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дежурсува насуавника и ушеника дежурсува насуавника, уређен 
прпсупр за дежурсувп насуавника 
на свакпм спрауу (ппсуављени 
супшићи и суплице), ппмпћници 
дирекупра су задужени за 
кпнурплу дежурсува. 

-Уппзнаваое ушеника и рпдиуеља 
са Кућним редпм Щкпле, правима, 
пбавезама и пдгпвпрнпсуима 
ушеника и рпдиуеља 

Реализпвале пдељеоске 
суарещине на ппшеуку щкплске 
гпдине на шаспвима пдељеоске 
заједнице и рпдиуељским 
сасуанцима 

-Усппсуављаое кпнуакауа са 
рукпвпдипцима сппруских секција 
щкпла на уериуприји ппщуине ради 
ууврђиваоа уермина пдржаваоа 
уурнира 

Сурушни акуив насуавника 
физишкпг васпиуаоа псуварип је 
кпнуакуе са рукпвпдипцима 
сппруских секција на ппщуинскпм 
нивпу кап и са предсуавницима 
Сппрускпг савеза Бепграда у вези 
са календарпм уакмишеоа, 
припремама и ушещћу на 
уакмишеоима свих рангпва. 

-Oбезбедиуи ризишна месуа у 
пквиру щкплске зграде, двприщуа, 
фискулуурних уерена 

Пбезбеђенп суалнп и несмеуанп 
функципнисаое видеп-надзпра уз 
дпдаваое камера и премещуаое 
ппјединих камера на адеквауније 
месуп (дпдауе камере у свешанпј 
сали и сууеренским прпсупријама). 

-Oбезбедиуи ризишне перипде дана 
и акуивнпсуи када дплази дп 
ппвећаоа ризика пп безбеднпсу 
ушеника 

Кпнсуанунп праћеое и 
ппдсуицаое дежурсува насуавника 
и ппмпћ у дежурсуву дежурним 
ушеницима (ппмпћници 
дирекупра, кппрдинаупри насуаве) 

Предаваое п безбеднпсуи у 
сапбраћају у прганизацији ГП 
Звездара, ушесувпвали ушеници 
МС3/1, 3/6 

20.09.2017. 
 

Презенуација прпјекуа “Пдели ме!” 
- ЕУ и наципнални и кулуурни 
иденуиуеу: исуине и предрасуде, за 
ушенике другпг, урећег и шеуврупг 
разреда 
Предсуава „Нецензурисани“, кап 
резулуау ушещћа у прпјекуу 

20.09.2017. 
 
 
 
 
22.11.2017. 
 

Радипнице НВП АСТРА п ургпвини 21. и 22.09.2017. 
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људима, за ушенике урећег и 
шеуврупг разреда 

 

X -Едукација пдељеоских суарещина 
за реагпваое у сиууацијама на 
првпм нивпу присуунпсуи насиља 

Пп ппуреби и кпнкреунпм слушају. 
Исуакнууа ппуреба да се сви 
насуавници инфпрмищу п 
нашинима реагпваоа на 
ппјединим нивпима упшенпг 
насиља. 

-Уппзнаваое ушеника са знашеоем 
пснпвних ппјмпва: насиље, 
злпсуављаое, занемариваое, 
врсуама насиља, превенуивним и 
инуервенуним акуивнпсуима у 
Щкпли, делпваоем Тима за 
защуиуу ушеника пд насиља 

Реализпванп на шаспвима 
грађанскпг васпиуаоа 

 

Хуманиуарни кпнцеру за децу у 
Ценуру за защуиуу пдпјшади, деце и 
пмладине у Звешанскпј 9 - 
акуивнпсу Ушенишкпг парламенуа 

31.10.2017. 
 

XI -Сппруска уакмишеоа - према 
календару 

шланпви акуива насуавника 
физишкпг васпиуаоа 

-Размаураое пиуаоа защуиуе 
ушеника пд насиља и превенције 
насиља у щкпли, на пснпву дпписа 
Минисуарсува прпсвеуе  

на седници Насуавнишкпг већа, 
Педагпщкпг кплегијума, Савеуа 
рпдиуеља; 
Педагпг је израдила предлпг 
радипнице за рад са ушеницина на 
ШПС и све пдељеоске суарещине 
уппзнала са нивпима насиља и 
кпрацима у инуервенцији у 
слушајевима насиља у щкпли 

„Да се никад не забправи, 
хплпкаусу, да се никад не ппнпви“ - 
јавни шас исуприје, музишкпг, 
психплпгије,... у бпрби за 
уплеранцију прпуив агресије, 
ануисемиуизма,... уз ушещће 
Српскп-јеврејскп певашкпг друщува, 
МарленеW.Павлпвић (мпдераупр), 
прпф. Драгана Пппадића 
(спц.психплпг), др Милана 
Кпљанина (исупришар), Г-ђе Спое 
Демајп Лунгинпвић (преживели), 
јавни шас у свешанпј сали щкпле за 

02.11.2017. 
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350 ушеника 

Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви у 
щкпли, у прганизацији Тима за 
хуманиуарне акуивнпсуи и Завпда 
за урансфузију крви Србије, 
ушесувпвалп је 59 пунплеуних 
ушеника 

30.11.2017. 
 

XII -Реализација радипнице кпје 
прпмпвищу ппзиуивнп и псуђују 
насилнп ппнащаое 

Реализпванап на шаспвима 
грађанскпг васпиуаоа и ШПС-а   

- Хуманиуарни кпнцеру за 
другарицу, ушеницу Прве 
екпнпмске щкпле, пбплелу пд 
леукемије  

27.12.2017. 

-Трибина “Има ли насиља ппсле 
насиља?” у сали скупщуине ГП 
Суари Град и прганизацији 
Удружеоа жруава насиља ХАЈР и 
председнице Хајрија Рамадани 

06.12.2017. 
Ушенике МС3/1 и 4/3 впдиле 
Сппменка Варајић и Биљана 
Миливпјевић 

I,II -Анализа рада уимпва, 
превенуивних и инуервенуних 
акуивнпсуи у упку првпг 
пплугпдищуа 

Шланпви Тима 
 

Малплеунишка делинквенција и 
елекурпнскп насиље - предаваоа 
инспекупра С.Агаупнпвића за 
ушенике првпг разреда 

26-28.12.2017. 
09. и 10.01.2018. 
 

Присусувп на сасуанку Удружеоа 
жруава насиља ХАЈР - ушеници 
МС4/6 са насуавницпм Биљанпм 
Миливпјевић 

19.01.2018. 

III Хуманиуарна Stand up предсуава у 
прганизацији Ушенишкпг 
парламенуа и ушещће гпсуију: 
ушеника Седме бепградске 
гимназије 

07.03.2018. 

Предаваое и радипница НВП 
АСТРА п ургпвини људима, за 
ушенике другпг разреда 

19. и 20.03.2018. 

„Дај крв - буди херпј“, акција 
дпбрпвпљнпг даваоа крви у 
прганизацији Тима за хуманиуарне 

29.03.2018. 
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акуивнпсуи и Завпда за урансфузију 
крви Србије, ушесувпвалп је 65 
пунплеуних ушеника 

Предаваое п спрешаваоу 
наркпманије инспекупра МУП-а и 
предсуавника РЕТП ценура за 
лешеое зависнпсуи 

29.03.2018. 

д
р

уг
п

 п
п

л
уг

п
д

и
щ

уе
 

Сппруска уакмишеоа  Реализпвана у складу са 
календарпм уакмишеоа 

Хуманиуарне акуивнпсуи -Реализпвана акција прикупљаоа 
пласуишних шеппва у акцији „Шеп 
за хендикеп“ - кпнуинуиранп, 
упкпм щкплске гпдине 

Кпнуинуиране акуивнпсуи: 
 праћеое функципнисаоа дежурсува насуавника и ушеника  
 праћеое безбеднпсуи ушеника и сигурнпсуи оихпвих лишних сувари у 

гардерпбама на насуавним базама 
 суалнп пбилажеое щкплске зграде и двприщуа у сарадои са щкплским 

пплицајцем 

 
У упку щкплске гпдине није билп слушајева насиља на урећем нивпу. 
Шланпви Тима, а пре свега сурушни сарадници, пружали су ппдрщку и ппмпћ 
пдељеоским суарещинама у рещаваоу слушајева насиља кпји су кауегприсани кап 
први и други нивп. 
Сурушни сарадници, Јасмина Павићевић - педагпг, Силвиа Радић - психплпг и Жељка 
Никплпв - спцијални радник су заврщиле пбуку за уелефпнске СПС савеунице за 
пријаву насиља у щкплама и биле ангажпване у дежурсуву на СПС линији у 
Минисуарсуву прпсвеуе.  
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ 
 

У щкплскпј 2017/18.гпдини, према Развпјнпм плану Щкпле, вреднпване су све 
пбласуи квалиуеуа. Збпг упга су Тим за сампвреднпваое шинили ппдуимпви (према 
oбласуима квалиуеуа): 
 

Пбласу квалиуеуа Шланпви Тима 

Щкплски прпграм и 
Гпдищои план рада Щкпле 

1. Анић Мирјана 
2. Пбрадпвић Анупнић Весна 

Насуава и ушеое 1.Ђалпвић Милина 
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2.Анђелић Јелена 
3.Миланпвић Снежана 
4.Гајпвић Надица 
5.Радпсављевић Данка 
6.дирекупр 
7.ппмпћник дирекупра 
8.кппрдинаупри насуаве 
9.педагпщкп-психплпщка служба 

Пбразпвна ппсуигнућа 
ушеника 

1.Бећирић Снежана 
2.Ђукић Дејан 
3.Тпдпсијевић Анупнић Науаща 

Ппдрщка ушеницима 1.Газдић Ана 
2.Рисуанпвић Андријана 
3.Малищ Драгица 
4.педагпщкп-психплпщка служба 
5.спцијални радник 
6.предсуавник Ушенишкпг парламенуа 

Еупс 1.Вранић Јелена 
2.Пбренпвић Александра 
3.Трауар Марија 
4.предсуавник Савеуа рпдиуеља 

Прганизација рада Щкпле и 
рукпвпђеое 

1.Прщић Далибпрка 
2.Суеванпвић Ивана 
3.Нинић Љиљана 
4.предсуавник Савеуа рпдиуеља - Милеуић 
Владан Л3/2 и Тасић Свеулана Л4/2 
5.предсуавник Ушенишкпг парламенуа 
6.предсуавник Щкплскпг пдбпра - Тасић Зпран 

Ресурси 1.Бађевић Данијела 
2.Карин Крисуијан 
3.Пејић Александра 
4.Суанисављевић Ана 
5.Тпщић Биљана 

 
Тим је у пунпм сасуаву пдржап шеуири сасуанка упкпм гпдине (07. нпвембра, 02. 
фебруара, 17. априла и 29. авгусуа) али се сарадоа свих шланпва Тима пдвијала 
упкпм целе щкплске гпдине (кпнсулуације у вези са припремпм  инсуруменауа за 
прикупљаое ппдауака, писаое извещуаја и анализа, предлпзи за унапређиваое и 
сл.). Билп је делимишнпг пдсуупаоа пд првпбиунп усвпјенпг плана збпг реализације 
других приприуеуних акуивности.  

 

Тпкпм гпдине реализпване су следеће акуивнпсуи: 
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Насуавни 
перипд 

 
Садржај рада 

I -Усвoјен план рада и ппдељена задужеоа 
-Психплпг је предсуавила резулуауе сампвреднпваоа кпје је  
реализпванп упкпм щкплске 2016/17.гпдине  
-Педагпг је уппзнала шланпве Тима са Планпм за унапређиваое 
квалиуеуа рада щкпле кпји је сашиоен накпн сппљащоег 
вреднпваоа у щкплскпј 2016/17.гпдини 
-На седници Насуавнишкпг већа  (14.09.2017.) предсуављен је план 
реализације сампвреднпваоа (свих пбласуи) у щкплскпј 
2017/18.гпдини 
-Сасуанак Тима на кпјем је изврщена анализа реализпваних 
акуивнпсуи у првпм насуавнпм перипду пдржан је 07.11.2017. 
-Ппдгрупа за пбласу Насуава и ушеое је реализпвала ппсеуу шаспвима 
уеприје и вежби - ппсећенп 10 шаспва, пппуоене евиденципне лисуе 
за праћеое шаса. 

II -Ппдгрупа за пбласу Пбразпвна ппсуигнућа ушеника је, у сарадои са 
педагпгпм и Педагпщким кплегијумпм прикупљала ппдауака п 
щкплскпм успеху на крају првпг насуавнпг перипда 
-Педагпг је у циљу сампвреднпваоа ппсеуила 2 шаса, пппунила 
евиденципне лисуе за праћеое шаса  
-Сасуанак Тима на кпјем је изврщена анализа реализпваних 
акуивнпсуи у првпм насуавнпм перипду пдржан је 02.02.2018. 

III -Ппдгрупа за пбласу Щкплски прпграм и Гпдищои план рада Щкпле 
је реализпвала акуивнпсуи у пквиру свпје пбласуи (анализа 
дпкуменауа, шек-лисуа за евалуацију, кљушне снаге, упшене слабпсуи, 
нашин праћеоа реализације Гпдищоег плана рада Щкпле). 
-Ппдгрупа за пбласу Пбразпвна ппсуигнућа ушеника је, у сарадои са 
педагпгпм, прикупљала ппдауака п щкплскпм успеху на крају првпг 
пплугпдищуа. 
-Ппдгрупа за пбласу  Насуава и ушеое је ппсеуила 8 шаспва, пппунила 
евиденципне лисуе 
-На 4.седници Савеуа рпдиуеља 26.04.2018.гпдине Ивана Суеванпвић 
је анкеуирала шланпве Савеуа рпдиуеља упиуницима за пбласуи Еупс 
и Прганизација рада щкпле и рукпвпђеое; 

IV - Ппдгрупа за пбласу Пбразпвна ппсуигнућа ушеника је, у сарадои са 
педагпгпм, прикупљала ппдауака п щкплскпм успеху на крају урећег 
насуавнпг перипда и на крају насуавне гпдине. 
-Ппдгрупа за Насуаву и ушеое је ппсеуила јпщ 7 шаспва накпн шега је 
изврщена анализа пппуоених евиденципних лисуи са ппсећених 
шаспва и сашинила Извещуај п испуоенпсуи суандарда квалиуеуа у 
пвпј пбласуи. Извещуај је дпсуављен психплпгу у упку јула.  
-Ппдгрупа за пбласу Прганизација рада щкпле и рукпвпђеое је 
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пбрадила све прикупљене ппдауке и сашинила извещуај п 
испуоенпсуи суандарда квалиуеуа у пвпј пбласуи; Ивана Суеванпвић 
је извещуај дпсуавила психплпгу. 
-Акуивнпсуи ппдгрупе за пбласу – Ресурси, у упку шеуврупг насуавнпг 
перипда, а извещуај је предау психплпгу крајем авгусуа. 
-Акуивнпсуи ппдгрупе за пбласу - Ппдрщка ушеницима се 
реализпвала у сарадои са педагпщкп-психплпщкпм службпм, 
спцијалнпм службпм, Ушенишким парламенупм, прикупљаоем 
ппдауака п пблицима ппдрщке ушеницима, праћеоем ваннасуавних 
акуивнпсуи у кпје су се ушеници укљушивали и сашиоаваоем 
кпнашнпг извещуаја. 
-Психплпг је упкпм пвпг перипда (мај – авгусу) прикупљап извещуаје 
пд ппдгрупа; 
-Психплпг је у упку авгусуа, накпн прикупљених свих извещуаја 
сашинип Извещуај п реализпванпм сампвреднпваоу у щкплскпј 
2017/18.гпдине. 
-Израђен је и Акципни план на пснпву свих прикупљених извещуаја 
пд шланпва Тима, ппказауеља и пцена псуваренпсуи суандарда 
квалиуеуа (психплпг, педагпг, спцијални радник) 
-Са Извещуајем п реализпванпм сампвреднпваоу биће уппзнауи: 
Насуавнишкп веће, Щкплски пдбпр, Савеу рпдиуеља на ппшеуку 
щкплске 2018/19.гпдине  

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ШКПЛСКИ СППРТ 
 

 Септембар- пдржанп је щкплскп и ппщуинскп (десу екипа) уакмишеое у фудбалу. 
Ушесувпвале и мущка и женска екипа (Супјкпвић Предраг). 

 
 Предвиђенп уакмишеое у супнпм уенису. Није пдржанп збпг малпг брпја 
пријављених ушесника. 
 
Пктпбар- пдржанп ппщуинскп уакмишеое у пдбпјци, ушесувпвала самп женска екипа 

(Миркпв Јпван). 
 
Нпвембар-пдржана Трка пкп језера, ушесувпвап , ушеници незаинуереспвани.  
 
Ппщуински уурнир у рукпмеуу мущка и женска екипа (Миладин Иванпвић). 
 
Фебруар- уурнир у фуусалу и мущка и женска екипа (Супјкпвић Предраг). 
 
Март- ппщуинскп уакмишеое у кпщарци. Ушесувпвала мущка и женска екипа кпја је 

псвпјила првп месуп и пласирала се на градскп уакмишеое. 
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Април- ушещће на Бепградскпм мараупну, ппщуинскп и градскп уакмишеое у 

аулеуици и псвпјенп Првп месуп у дисциплини скпк у даљ месуп.(Живкпвић 
Младен) 

Мај-      Ушещће на међупкружнпм и Републишкпм уакмишеоу Аулеуика и на пба 
уакмишеоа првп месуп у дисциплини скпк у даљ, ушеник Јурпщевић Дущан 
(Живкпвић Младен) 

 
ШЛАНПВИ ТИМА : Супјкпвић Предраг, Живкпвић Младен, Гпран Бпришић, Виупрпвић 
Славица,Миладин Иванпвић,Раишевић Маринкп, Миркпв Јпван. 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНПСТ ШКПЛЕ 
 

У пвпј щкплскпј гпдини, кап и у преухпдним, псуварени су завидни резулуауи на 
ппљу кулуурне и јавне делаунпсуи наще щкпле, на щуа смп ппсебнп ппнпсни с 
пбзирпм да је у пиуаоу сурушна щкпла. 
 

Псмищљени су и реализпвани прпјекуи кпји су наведени у ппјединашним 
извещуајима. 
 
Низпм кулуурних манифесуација ушеници су имали мпгућнпсу да уживају у 
кулуурним, мпралним и еуишким вреднпсуима, али и пни сами су дпбили прилику да 
свпје знаое и умеће јавнп ппкажу. 
 
Сви дпгађаји су се пдиграли у Свешанпј сали щкпли: 
 
31. 10. 2017. гпд. Хуманиуарна приредба Ушенишкпг парламенуа 
22. 11. 2017. гпд. Предсуава „Нецензурисани“ Ушенишкпг парламенуа 
26. 12. 2017. гпд. Нпвпгпдищоа предсуава (у мулуимедијалнпј ушипници) 
27. 12. 2017. гпд. Хуманиуарни кпнцеру Ушенишкпг парламенуа 
27. 01. 2018. гпд.  Свеупсавска академија 
10. 04. 2018. гпд. Stand up предсуављаое ушеника щкпле 
 
Шланпви уима:  

 Санела Тппплпвић 

 Драгана Супјић 

 Биљана Самарчић 

 Весна Радулпвић 

 Александар Бађевић 

 Јелена Младенпвић 
 
                                                                                                                 Драгана Супјић 
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ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈ   ППП   РРРАААДДДУУУ   ПППДДДБББПППРРРААА   ЗЗЗААА   БББЕЕЕЗЗЗБББЕЕЕДДДНННПППСССТТТ   ИИИ   ЗЗЗДДДРРРАААВВВЉЉЉЕЕЕ   НННААА   РРРАААДДДУУУ    
 

 

у щкплскпј 2017./2018. гпдини (за перипд пд 15.01.- 31.08.2018.) 
 

               У другпм пплугпдищуу щк. 2017./2018. гпдине пдлукпм дирекупрке Щкпле 
Др Снежане Миланпвић, Јулијана Јпванпвић је именпвана за предсуавника 
заппслених за безбеднпсу и здравље на раду, а пфпрмљен je  и Пдбпр за безбеднпсу 
и здравље на раду (у даљем уексуу Пдбпр) шији су шланпви: Далибпрка Марић, 
Мирпслав Дращкпвић и Јулијана Јпванпвић.  
 
За председника Пдбпра изабрана је једнпгласнп Далибпрка Марић. 
 
              У пвпј щкплскпј гпдини пдржанп је укупнп 4 сасуанка Пдбпра, и вище 
сауанака (пп ппуреби) са дирекупркпм Щкпле, сасуанак са дежурним насуавницима, 
сасуанак са хигијенскп-уехнишким пспбљем, присусувпваое  Щкплскпм пдбпру и 
предсуављаое правилника и других нащих акуивнпсуи. Јулијана Јпванпвић је 
дирекупрки Щкпле у писаниј фпрми предала предлпге акуивнпсуи из пбласуи 
безбеднпсуи и здравља на раду. Исуе је предсуавила и Пдбпру, а зауим смп на 
сасуанцима Пдбпра ппјединашнп анализирали предлпге. 
 
Првп смп прегледали сву ппсупјећу дпкуменуацију кпју нам је дала дирекупрка 
Щкпле. Прегледали смп Аку п прпцени ризика из 2011. гпдине и ууврдили да 
немамп радна месуа са ппвећаним ризикпм пп здравље и да би неке делпве упг 
Акуа уребалп измениуи, збпг прпмене врсуе грејаоа и сл.  
Зауим смп рад заппшели усаглащаваое закпнских и ппдзакпнских акауа, да би имали 
на пснпву шега да насуавимп свпј рад и уакп смп дали предлпге Правилника п 
безбеднпсуи и здрављу на раду, Правилника п псппспбљаваоу заппслених и 
Правилника п средсувима и ппреми лишне защуиуе. Та акуа дпнеуа су и 
верификпвана пд суране Щкплскпг пдбпра и уп : Правилник защуиуе пд ппжара, 
Прпграм пснпвне пбуке заппслених, Планпве евакуације и упуусува, и др. 
 
С пбзирпм да ниједан шлан Пдбпра није серуификпванп лице за безбеднпсу и 
здравље на раду, кпје је прпщлп пбуку, за пве ппслпве је ангажпвана фирма 
„Ваурпппрема“ из Бепграда.  
 
Сасуанци Пдбпра су били вепма кпнсурукуивни, а ппщуп је пва пбласу била 
заппсуављена, кренули смп пдмах  у реализацију пснпвних мера безбеднпсуи и уп: 
-ппсуављали смп знакпве ппаснпсуи за клизав ппд на виднп исуакнууим месуима и 
прплазима Щкпле 
-дали смп инсурукције хигијенскп-уехнишкпм пспбљу да не перу ппдпве дпк су 
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ушеници и заппслени у Щкпли, збпг оихпве безбеднпсуи 
-ппсуавили смп упуусува п пдржаваоу хигијене у упалеуима 
-ппсуавили смп евиденципне лисуе кпје заппслени кпји раде на пдржаваоу хигијене 
дневнп пппуоавају  
-у дпгпвпру са дирекупркпм Щкпле ппсуављене су јпщ ури безбеднпсне камере, две 
у свешанпј сали, а једна у гардерпби 
-Далибпрка Марић и Јулијана Јпванпвић су направиле  расппред и пбавещуеоа за 
дежурсува ушеника , насуавника, хигијенскп-уехнишкпг пспбља и исуакли 
пбавещуеоа п оихпвим пбавезама у време дежурсува и ажурнпм впђеоу 
дпкуменуације 
-на предлпг дирекупрке Щкпле, Мирпслав Дращкпвић је урамип све расппреде и 
ппсуавип суплице и суплпве, у сарадои са дпмарима (уехнишка ппдрщка) Щкпле на 
месуима дежурсува, а кпје је суилизпвала насуавница ликпвне кулууре Љиљана 
Милинкпвић 
-вище пууа упкпм пвпг перипда пбавещуавали смп дпмаре Щкпле да ппправе 
плпшице на сппљащоим суепеницама и ламинау у админисуауивнпм прпсупру 
Щкпле,  да не би дпщлп дп ппвређиваоа ушеника, заппслених и ппсеуилаца Щкпле, 
щуп су пни у најкраћем времену пдрађивали 
-Јулијана Јпванпвић је прпверила исправнпсу  лиценце кпја је издауа пд суране МУП-
а, фирме Прпкар кпја врщи ппсуављаое и пдржаваое видеп надзпра у Щкпли 
-Јулијана Јпванпвић и Далибпрка Марић  дпгпвприле су се са кплегама кпји впде 
лабпраупријске вежбе, да у лабпраупријама и аппуекама виднп исуакну уппзпреоа п 
ппуенцијалним ппаснпсуима на раднпм месуу,  правила ппнащаоа насуавника и 
ушеника на раднпм месуу, упуусува у слушају акциденуа и кпнуакуе, мере прве 
ппмпћи, и др. 
-планирали смп да набавимп и прмариће за прву ппмпћ, али нисмп успели уп да 
псуваримп у пвпм пеипду, збпг пдугпвлашеоа са јавнпм набавкпм. 
-ушесувпвали смп у спрпвпђеоу безбеднпсних мера за дпсуаву уесупва за прпверу 
сурушнп уепријских знаоа, за мауурануе, а Мирпслав Дращкпвић је бип и шлан 
кпмисије за фпупкппираое и дпсуаву уесупва у Щкплу 
-из хигијенских разлпга и из разлпга безбеднпсуи из ппдрумских прпсуприја пднеу је 
пупад у сарадои дирекупрке Щкпле, Јулијане Јпванпвић и дпмара Щкпле са 
ЈКП“Градска шисупћа“ 
-у складу са мерама безбеднпсуи, заппслени у Щкпли су псигурани прекп псигураоа 
„Wiener Stadtische“, a ушеници на бази дпбрпвпљнпг псигураоа, прекп „Сава“ 
псигураоа 
-сарадоа са Хиуним инуервенцијама у вези санације пдвпдне цеви, збпг кпје је 
дпщлп дп сувараоа влаге у зидпвима пд другпг спрауа дп гараже и  уа впда је 
квасила сурујне каблпве, уакп да је била угрпжена безбеднпсу свих ушесника 
васпиунп-пбразпвнпг прпцеса. Цев је санирана у најкраћем мпгућем рпку. 
-сарадоа са фирмпм кпја извпди услуге ддд, „ДДД прпмеу“, пријем екипе за 
извпђеое прскаоа прпсуприја Щкпле и унищуаваое кпрпва кпд щкплске пграде 
-сарадоа са щкплским пплицајцем, шији бпј уелефпна је виднп исуакнуу у службеним 
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прпсупријама Щкпле 
-сарадоа са Секреуаријаупм за безбеднпсу сапбраћаја, пдржанп је и предавое п 
безбеднпсуи мпупциклисуа. Прганизаупр је Јулијана Јпванпвић 
-пдржанп је вище сурушних предаваоа п правилима ппнащаоа ушеника за време 
извпђеоа екскурзија, излеуа, мауурске вешери и ппследоег насуавнпг дана за 
мауурануе,  предаваоа п бпрби прпуив ургпвине људима, п наркпманији, и др. 
Предаваоа су држали предсуавници МУП-а, сууденуске прганизације и сурушне 
прганизације кпје се баве пдређенпм делаунпсуи кпја је предмеу предаваоа. 
 
 

У Бепгаду,      Шланпви Пдбпра: 
31.08.2018. гпдине                  Далибпрка Марић 

                                          Мирпслав Дращкпвић 

                                          Јулијана Јпванпвић 
 

 

ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈИИИ   ППП   РРРАААДДДУУУ   ПППРРРГГГАААНННААА   УУУПППРРРАААВВВЉЉЉАААОООААА,,,   РРРУУУКККПППВВВПППЂЂЂЕЕЕОООААА   ИИИ   

ПППРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ    РРРАААДДДААА   ШШШКККПППЛЛЛЕЕЕ    
 

 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈИ П РАДУ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА 
 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ЉИЉАНЕ КУЗМАНПВИЋ 
 
Рещеоем п именпваоу за ппмпћника дирекупра 05-1656/1 пд 22.10.2015. је 
пдлукпм дирекупра именпвана Љиљана Кузманпвић за 70% раднпг времена, а 
псуауак раднпг времена је и даље на ппслпвима насуавник сурушне групе предмеуа. 
 
РЕДПВНЕ АКТИВНПСТИ: 

 Планираое и рукпвпђеое седницама Педагпщкпг кплегијума – седницe у 
сепуембру, нпвембру, јануару,  априлу,  јуну  и јулу месецу 

 Праћеое пдвијаоа насуавнпг прпцеса, ушещће у усклађиваоу расппреда 
шаспва, пбезбеђиваое замене за пдсууне насуавнике 

 Ангажпваое на ппслпвима дежурсува са циљем редпвнпг пдвијаоа насуаве 

 Присусувп седницама Пдељеоских већа и Насуавнишкпг већа 

 Ппсеуе шаспвима редпвне насуаве са циљевима: праћеоа прпцеса насуаве, 
ууврђиваоа узрпка слабијих ппсуигнућа ушеника, пп жалбама ушеника, 
уппзнаваоа са аумпсферпм у пдељеоу и праћеоа ппнащаоа ппјединих 
ушеника 
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 Васпиуни рад са ушеницима кпји су шинили лакще и уеже ппвреде пбавеза 
ушеника, кап и кпмуникација са оихпвим рпдиуељима 

 Праћеое и ппдрщка раду насуавника-приправника 

 Ушещће у планираоу, прганизацији и евиденцији сурушнпг усаврщаваоа 
насуавника  

 Сарадоа са насуавницима и пдељенским суарещинама у вези са рещаваоем 
сиууаципних прпблема ушеника 

 Кпмуникација и сарадоа са прганима лпкалне сампуправе - Пдељеоем за 
друщувене делаунпсуи ГП Звездара и Канцеларијпм за младе 

 Пппуоаваое разних уабела за ппуребе инсуиууција града и Републике 

 Ушещће у раду Тима за сампвреднпваое, Тима за сарадоу са лпкалнпм 
сампуправпм, Тиму за защуиуу ушеника пд насиља, Тима за презенуацију 
щкпле, Тима за инклузивнп пбразпваое  

 Присусувп свим манифесуацијама и смпурама на кпјима су ушесувпвали 
ушеници, кап и прганизпваним излпжбама у хплу Щкпле 

 Сарадоа са щкплским пплицајцем у циљу псигураоа безбеднпсуи ушеника 

 Сарадоа са Хиуним инуервенцијама 
 

Псуале акуивнпсуи, ппред редпвних, пп месецима: 
 
СЕПТЕМБАР 

 

 Прганизација пријема ушеника у први разред 

 Пријем мплби, рещаваое и расппређиваое ушеника за упис у щкплу /за други, 
урећи и шеувруи разред/ 

 Рад на Щкплскпм развпјнпм плану 

 Рад на Извещуају п раду щкпле за щкплску 2017/18. гпдину 

 Рад на Гпдищоем плану рада за щкплску 2018/19. гпдину 

 Рад на Сампвреднпваоу рада щкпле за щкплску 2017/18. гпдину 

 Прганизација насуаве за време екскурзије ушеника урећег и шеуврупг разреда 

 Снимаое ппуреба за насуавницима, сашиоаваое списка насуавника на 
пдређенп време 

 Сакупљаое ппдауака за ЦЕНУС 

 Кпрекције 40-шаспвне радне недеље 

 Извещуаји п уехнплпщким вищкпвима  

 Уппређиваое са Закпнпм и кпрекције ппсупјећег Правилника п мауеријалнпј и 
дисциплинскпј пдгпвпрнпсуи ушеника 

 Писусувп седницама Савеуа рпдиуеља 

 Прганизација саниуарних прегледа ушеника у сарадои са Завпдпм за јавнп 
здравље 
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ПКТПБАР 

 

 Сарадоа са предавашима Ваурпгаснп спасилашке јединице секупра за 
ванредне сиууације и прганизација предаваоа за ушенике првпг разреда 

 Рад на Прпјекуу - инвесуиције и инвесуиципнп пдржаваое - рад са 
дирекупрпм Щкпле  

 Рад на Прпјекуу ппремаоа пбјекауа или ппјединих садржаја усуанпве - рад са 
дирекупрпм Щкпле 

 Преглед записника сурушних већа и акуива предмеуа - сашиоенп писанп    
упуусувп за впђеое записника п раду 

 Сарадоа са секреуарпм щкпле - извещуаји п савладанпсуи прпграма увпђеоа 
у ппсап за приправника Јеленu Мауић,  Милену Тпмащевић, Милену Васпвић 
и  Бпјану Грујишић 
 
 

НПВЕМБАР 

 

 Присусувп акцији дпбрпвпљнпг даваоа крви  

 Праћеое ппшеука рада щкплске кануине 

 Присусувп редпвнпм инспекцијскпм прегледу Щкпле 

 Прганизација и впђеое седнице Педагпщкпг кплегијума 
 
 

ДЕЦЕМБАР И ЈАНУАР 

 

 Сашиоаваое плана акуивнпсуи за зимски распусу 

 Избпр коига за награђиваое ушеника 

 Сарадоа са Дпмпм здравља Звездара - ппдаци п ушеницима 

 Сасуанци сурушних већа, акуива предмеуа, щкплских уимпва 

 Ажурираое ппдауака за Щкплску управу - уабела п раципнализацији брпја 
заппслених. 

 Преглед записника сурушних већа и акуива предмеуа 

 Ушещће у прпцесу сампвреднпваоа за анализу реализације Развпјнпг плана -
,даваое ппдауака и пбрада ппдауака у сарадои са педагпгпм Щкпле 

 Ушещће у прпцесу сампвреднпваоа за анализу реализације Развпјнпг плана- у 
пквиру свих пбласуи пд важнпсуи за рад Щкпле, кап и псуваренпсуи Гпдищоег 
плана рада Щкпле и Щкплскпг прпграма 

 Ушещће на сасуанку Тима за бпрбу прпуив насиља 

 Ушещће у пбележаваоу Дана Свеупг Саве 
 
 
 

ФЕБРУАР 
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  Ушещће у прганизацији семинара "Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и 
развпј кпмпеуенција ушеника" кап и семинара " Развпј сампппуздаоа и 
вещуина кпмуникације"  

 Прганизација презенуације Факулуеуа „Сингидунум“ ушеницима шеуврупг 
разреда 

 Прганизација презенуације Виспке сурукпвне щкпле „Висан“ ушеницима 
шеуврупг разреда 
 
 

МАРТ 

 

 Присусувп акцији дпбрпвпљнпг даваоа крви  

 Ппсећен Сајам пбразпваоа у Виспкпј ппслпвнпј щкпли  

 Прганизација презенуација виспких щкпла и факулуеуа у Щкпли 

 Ушещће у раду Щкплскпг пдбпра 

 Ушещће у раду и сасуанцима Тима за бпрбу прпуив насиља 

 Ушещће у раду и сасуанцима Тима за сарадоу са лпкалнпм сампуправпм 
 

 
АПРИЛ 

 

 Ушещће у планираоу акуивнпсуи насуавника и ушеника Щкпле на 
манифесуацији ппвпдпм пбележаваоа Дана здравља у прганизацији ГП 
Звездара, у Сппрускпм ценуру "Плимп" 

 Дан пувпрених врауа за ушенике пснпвних щкпла -- прганизација и 
реализација 

 Прганизација пбиласка Щкпле ушеника, рпдиуеља и насуавника пснпвних 
щкпла пп исказаним инуереспваоима у циљу прпфесипналнпг инфпрмисаоа 

 Пријављиваое и ппднпщеое предлпга прпграмских акуивнпсуи у пквиру 
спрпвпђеоа прпграма ппщуинскпг уела за кппрдинацију безбеднпсуи 
сапбраћаја на пууевима Градске ппщуине Звездара, прганизација ушещћа 
Щкпле, псмищљаваое кампаое са педагпгпм и дирекупрпм Щкпле 

 Планираое сасуанака дирекупра са пдељеоским суарещинама  

 Прганизација припремне насуаве за разредне испиуе за ушенике кпји уше 
немашки, руски и француски језик, сарадоа са насуавницима, ппвезиваое 
насуавника и ушеника  

 Рад са насуавницима на замени  
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МАЈ 

 

 Припреме и ушещће у реализацији мауурских испиуа, прганизација дежурсува 
насуавника на мауурскпм испиуу из српскпг језика и коижевнпсуи 
Прганизација разредних испиуа за ушенике шеуврупг разреда 

 Сашиоаваое Календара рада дп ппласка на гпдищое пдмпре заппслених – 
евиденуираое свих щкплских акуивнпсуи 

 Ушещће у прганизацији ПИСА уесуираоа кап и прганизација уесуираоа 
ушеника урећег разреда у вези са суешеним знаоима из мауемауике, физике и 
исуприје  

 Евиденуираое насуавника Щкпле кпји су написали учбенике или радне свеске 

 Пдређиваое дежурних насуавника и прегледаша, кап и супервизпра, на 
пплагаоу пријемних испиуа за упис у први разред /расппређиваое за 
дежурсувп и рад пп пснпвним щкплама/ 

 Испраћај ушеника шеуврупг разреда ппследоег щкплскпг дана – 31.05.2018. 
 
 
ЈУН И ЈУЛ 

 

 Присусувп мауурскпј вешери ушеника 20.06.2018.  и свешанпм награђиваоу 
ушеника шеуврупг разреда 21.06. 2018. 

 Ушещће у раду кпмисије за избпр ђака генерације 

 Расппдела коига за награђиваое ушеницима свих разреда 

 Размаураое инпвираних прпграма– сарадоа са дирекупрпм, кппрдинауприма 
насуаве, насуавницима и педагпгпм 

 Прганизација припремне насуаве за разредне испиуе и прганизација 
разредних испиуа за ушенике свих разреда 

 Размаураое пдабира избпрнпг предмеуа за ушенике будућег урећег и шеуврупг 
разреда  

 Рад са дирекупрпм Щкпле на снимаоу уехнплпщких вищкпва 

 Прегледаое записника сурушних већа  

 Припрема и реализација уписа ушеника у први разред 

 Сашиоаваое Извещуаја п раду Педагпщкпг кплегијума за щкплску 2017/18. г. 

 Евалуација акуивнпсуи упкпм щкплске гпдине 

 Ушещће у реализацији уписа ушеника у први разред щкплске 2018/19.гпдине 
 
                                                                                                            Љиљана Кузманпвић 

 
ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА АЛЕКСАНДРЕ ХРИСТИЋ 

 
Kao ппмпћник дирекупра радила  сам пп плану и прпграму ппмпћника дирекупра 
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кпји је сасуавни деп Гпдищоег прпграма рада Медицинске щкпле. 
 У перипду пд 21.03.2018. дп 31.08.2018. щкплске 2017./2018. гпдине, када сам 
именпвана за ппмпћника дирекпра  реализпвала сам следеће акуивнпсуи :  
 
март 2018. 
-кппрдинација уима за извпђеое мауурске вешери. 
-са пвлащћеним админисураупрпм мрежа преглед щкплских кпмпјууера, защуиуа 

wifi, присуупаое AMRES мрежи. 
-прганизација акције дпбрпвпљнпг даваоа крви 
-редпвна насуава насуава и акуивнпсуи везане за насуаву 
 

април 2018. 
-ушещће у планираоу акуивнпсуи насуавника и ушеника Щкпле на манифесуацији 

ппвпдпм пбележаваоа Дана здравља у прганизацији ГП Звездара, у Сппрускпм 
ценуру "Плимп" 

-са пвлащћеним админисураупрпм мрежа инсуалација NOD32 ануивирус прпграма 
на 16+6 кпмпјууера 

 -прганизација припремне насуаве за разредне испиуе за ушенике кпји уше немашки, 
руски и француски језик, сарадоа са насуавницима, ппвезиваое насуавника и 
ушеника  

-ушещће на имплеменуацији нпвпг кпнцепуа мауурскпг испиуа, инуернпј прпби 
мауурскпг испиуа и генералнпј прпби мауурскпг испиуа 

-прикупљаое спискпва ушеника IV гпдине за мауурскп веше, кппрдинација са са 
пдељенским суарещинама 

-присусувп пдељенским већима 
-ушещће у прганизацији градскпг уакмишеоа из Српскпг језика и коижевнпсуи кап и 

присусувп 
-кпнуакуираое mail-пм са агенцијпм за јавне набавке, РИЗЈЗ Баууу  у вези управљаоа 

медицинским пупадпм, ГЗЗЈЗ у вези саниуарних прегледа ушеника и заппслених 
-сасуанак са агенцијпм и пдељенским сураещинама у вези  извпђеое излеуа прве 

гпдине 
- редпвна насуава насуава и акуивнпсуи везане за насуаву 
 
мај 2018. 
- припреме за  реализацију мауурских испиуа, прганизација дежурсува насуавника на 

мауурскпм испиуу из Српскпг језика и коижевнпсуи, мауурскпм уесуу и пракуишнпм 
делу мауурскпг испиуа,  прганизација разредних испиуа за ушенике шеуврупг 
разреда 

- ппмпћ насуавницима ппшеуницима у припремаоу и планираоу насуавнпг прпцеса 
(менупрски рад са Едиспм Мурауијем) 

-припремаое мауеријала за државну ревизпрску кпмисију (щуампаое, скенираое, 
слаое е-mail-пва 

-прикупљаое мауеријала, разврсуаваое, праћеое упка, архивираое јавних набавки 
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-сасуанак са агенцијпм за извпђеое мауурске вешери, предаваое угпвпра 
-ушещће у прганизацији ппследоег насуавнпг дана за ушенике  
-редпвна насуава и акуивнпсуи везане за насуаву 
 
јун и јул 2018. 
-сашиоаваое Календара рада дп ппласка на гпдищое пдмпре заппслених 

евиденуираое свих щкплских акуивнпсуи 
-припремаое мауеријала за државну ревизпрску кпмисију (щуампаое, скенираое, 

слаое е-mail-пва 
-припрема маууранауа за пплагаое пракуишнпг мауурскпг испиуа 
-кап пдељенски суарещина IV гпдине, акуивнп ушещће у мауурскпм испиуу. 
-припрема и реализација уписа ушеника у први разред 
-редпвна насуава насуава и акуивнпсуи везане за насуаву 
-присусувп мауурскпј вешери ушеника 20.06.2018.  и свешанпм награђиваоу ушеника 

шеуврупг разреда 21.06. 2018. 
--ушещће у реализацији уписа ушеника у први разред щкплске 2018/19.гпдине 
-уекући ппслпви 
 

Ппмпћник дирекупра 
                                                                                                                          Александра Хрисуић 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА ЈУЛИЈАНЕ ЈПВАНПВИЋ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА  
ЈУЛИЈАНЕ ЈПВАНПВИЋ 

ЗА ПЕРИПД  21.03.2018.-31.08.2018.ГПДИНЕ  
(у щкплскпј 2017. /2018. гпдини) 

          
У перипду пд 21.03.2018. дп 31.08.2018. щкплске 2017./2018. гпдине сам именпвана, 
пдлукпм дирекупрке Щкпле  др Снежане Миланпвић и рещеоем бр.05-471/1 пд 
30.03.2018. гпдине, за ппмпћника дирекпра. Радила сам пп плану и прпграму 
ппмпћника дирекупра, кпји је сасуавни деп Гпдищоег прпграма рада Медицинске 
щкпле, и  реализпвала сам следеће акуивнпсуи пп пбласуима : 

 

ПЛАНИРАОЕ, ПРПГРАМИРАОЕ И ПРАЋЕОЕ ПБРАЗПВНП - ВАСПИТНПГ РАДА 

Активнпсти 

-у циљу ппбпљщаоа безбеднпсуи ушеника, заппслених и ппсеуилаца щкпле 
прганизпвала сам  и направила расппред дежурсуава ушеника, насуавника и 
уехнишкпг пспбља, и прауила реализацију исупг. 

-ппсеуила сам и ушесувпвала у дискусији на пгледнпм шасу (међупредмеуна 
насуава) на уему  „Превенција и дијагнпсуикпваое уумпра дпјке“, у прганизацији и 
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реализацији Иване Суеванпвић,  Снежане Бећирић и Милене Супјшић, кпји је  
пдржан  у мулуимедијалнпј ушипници дана 30.05.2018. гпдине,  у 12 и 30 шаспва. 

-ппдсуицала сам сарадоу рпдиуеља и насуавника у циљу дпбрих парунерских 
пднпса у прпцесу васпиуаоа и развпја ушеника 

-пбавещуавала сам насуавнике пууем пгласне уабле п свим уекућим дещаваоима, а 
ушенике шиуаоем пбавещуеоа уз ппмпћ дежурних ушеника 

-пдржала сам вище сасуанака са насуавницима друщувених предмеуа ( 
Спциплпгија, Спциплпгија са правима грађана, Филпзпфија, Усуав и права грађана, 
Медицинска еуика, Психплпгија ) у вези расппделе шаспва за нпву щкплску гпдину 
-израдила сам расппделу шаспва за наведенп Сурушнп веће 

-прауила сам пријављиваоа ушеника за ппправне, дпдауне, разредне и мауурске 
испиуе 

-прикупљала сам извещуаје п уакмишеоима ушеника из разлишиуих пбласуи, 
ппсуигнууим резулуауима и менуприма 

-ушесувпвала сам у изменама расппреда шаспва са Терзић Андријпм, збпг прпмена 
у кпнфигурацији заппслених 

-ушесувпвала сам у прикупљаоу ппдауака п изјащоаваоу ушеника п избпрним 
предмеуима за наредну щкплску гпдину-са педагпгпм Щкпле Јасминпм Павићевић 

-ушесувпвала сам у прганизацији и прегледаоу педагпщке дпкуменуације са 
Александрпм Хрисуић 

-давала сам пбавещуеоа и инфпрмације ушеницима на преквалификацији или 
ванредним ушеницима  

-ушесувпвала сам у изради расппреда за реализацију мауурских испиуа 

-израда ппделе шаспва за српски језик и коижевнпсу на пснпву предлпга 
предмеуних насуавника 

 
ПРГАНИЗАЦИПНИ ППСЛПВИ 

Активнпсти 

-урадила сам расппред вежби и блпкпва за ушенике Саниуарнп-екплпщкпг пдсека 

-ушесувпвала сам у изради расппреда Пдељенских већа 

-ушесувпвала сам у планираоу дневнпг реда за Насуавнишкп веће 

-прганизпвала сам пријем и презенупваоа, нащим мауурануима, следећих 
факулуеуа: Виспка здравсувенп саниуарна щкпла „Висан“, Виспка сппруска и 
здравсувена щкпла, Виспка щкпла спцијалнпг рада, Виспка ппслпвна щкпла и др.  

-прганизпвала сам замене пдсууних насуавника и других заппслених, урудећи се и 
впдећи рашуна да уп буду сурушне замене  

-пдржала сам некпликп сасуанака са хигијенскп-уехнишким пспбљем у вези 
дежурсуава , расппредпм рада, бплпваоа, замена, гпдищоих пдмпра, набавки 
средсуава за рад, унифпрми, рада у „кафићу“ и др. 

-ушесувпвала сам у избпру пдељенских суарещина за следећу щкплску гпдину 

-ушесувпвала сам у прганизацији и фпрмираоу кпмисије за преглед мауурануских 
уесупва за уесуираое сурушнп уепријских знаоа из сурушних предмеуа 
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-присусувпвала сам и ушесувпвала у раду на сасуанку пдржанпм 04.06.2018., где је 
за председника ппменууе кпмисије именпвана др Биљана Маркпвић Никплић 

-ушесувпвала сам у изради плана и прганизацији редпвне насуаве друге гпдине и 
исупвременпг пдржаваоа мауурануских уесупва  за уесуираое сурушнп уепријских 
знаоа из сурушних предмеуа 

-пдржала сам сасуанак са свим дежурним насуавницима у вези са прганизацијпм 
дежурсуава, нарпшиуп за време щкплских пдмпра 

-прганизпвала сам дежурсувп насуавника на уесуу знаоа, на щкплскпм уакмишеоу 
из здравсувене неге 

-прганизпвала сам предаваоа (два дана) предсуавника прганизације „AISEC“, 
пдржани за ушенике првпг и урећег разреда, а везанп за прпјекау „Ппкрени свпју 
будућнпсу“ у урајаоу пд 5 недеља пд 02.07.-03.08.2018. 

-прганизпвала сам ушенике, пријем и ппслужеое за насуавнике и ушенике гпсуујуће 
ПЩ „Бранкп Радишевић“ из Бауајнице, кпји су нащим ушеницима извели предсуаву 
„Гпсппђа минисуарка“,  у свешанпј сали Щкпле дана 18.04.2018. 

-ушесувпвала сам у прганизацији и присусувпвала  прпслави мауурске вешери. 
Прпслава је реализпвана у хпуелу „Crowne Plaza“. И прганизација и реализација су  
биле пдлишне.  

-ушесувпвала сам у прганизацији и свешанпј дпдели диплпма  мауурануима са  
најбпљим ппсуигнућима, награђиваоу ушеника за пдлишан успех, нпсипца диплпме 
"Вук Карачић“, најбпљих пракуишара  и ушеника за ппсебна ппсуигнућа у 
ваннасуавним акуивнпсуима и даваоу дппринпса Щкпли. 

-ушесувпвала сам у прганизацији пплагаоа испиуа насуавника за лиценцу. Угпсуила 
сам уз дпбрпдпщлицу  предсуавнике  Минисуарсува прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг 
развпја 

-ушесувпвала сам у прганизацији сарадое наще Щкпле и Герпнуплпщкпг ценура 
Бепград на Бежанијскпј кпси, а кпју је прганизпвала и реализпвала Милена 
Спаспвић са ушеницима фармацеуускпг пдсека, дана 24.04.2018.гпдине, на Пеупм 
Фесуивалу међугенерацијске сарадое „ПКеј“, а ппд слпганпм „ Ппвезујемп 
генерације“ 

-ушесувпвала сам у прганизацији набављаоа коига за награђиваое ушеника 

-ушесувпвала сам у пбавещуаваоу и прганизацији ушеника за ПИСА уесуираое, кпје 
су прганизпвале педагпг и психплпг Щкпле  

-ушесувпвала сам у прганизацији и припреми мауеријала за упис ушеника првпг 
разреда  

-ушесувпвала сам  у фпрмираоу уписних  кпмисија за упис ушеника првпг разреда, 
заједнп са прганизауприма пракуишне насуаве 

-ушесувпвала сам у прганизацији ппследоег дана насуавне гпдине за мауурануе 

-ушесувпвала сам у прганизацији пдласка ушеника и насуавника (менупра) на 
уакмишеоа  из разлишиуих пбласуи 

-ушесувпваое у прганизпваоу пунплеуних ушеника за дпбрпвпљнп даваое крви у 
прпсупријама Щкпле, кпје прганизује Александра Хрисуић, а кпје врще 
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предсуавници Инсуиуууа за урансфузију 

- прикупила сам ппдауке за ппделу шаспва свих насуавника за следећу щкплску 
гпдину, ппделу група за вежбе и насуаву у блпку, кап и за избпрне предмеуе  
- припремила сам мауеријал за израду шеурдесеупшаспвне радне недеље-сарадоа 
са Веснпм Анупнић 
 - припремила сам мауеријал за израду расппреда шаспва-сарадоа са Ансријпм 
Терзићем 
 - припремила сам мауеријал за израду  ЦЕНУС-а-сарадоа са Жељкпм Кубурпм и 
ажурираое ппдауака у „Дпсиуеј“ 

-ушесувпвала сам у прганизацији предсуављаоа и прпмпвисаоа наще Щкпле на 
Сајмпвима пбразпваоа 

-прганизпвала сам насуавнике кпји предају вежбе у Саниуарнп-екплпщкпм пдсеку 
да са ушеницима ппсеуе и ушесувују на манифесуацији „Фесуивал здравља“ кпји се 
пдржавап у Дпму впјске Србије у Бепграду 

-прганизпвала сам припрему насуаву за пплагаое разредних испиуа из сураних 
језика (немашкпг, рускпг и францускпг), ушенике,  
-пдредила сам уермине за пплагаое испиуа и др.,  
-прауила сам  рад пвих насуавника, впђеое оихпве педагпщке дпкуменуације. 
-ушесувпвала сам у пбавещуаваоу и прикупљаоу оихпве лишне дпкуменуације 
неппхпдне за рад у нащпј Щкпли (сагласнпсуи мауишних усуанпва, и др.) 

-ушесувпвала сам у прганизацији ушеника и насуавника кпји ће присусувпвауи 
предаваоу „Превенција ургпвине људима“ . Присусувпвали су и дискуупвали 
ушеници СТIV-1,2, са насуавницима Далибпркпм Марић, Иванпм Пануелић Алић, 
Анпм Јпванпвић и Јулијана Јпванпвић. Прганизацију оихпвпг дпласка у нащу щкплу 
припремила је Жељка Никплпв, спцијални радник. 

-ушесувпвала сам у прганизацији, са педагпгпм Щкпле Јасминпм Павићевић, 
Наципналнпг уесуираоа из мауемауике, физике и исуприје кпје је пдржанп 
15.05.2018. гпдине са ппшеукпм у 10 шаспва, у нащпј Щкпли. Тесупве су радили 
ушеници пдељеоа ЛТ III-1 и СТ  III-1.  

-ушесувпвала сам у изменама Календара рада ( измене расппреда акуивнпсуи у 
Щкпли ), прганизацији радних субпуа, и др. 

-израдила сам расппред рада уехнишкпг пспбља у време щкплскпг распусуа 

-ушесувпвала сам у прганизацији излпжбе кпју је прганизпвала Ивана Суеванпвић у 
хплу Щкпле, ппвпдпм пбележаваоа Свеускпг дана здравља. Излпжбу су ппдржали 
и гпсуи из щкпле Технпару са свпјим експпнауима, и при упме нам ппклпнили 3 
скулпууре 

-ушесувпвала сам у прганизацији и прикупљаоу дпкуменуације за службена 
пуупваоа насуавника на уакмишеоа са ушеницима и др. 

-инфпрмисала сам кплеге и у сарадои са дирекупркпм Щкпле упућивала на 
семинаре 

-сарађивала сам са Љиљанпм Милпјевић Милунпвић, секреуарпм мауурске 
кпмисије, у вези расппређиваоа ушеника пп ушипницама, изради спискпва 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

233 

 

ушипница и ушеника, пбавещуаваоу заинуереспваних п ппсуигнућима ушеника на 
мауурскпм испиуу, фпрмираоу шланпва кпмисија и оихпвим заменицима , и др. 

 
САВЕТПДАВНИ РАД 

Активнпсти 

-савеупдавни рад пбављала сам са насуавицима, пдељенским суарещинама, 
ушеницима и рпдиуељима 

-примала сам рпдиуеље и будућих ушеника наще Щкпле и инфпрмисала их п упису, 
п Щкпли, смерпвима, мпгућнпсуима даљег щкплпваоа, мпгућнпсуима заппслеоа 
ппсле заврщене средое медицинске щкпле 
-предсуављала сам рпдиуељима будућих ушеника прпсуприје Щкпле, уппзнала их 
са неким правилима ппнащаоа у Щкпли, и ушеника и рпдиуеља 
-пијем рпдиуеља из Ирака и даваое инфпрмација п упису у нащу Щкплу 

-примала сам на разгпвпр рпдиуеље кпји би желели да се оихпвп деуе из 
разлишиуих разлпга пребаци у други смер у пднпсу на пнај кпји већ ппхађа у нащпј 
щкпли, из друге щкпле или пријем у Щкплу пп пснпву пресељеоа 

-пружала сам ппмпћ насуавницима ппшеуницима (приправници) у припремаоу и 
планираоу насуавнпг прпцеса-Едис Мурауи (приправник) и др. 

-пружана је ппмпћ свим насуавницима у рещаваоу кпнкреуних прпблема 
(недисциплина ушеника, кпнфликуи на шаспвима са насуавницима и ушеницима, 
кпнфликуне сиууације међу заппсленима, и др.) 

-примала сам на разгпвпр и рещавала прпблеме ушеника кпји имају прпблеме у 
вези- недисциплине на шаспвима, кпји имају неке приуужбе на пцеоиваое 
насуавника, на ппремећен пднпс насуавник-ушеник и пбрнууп (вербална или 
невербална кпмуникација насуавника и ушеника),  

-прауила сам ушенике кпји су смещуени у дпмпве ушеника и сарађивала са 
васпиуашима 

-радила сам са ушеницима кпји имају ппблеме у ушеоу-разгпварала са оима, 
савеупвала их и давала им  инсурукције за брже и лакще савлађиваое градива 
-сарадоа са спцијалним радникпм Жељкпм Никплпв у вези рещаваоа разлишиуих 
прпблема ушеника крпз савеупдавни рад-пбављенп је некпликп заједнишких  
разгпвпра са ушеницима ппјединашнп или заједнп са  оихпвим рпдиуељима 

-прауила сам ппсуигнућа и ппнащаое ппјединих ушника кпјима су изрешене 
васпиуне или васпиунп-дисциплинске мере 

-пбављаое разгпвпра са насуавницима на шији рад је билп усмених  приуужби пд 
суране ушеника,  и даваое упуусуава за кпрекцију рада и ппбпљщаое 
прганизпваоа шаса 

-сарађивала сам са пдељенским суарещинама, пружала  ппмпћи у впђеоу 
педагпщке дпкуменуације и у рещаваоу кпнкреуних прпблема у пдељеоу 
(недисциплина,  изпсуајаое са насуаве, кпнфликуи међу ушеницима, спцијални 
прпблеми, прпблеми са предмеуним насуавницима и др. ) 

 
РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА ШКПЛЕ 
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Активнпсти 

-присусувпвала сам, ушесувпвала у дискусијама и извещуавала на седницама 
Насуавнишкпг већа щкпле, Щкплскпг пдбпра, Педагпщкпг кплегијума, на 
сасуанцима Савеуа рпдиуеља, Сурушних већа кап и сасуанцима Тимпва на кпјима се 
расправљалп и дпгпваралп п важним пиуаоима за Щкплу. 

-ушесувпвала сам у впђеоу  сасуанка Педагпщкпг кплегијума, кпји је предвпдила 
Љиљана Кузманпвић 

-рукпвпдилац сам Сурушнпг већа Саниуарнп-екплпщкпг пдсека 

-ушесувпвала сам у раду Сурушнпг кплегијума 

-шлан сам и Тима за защуиуу живпуне средине 

-шлан сам Пдбпра за безбеднпсу и здравље на раду у Щкпли, заједнп са 
Далибпркпм Марић и Мирпславпм Дращкпвићем 

-впдила сам записник седнице Щкплскпг пдбпра пдржане дана 19.06.2018. у 16 и 
30 шаспва 
-на исупј седници Щкплскпг пдбпра извещуавала сам п сарадои Щкпле и 
ЈКП“Градска шисупћа“, оихпвпм ушещћу у сређиваоу и пднпщеоу пупада из 
ппдрумских прпсуприја Щкпле и склпнищуа 

-присусувпвала сам и ушесувпвала на седници Савеуа рпдиуеља шеуврупг разреда, 
дана 22.03.2018.гпдине, на кпме је пбављенп гласаое за месуп пдржаваоа 
мауурануске вешери. 

-на седници Савеуа рпдиуеља, пдржанпм 26.04.2018. гпдине, извещуавала сам п 
нашину избпра агенција за извпђеое излеуа, екскурзије и реализацију мауурске 
вешери, зауим п ценама, рауама и прпграмима наведенпг 

--присусувпвала сам и ушесувпвала на сасуанку Акуива за развпјнп планираое 
пдржанпм 17.04.2018. гпдине у 13 и 15 шаспва 

 
САРАДОА СА ЛПКАЛНПМ ЗАЈЕДНИЦПМ 

Активнпсти 

-сараћивала сам  са Јавнп кпмуналним предузећем „Градска шисупћа“ 
(прганизпвала  дирекупрка Щкпле) и прауила реализацију пднпщеоа пупада из 
Щкпле, из склпнищуа и ппдрумских прпсуприја 

-сарађивала  сам и са Градскпм управпм, Секупрпм за безбеднпсу у сапбраћају и 
прганизпвала сам предаваое за ушенике и насуавнике на уему безбеднпсуи 
мпупциклисуа у сапбраћају, кпје су пдржали Др Владимир Јевуић и Мипдраг 
Димиуријевић из  Аспцијације за безбеднпсу мпупциклисуа. + 

-ушесувпвала сам са кплегама Александрпм Хрисуић, др Снежанпм Миланпвић и 
Жељкпм Никплпв у прпјекуу „Сигуран прпфил-сигуран живпу“, на уему спрешаваоа 
инуернеу насиља, ппд ппкрпвиуељсувпм Градске ппщуине Звездара. Прпјекау је 
пдпбрен и биће  реализпван щкплске 2018./2019. гпдине. 

-ппсеуила сам (са дирекупрпм Щкпле и спцијалним радникпм) нашелника Щкплске 
управе у Бепграду Дущана Кићпвића, ради уумашеоа Сурушнпг упуусува п 
фпмираоу пдељеоа, ппдела на групе кпд насуавника пбавезнпг избпрнпг 
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предмеуа-верска насуава ( да ли би мпгли фпрмирауи маое групе пд 15 ушеника 
збпг специфишнпсуи сиууације и ппредељеоа ушеника?), и др. 

-ушесувпвала сам у кпнуакуираоу и прикупљаоу ппдауака пд суране предсуавника 
лпкалне заједнице, а кпји су нпвпизабрани шланпви Щкплскпг пдбпра 

-пвлащћоем дирекупрке Щкпле ппуписала сам Угпвпр са фирмпм 
„Елекурпизградоа“ , за хиуне инуервенције, дана 20.04.2018. гпдине, а на ппзив 
предсуавника Градске управе за пбразпваое 

 
ПСТАЛИ ППСЛПВИ КПЈИ ПРПИСТИЧУ ИЗ СТАТУТА ШКПЛЕ, ДРУГИХ  АКАТА И ПП 

НАЛПГУ ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ 

Актинпсти 

-припремаое мауеријала за државну ревизпрску кпмисију (щуампаое, скенираое, 
дпсуављаое дпкуменуације) 

-прикупљам мауеријале, разврсуавам, прауим упк, архивирам дпкуменуацију 
везану за  јавне набавке 

-сарађујем свакпдневнп са агенцијпм „КГБ“, кпја спрпвпди ппсуупке јавних набавки 
за Щкплу 

-прганизпвала сам и реализпвала ппслужеоа ( храна и пиће ) за  све ушеснике на 
пкружнпм  уакмишеоу из српскпг језика и језишке кулууре кпје се пдржалп у нащпј 
Щкпли 
-зауим ппслужеое упкпм целе недеље за мауурске кпмисије,  
-кап и за пбележаваое ппследоег насуавнпг дана у пвпј щкплскпј гпдини, и др.  

-пријем саниуарнпг инспекупра и пбилазак прпсуприја Щкпле, збпг кпнурпле 
саниуарнп-хигијенских и саниуарнп-уехнишких услпва прпсупра у кпме је била 
смещуена кануина 

-прганизпвала сам  извпђеое дезинсекције и дерауизације у Щкпли пд суране 
пвлащћене фирме за извпђеое пваквих  ппслпва „ДДД прпмеу“ из Земуна 

-прганизпвала сам сервисираое фпупкппир апарауа 

-била сам шлан жирија на гпдищоем уакмишеоу уаленауа „ГППТА“ кпја се, већ 
деценију,  пдржава у нащпј Щкпли  

-ушесувпвала сам у изради рещеоа за заппслене кпји су из разлишиуих разлпга 
имали ппвећан пбим ппсла (за пдређени временски перипд), пдржали шаспве 
прекп задужеоа пп шеурдесеупшаспвнпј раднпј недељи, Угпвпра п раду или 
пресуанку раднпг пднпса, и др. 

-израдила сам Извещуај ( Гпдищои извещуај п пупаду прпизвпђаша пупада ) и 
ппдауке прпследила Агенцији за защуиуу живпуне средине 

-прганизпвала сам, у сарадои са Градским секреуаријаупм за пбразпваое и дешију 
защуиуу, радпве на санацији пдвпдне цеви између другпг и урећег спрауа  
( екипа за хиуне инуервенције ), где је збпг ппјаве впде на зидпвима и кпнуакуа исуе 
са сурујпм била угрпжена безбеднпсу ушеника и заппслених  

-пријавила сам кпмуналнпј инспекцији прпблем са бујаоем вегеуације и кпрпва на  
прилазним пууевима и ппред пграде Щкпле, и пбећаое да ће прпследиуи 
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надлежнима пвај прпблем на рещаваое, дп данас се није псуварилп 

-ушесувпвала у фпрмираоу кпмисије за избпр нпвих шланпва за Щкплски пдбпр из 
редпва насуавнпг кадра 
-прауила сам упк уајнпг гласаоа и регуларнпсу избпра за пресуавнике Щкпле у 
Щкплскпм пдбпру 

-ушесувпвала сам у фпрмираоу шланпва уима за прауоу и шуваое уајнпсуи ппдауака 
уесупва за уесуираое сурушнп уепријских знаоа, фпупкппираое исуих и враћаое у 
щкплу 

-ушесувпвала сам у дпгпвприма, прегпвприма, прекиду рада, исплауи дугпваоа, 
прпцесу исељиваоа из прпсуприја Щкпле предсуавника пекаре “Тпма“ 

-сарађивала сам са пдабраним агенцијама за извпђеое излеуа за први и екскурзија 
за урећи и шеувруи разред 

-прганизпвала сам  и впдила сасуанак пдељенских суарещина са предсуавникпм 
уурисуишке агенције „Фануасу“ кпја је реализаупр екскурзија урећег и шеуврупг 
разреда 

-ушесувпвала сам у прганизацији пбезбеђиваоа месуа дежураоа насуавника  
( ппсуављаое суплпва и суплица и дпсуавила сам ппдауке Мирпславу Дращкпвићу 
п расппређиваоу дежурних насуавника и уехнишкпх пспбља, а кпје је пн урамип и 
ппсуавип на  дежурна месуа ) 

-прганизација снимаоа пунплеуних  ушеника за емисију „ И пни се пиуају“ на 
каналу „Здравље ТВ“ и уједнп рекламираоа наще Щкпле у медијима 

-ушесувпвала сам и  и слала уражене ппдауке предсуавницима Двпра краља 
Александра, а у вези пријема ушеника генерације и прауое ушеника  

-псуварила сам сарадоу са Ппслпвним бирппм кпји су нам ппслали мпделе 
фпрмулара кпји су неппхпдни за педагпщки рад 

-уппзнала сам се радпм Ценуралнпг регисура факуура и праћеоем плаћаоа рашуна 

-ппписала сам све клима уређаје у Щкпли рада прганизпваоа сервисираоа исуих 

-пбавесуила сам све насуавнике шији су ушеници преуплауили екскурзију, да 
ппдигну нпвац у благајни и врауе ушеницима према списку кпји је дпбип сваки 
насуавник 

-ушесувпвала сам у прпдужаваоу Угпвпра са ГЗЗЈЗ, а да би се и убудуће пбављали 
саниуарни прегледи насуавника и ушеника 

-прикупљала сам и прпслеђивала  ппдауке Жељку Кубури у вези са изменама 
ЦЕНУС-а, у сарадои са дирекупркпм Щкпле 

-ушесувпвала сам у реализацији измене садржаја пешауа и щуамбиља,  у сарадои са 
дирекупркпм Щкпле и Александрпм Хрисуић 

-ушесувпвала сам у изради разлишиуих правилника Щкпле- у сарадои са 
дирекупркпм  и секреуарпм Щкпле  

-ушесувпвала сам у дпгпвприма п дпнацији фирме „Intercaffe“. Дпниран је 
мулуифункципнални фпупкппир апарау- у сарадои са дирекупркпм  и секреуарпм 
Щкпле, и Мирпславпм Дращкпвићем 

-ушесувпвала сам у прганизацији насуавника и ушеника да присусувују предаваоу у 
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пквиру прпјекуа „Мауура 2018.“, дана 17.05.2018., ппсвећенпг унапређеоу 
безбеднпсуи ушеника упкпм заврщнпг дана у щкпли и прпславе мауурске вешери. 
Предаваое су пдржали предсуавници пплицијске суанице Ппщуине Звездара. 

-ушесувпвала сам у пдпбраваоу/не пдпбраваоу науписа кпје ће пдщуампауи на 
мајице и нпсиуи мауурануи упкпм ппследоег насуавнпг дана 

-сарађивала сам са щкплским пплицајцем у циљу безбеднпсуи ушеника, заппслених 
и свих ппсеуилаца Щкпле 

-ушесувпвала сам у изради Извещуаја п раду Щкпле за щкплску 2017./2018. гпдину 

-ушесувпвала сам у изради Гпдищоег плана рада Щкпле за щкплску 2018./2019. 
гпдину 

-ушесувпвала сам у прикупљаоу  мауеријала и извещуаја  Тима за сампвреднпваое 
и рещавала нека уехнишка пиуаоа, нпр. щуампаое и фпупкппираое анкеуа и др.  
-ушесувпвала сам у прикупљаоу ппдауака п раду Тима за защуиуу живпуне средине 
( шлан сам пвпг уима ) 

-ушесувпвала сам, кап шлан уима, у Тиму за щкплски развпјни план пд 2015.-2018., и 
написала сам предлпг плана и измена за нпви щкплски развпјни план, щуп сам 
прпследила педагпгу Щкпле Јасмини Павићевић 

-ушесувпвала сам у припремаоу извещуаја п уехнплпщким вищкпвима у сарадои са 
дирекупркпм  и секреуарпм Щкпле 

-ушесувпвала сам у ажурираоу ппдауака за Щкплску управу-уабеле п 
раципнализацији брпја заппслених- у сарадои са дирекупркпм  и секреуарпм 
Щкпле 

-ушесувпвала сам у издаваоу јавних исправа-сведпшансуава, диплпма, увереоа, 
исписница ппуврда п редпвнпм щкплпваоу, и др. 

-пп ппуреби сам завпдила дпкуменуацију у Делпвпдник 

-пп ппуреби сам рукпвала щуамбиљима 

-израдила сам ппуврду и прпследила ЗУПВ-у Ивани Суеванпвић п оенпм 
ушесувпваоу на кпнкурсу ЗУПВ-а „За васпиуаое“, за пример успещних 
ваннасуавних акуивнпсуи, где је предсуавила „ Пакеу акуивнпсуи за шас пдељенскпг 
суарещине“ 

-издавала сам дпкуменуацију везану за ууврђиваое фпндпва шаспва 

-сарађивала сам са Жељкпм Лежајпм, пспбпм задуженпм за пдржаваое рашунара 
у Щкпли, а у вези ппвезиваоа, умрежаваоа рашунара и друге рашунарске ппреме, 
защуиуе рашунарске мреже, раду у рещаваоу спфуверских и хардверских прпблема 
на ппјединим рашунарима, а у сарадои са Александрпм Хрисуић 

-ушесувпваое у фпрмираоу уима за припрему дпкуменуације за бучеуску ревизију 
у сарадои са дирекупркпм Щкпле, щефпм рашунпвпдсува Љиљанпм Радулпвић и 
шланпвима Сурушнпг кплегијума 

-ушесувпваое у фпрмираоу уима за ревизију библипуешке грађе у сарадои са 
дирекупркпм  и библипуекарпм Мирпславпм Дращкпвићем 

-сарађивала сам са ревизпркпм и инспекупркпм за кпнурплу рада щкплских 
библипуека 
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               ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА 
      Јулијана Јпванпвић, спец. Сан.-екпл. Инж 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ШКПЛСКПГ ПДБПРА 
 
У упку щкплске 2017/2018. гпдине Щкплски пдбпр Медицинске щкпле пдржап је седам 
редпвних седница и испунип план и прпграм рада за пву щкплску гпдину. Радип је у 
следећем сасуаву: 

         

 Неагић Щещлија др Мила, председник 

 Јущшак Љиљана 

 Пбрадпвић Анупнић Весна 

 Бузић Биљана 

 Суанпјев Кпоикущић Виплеуа 

 Тасић Зпран 

 Варга др Игпр 

 Шпаљак др Миљан, заменик и 

 Кпругић др Василије 
 
   На седници пдржанпј 15.09.2017.гпдине : 

- размаура и дпнпси Гпдищои план рада Щкпле за щкплску 2017/18. гпдину. 
- усваја План сурушнпг усаврщаваоа насуавника и сурушних сарадника. 

-сарађивала сам са секреуарпм Щкпле у вези дпбијаоа Акуа п псниваоу щкпле 

-ушесувпвала сам у акуивнпсуима везаним за припремаое мауеријала  
( прикупљаое слика, урамљиваое и др.) за прпславу супгпдищоице ппсупјаоа 
Щкпле 2021. гпдине 

-сарађивала сам са Ушенишким парламенупм у вези ангажпваоа ушеника и 
реализације разлишиуих дпгађаја и хуманиуарних акција у Щкпли 

-сарађивала сам са Седмпм бепградскпм гимназијпм и припремила пријем 
дирекупра уе щкпле Др Мирпслава Маркићевића у сарадои са дирекупркпм наще 
Щкпле 

-ушесувпвала сам у ппдели и прикупљаоу сагласнпсуи рпдиуеља за екскурзију и 
излеу-у сарадои са Александрпм Хрисуић 

-прикупљала сам и припремала дпкуменуацију дирекупрки за ппуписиваое 

-са Миленпм Супјшић реализпвала сам набавку цвећа за пплемеоиваое енуеријера 
Щкпле 
-ушесувпвала сам са Александрпм Хрисуић у прганизпваоа ппправке и акуивираоа 
фпнуане у хплу Щкпле 

-ушесувпвала сам са Александрпм Хрисуић у изради списка гпсуујућих насуавника, 
сурушних сарадника  и уехнишкпг пспбља на мауурскпј вешери 
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- размаура и усваја Извещуај п раду Щкпле, Извещуај п сампвреднпваоурада Щкпле и 
Извещуај п раду дирекупра Щкпле. 

- усваја Измене и дппуне финансијскпг плана и Плана јавних набавки кпје пбразлаже 
щеф рашунпвпдсува Суанислава Гпшманац 

- дпнпси пдлуку п расписиваоу Кпнкурса за специјализацију уехнишара за рад у служби 
урансфузије крви 

- бира шланпве Щкплскпг пдбпра у  Тим за сампвреднпваое рада Щкпле, Тасић Зпрана, 
Тим за сарадоу са лпкалнпм сампуправпм, Кпругић Василија и Игпра Варгу у Сурушни 
акуив за развпјнп планираое. Дирекупр Щкпле уппзнаје шланпве ЩП са Записникпм п 
ванреднпм инспекцијскпм прегледу щкпле ... 

- дпнпси измене и дппуне Правилника п преквалификацијама шл.17 
   

                
Друга седница Шкплскпг пдбпра пдржана је 24.10.2017.гпдине у Клубу Медицинске 
щкпле, на кпјпј је: 

- дпнеуа пдлука п расписиваоу Кпнкурса за избпр дирекупра Щкпле и  
- именпвана  Кпмисија за избпр дирекупра уследећем сасуаву: 

 Јасмина Павићевић, педагпг щпле 

 Гпран Бпришић, насуавник 

 Александра Хрисуић, насуавник. 
      
  Усвпјени су Извещуаји са екскурзије урећег и шеуврупг разреда, кпја се реализпвала пд 
1.10.2017. дп 5.10.2017.гпдине, ушеници су ппсеуили Праг, Дрезден и Брауиславу, а извещуај 
су ппднеле впђе пууа Дущица Бпјић и Љиљана Кузманпвић.  
 
  На исупј седници ЩП је дап сагласнпсу на измене Правилника п сисуемауизацији радних 
месуа кпји је дппуоен са радним месупм Кппрдинаупра насуаве ванредних ушеника, а збпг 
ппвећаоа брпја ванредних ушеника.  
 
     На пснпву Суауууа щкпле и Ппслпвника п раду ЩП урећа седница је пдржана у пеуак 
08.12.2017.гпдине на кпјпј председник Кпмисије за избпр дирекупра Щкпле Александра 
Хрисуић шиуа Извещуај п резулуауима гласаоа заппслених у Щкпли, спрпведенпг дана 
04.12.2017.гпдине, накпн Седнице насуавнишкпг већа и јавнпг предсуављаоа прпграма др 
Снежане Миланпвић, спец. епидемиплпгије, јединпг кандидауа за месуп дирекупра Щкпле. 
Према пвпм извещуају пд 180 заппслених 149 је далп ппзиуивнп мищљеое на избпр 
кандидауа др Снежане Миланпвић за дирекупра Щкпле. На пснпву Извещуаја кпмисије п 
спрпведенпм ппсуупку за избпр дирекупра Щкпле, Щкплски пдбпр једнпгласнп дпнпси 
Пдлуку и усваја   Извещуај и предлпг заппслених да др Снежану Миланпвић предлпжи 
Минисуру прпсвеуе за месуп дирекупра Щкпле у шеувпрпгпдищоем мандауу. 
 
     Јадранка Абузеид, дирекупр щкпле, извещуава ЩП. п редпвнпм инспекцијскпм прегледу 
Щкпле, изврщенпм 30.11.2017. пд суране прпсвеунпг инспекупра Милпвана Лазпвића и даје 
крауак преглед Записника, где се кпнсуауује псуваренпсу пд 99.06%. Такпђе пбавещуава ЩП. 
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да ће збпг пдласка у пензију ппднеуи  председнику ЩП. псуавку на месуп дирекупра 
29.12.2017.гпдинеи са уим дауумпм јпј пресуаје радни пднпс. 
 
Четврта седница ШП.пдржана је 24.01.2018.гпдине на кпјпј разматра и  

- усваја Предлпг финансијскпг плана Медицинске щкпле за 2018. гпдину 
- усваја Предлпг плана јавних набавки за 2018.гпдину 
- усваја Извещуај ппписне кпмисије п пппису пснпвних средсуава и сиунпг инвенуара и 
- закљушује Угпвпр п међуспбним правима и пбавезама између ЩП и дирекупра     

Щкпле  
 
 

Пета седница ШП. пдржана је 21.02.2018.гпдине на кпјпј се 
 
- размаура и усваја Заврщни рашун Медицинске щкпле за 2017. гпдину накпн деуаљнпг 

извещуаја щефа рашунпвпдсува Љиљане Радулпвић  
- усваја Правилник п безбеднпсуи и здрављу на раду кпји пбразлаже ппмпћник 

дирекупра Јулијана Јпванпвић 
- усваја Ппслпвник п раду суамбене кпмисије, кпјим се ближе уређује нашин рада 

седница, гласаоа и дпнпщеоа пдлука Суамбене кпмисије Медицинске щкпле, кпју 
именује Щкплски пдбпр.  

 
 
На седници пдржанпј 22.03.2018.гпдине Щкплски пдбпр Медицинске щкпле: 
 
- размаура и дпнпси Суаууу Медицинске щкпле, усклађен са нпвим  Закпнпм п пснпвама 

сисуема васпиуаоа и пбразпваоа 
- усваја Правилник п прганизацији и сисуемауизацији ппслпва Медицинске щкпле, кпји 

је прилагпђен Уредби п кауалпгу радних месуа у щкплама 
- усваја дппуне Правилника п ппнащаоу ушеника, заппслених и рпдиуеља 
- размаура и усваја Правилник п ппсуупку суицаоа и расппделе сппсувених прихпда, кпје 

щкпла псуварује крпз преквалификације ушеника и щкплпваое уехнишара за рад у 
служби урансфузије крви. 

- размаура и усваја дппуне Правилника п мерама, нашину и ппсуупку защуиуе и 
безбеднпсуи ушеника 

- размаура и усваја измене и дппуне Правилника п ушеницима на преквалификацијама 
- усваја Правилник п кприщћеоу сппсувенпг ауупмпбила у службене сврхе 
- усваја Правилник п даваоу у такуп неппкреуних сувари 
- усваја дппуне Правилника п награђиваоу, ппхваљиваоу и избпру ушеника генерације у 

кпји се унпси и избпр најбпљег сппруисуе Щкпле 
- усваја дппуне Щкплскпг прпграма за 2015-2019. гпдину, а на предлпг Кпмисије за 

сппљащое вреднпваое рада Щкпле да се у пвај дпкумену унесу исхпди и циљеви за 
све насуавне предмеуе и кпмпеуенције за пдсек  медицинских, лабпраупријских и 
фармацеууских уехнишара. 
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Ппследоа седница Шкплскпг пдбпра за щкплску 2017/2018.гпдину пдржана је 19.06.2018. 
на кпјпј се 

 
- размаура и усваја Извещуај п успеху ушеника шеуврупг разреда на крају насуавне гпдине 

и мауурскпм испиуу. 
- усваја се Извещуај п реализпванпм излеуу Субпуица-Палић ушеника првпг разреда, 

извещуава впђа пууа Љиљана Јущшак. 
- именује Кпмисију за ууврђиваое уехнплпщких вищкпва пд ури шлана: 

Супјкпвић Предраг, Алекспв Супјан и Радпсављевић Данка и ури заменика. 
- дпнпси Пдлуку п преименпваоу намене ,,прпсупра за издаваое хране и пића за 

ушенике и заппслене,,.                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                       председник Щ.П. 

                                                                                                                др Мила Неагић Щещлија                                           
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ  П РАДУ  ПРГАНИЗАТПРА  ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ  
ЗА ПДСЕК ЛАБПРАТПРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА 

 

У тпку щкплске 2017/18 гпд. садржаји активнпсти прганизатпра практишне наставе 
су били следећи:  
 
 Ппдела шаспва вежби и блпка и израда расппреда исуих 
 Пбнављаое и ппуписиваое угпвпра са насуавним базама 
 Ппремаое кабинеуа и лабпрауприја  у циљу ппбпљщаоа квалиуеуа насуаве 
 Пдржан сасуанак са пдељенским суарещинама и кпнсуиууисаое пдељенских 

већа  
 Прганизација пдељенских већа на свакпм класификаципнпм перипду и израда 

извещуаја п ппсуигнууим резулуауима 
 Прганизација ушещћа на следећим манифесуацијама:"Свеуски дан здравља";  
 Прганизација ушещћа на сајмпвима пбразпваоа 
 Праћеое реализације насуаве (уепреуске, вежби из лабпраупријских 

уехника,микрпбиплпгије,хемауплпгије и медицинске бипхемије, кап и блпк 
насуаве у лабпрауприји и на насуавним базама.) 

 Сарадоа са здравсувеним радницима са насуавних база у циљу ппбпљщаоа 
услпва за извпђеое насуаве 

 Ушещће у раду удружеоа Медицинских щкпла Србије  
 Сарадоа са "Удружеоем лабпраупријских уехнишара Србије "  
 Дпгпвпр и припрема ушеника шеуврупг разреда за пплагаое мауурскпг испиуа 
 Прганизација испиуа и вежби за преквалификацију 
 Прганизација разредних,ппправних и мауурских испиуа, кап и ушещће у кпмисији 

за пплагаое мауурскпг испиуа. 
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 Ппдела шаспва у сурушнпм већу лабпраупријских уехнишара за наредну щкплску 
гпдину. 

 Ушещће у уиму за израду прпграма мауурскпг испиуа пп нпвпм Насуавнпм плану и 
прпграму, у прганизацији „Завпда за пбразпваое и васпуаое „ 

 Прганизација уписа ушеника у први разред 
 

                                                Алекспв Супјан 
                                      

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ  П РАДУ  ПРГАНИЗАТПРА НАСТАВЕ  ЗА ПДСЕК 
САНИТАРНП-ЕКПЛПШКИХ ТЕХНИЧАРА 

 

У упку щкплске 2017/18. гпд. садржаји акуивнпсуи кппрдинаупра насуаве су били 
следећи:  
 

 Ппдела шаспва вежби и блпка и израда расппреда вежби и блпк насуаве  

 Пбнављаое и ппуписиваое угпвпра са насуавним базама 

 Пдржан сасуанак са пдељеоским суарещинама и кпнсуиууисаое пдељенских 
већа  

 Прганизација и реализација саниуарних прегледа 

 Ппремаое кабинеуа за саниуарну хемију у циљу ппбпљщаоа квалиуеуа 
насуаве 

 Набавка насуавних средсуава за кабинеу саниуарних уехника 

 Прганизација пдељенских већа на крају  свакпг  насуавнпг  перипда и израда 
извещуаја п ппсуигнууим резулуауима 

 Прганизација ушещћа на сајмпвима пбразпваоа 

 Праћеое реализације насуаве (уепреуске, вежби у кабинеуима,вежби на 
насуавним базама и вежби у блпку) 

 Сарадоа са здравсувеним радницима са насуавних база у циљу ппбпљщаоа 
услпва за извпђеое насуаве 

 Ушещће у раду удружеоа Медицинских щкпла Србије  

 Набавка насуавних средсуава и ппурпщнпг мауеријала за вежбе и пракуишни 
мауурски рад 

 Дпгпвпр и припрема ушеника шеуврупг разреда за пплагаое мауурскпг испиуа-
ппдела мауурских пиуаоа 

 Прганизација и праћеое мауурских испиуа 

 Прганизација испиуа и вежби за  кандидауе на преквалификацији  

 Прганизација разредних,ппправних и мауурских испиуа 

 Ппдела шаспва за наредну щкплску гпдину  

 Прганизација уписа ушеника у први разред 
 

                                                                                                 

Мр пх  Љиљана Кузманпвић   
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ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ  П РАДУ  ПРГАНИЗАТПРА  ПРАКТИЧНЕ 
НАСТАВЕ  ЗА ПДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА 

 

У упку щкплске 2017/18 гпд. садржаји акуивнпсуи прганизаупра 
пракуишне насуаве су били следећи:  
 

 Ппдела шаспва вежби и блпка и израда расппреда исуих 
 Пбнављаое и ппуписиваое угпвпра са насуавним базама 
 Ппремаое кабинеуа за здравсувену негу у циљу ппбпљщаоа квалиуеуа насуаве 
 Пдржан сасуанак са пдељенским суарещинама и кпнсуиууисаое пдељенских 

већа  
 Прганизација пдељенских већа на свакпм класификаципнпм перипду и израда 

извещуаја п ппсуигнууим резулуауима 
 Прганизација ушещћа на следећим манифесуацијама:"Свеуски дан здравља";  
 Прганизација ушещћа на сајмпвима пбразпваоа 
 Праћеое реализације насуаве (уепреуске, вежби у кабинеуима здравсувене 

неге,вежби на насуавним базама и вежби у блпку) 
 Прганизација щкплскпг уакмишеоа из здравсувене неге,и ушещће на републишкпм 

уакмишеоу шији је дпмаћин пве гпдине  бип Нпви Сад. 
 Сарадоа са здравсувеним радницима са насуавних база у циљу ппбпљщаоа 

услпва за извпђеое насуаве 
 Ушещће у раду удружеоа Медицинских щкпла Србије и секције здравсувене неге 

при удружеоу 
 Сарадоа са "Удружеоем сесуара-уехнишара Србије"  
 Дпгпвпр и припрема ушеника шеуврупг разреда за пплагаое мауурскпг испиуа 
 Прганизација испиуа и вежби за преквалификацију 
 Прганизација разредних,ппправних и мауурских испиуа 
 Ппдела шаспва сурушнпм већу здравсувене неге за наредну щкплску гпдину  
 Прганизација уписа ушеника у први разред 
 
                                                                                                                    Бпјић  Дущица   
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПРГАНИЗАТПРА НАСТАВЕ ЗА ПДСЕК 
ФАРМАЦЕУТСКИХ ТЕХНИЧАРА 

 

У упку щкплске 2017/18. гпд. садржаји акуивнпсуи кппрдинаупра насуаве 
у пдсеку фармацеууских уехнишара  су били следећи:  
 

 

 

 Ппдела шаспва вежби и блпка и израда расппреда вежби и блпк насуаве  

 Пбнављаое и ппуписиваое угпвпра са насуавним базама 
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 Пдржан сасуанак са пдељеоским суарещинама и кпнсуиууисаое пдељенских 
већа  

 Ппремаое нпвпг кабинеуа у циљу ппбпљщаоа квалиуеуа насуаве 

 Набавка прибпра, уређаја, лиуераууре и супсуанци за извпђеое вежби   

 Прганизација пдељенских већа на крају  свакпг  насуавнпг  перипда и израда 
извещуаја п ппсуигнууим резулуауима 

 Прганизација ушещћа на сајмпвима пбразпваоа 

 Праћеое реализације насуаве (уепреуске, вежби у кабинеуима, вежби на 
насуавним базама и вежби у блпку) 

 Сарадоа са здравсувеним радницима са насуавних база у циљу ппбпљщаоа 
услпва за извпђеое насуаве 

 Ушещће у раду удружеоа Медицинских щкпла Србије  

 Набавка насуавних средсуава и ппурпщнпг мауеријала за вежбе и пракуишни 
мауурски рад 

 Дпгпвпр и припрема ушеника шеуврупг разреда за пплагаое мауурскпг испиуа-
ппдела мауурских пиуаоа 

 Прганизација испиуа и вежби за  кандидауе на преквалификацији  

 Прганизација разредних,ппправних и мауурских испиуа 

 Ппдела шаспва за наредну щкплску гпдину  

 Прганизација уписа ушеника у први разред 
 
 
                                                                                                                      Весна Миурпвић 
 
 
 

ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈИИИ   ППП   РРРАААДДДУУУ   АААДДДМММИИИНННИИИСССТТТРРРАААТТТИИИВВВНННПППГГГ   ПППСССПППБББЉЉЉААА   
 

 

                       

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СЕКРЕТАРА ШКПЛЕ 
                                                   

У упку щкплске 2017/18. гпдине реализпване су следеће акуивнпсуи: 
 
- Усклађиваое нпрмауивних акауа щкпле са закпнским прпписима 
- Израда рещеоа п шеурдесеупшаспвнпј раднпј недељи насуавника 
- Израда рещеоа п пријему у радни пднпс и пресуанку раднпг пднпса заппслених 
- Израда рещеоа п упису ушеника у щкплу пп мплби рпдиуеља и прпмени суаууса  
   ушеника 
-  Израда свих врсуа угпвпра везаних за рад щкпле, рещеоа и дпписа 
-  Спрпвпђеое ппсуупка јавних набавки за щкплу 
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-  Спрпвпђеое ппсуупка за реализацију екскурзије ушеника Медицинске щкпле 
- Спрпвпђеое ппсуупка за реализацију мауурске вешери ушеника Медицинске щкпле 
-  Расписиваое кпнкурса за заппслене, пријава кандидауа за прпверу психпфизишких  
   сппспбнпсуи 
- Пријава приправника за пплагаое испиуа за лиценцу 
- Пријава и пдјава заппслених на спцијалнп, пензијскп и инвалидскп псигураое 
- Присусувпваое седницама Щкплскпг пдбпра и израда записника са сасуанка 
Щкплскпг пдбпра    
- Ппслпви везани за  псигураое заппслених и ушеника 
- Припрема правне дпкуменуације за инспекцијске прегледе щкпле 
- Прганизација рада уехнишкпг пспбља 
- Други правни ппслпви пп налпгу дирекупра щкпле 
- Присусувпваое семинарима везаним за правнп ппслпваое щкпле 
 
 
  Сурушнп усаврщаваое крпз присусувп  семинарима у прганизацији Пбразпвнпг 

инфпрмаупра: 
1. Израда правилника п прганизацији и сисуемауизацији ппслпва у складу са 

уредбпм п кауалпгу ппслпва за предщкплске усуанпве, пснпвне и средое щкпле - 
5 мару 2018 

2. Примена закпна п заппсленима у јавним службама - 6 фебруар 2018. 
3. Гпдищоа кпнференција бучеуских кприсника 15.12.2017. 
 
                                                                                                                  СЕКРЕТАР ЩКПЛЕ 
                                                                                                                   Науаща Јанкпвић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РАДУ КППРДИНАТПРА ФИНАНСИЈСКП 
РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППСЛПВА 

 

У перипду пд 18.05.2015-01.10.2017. ппслпве кппрдинаупра финансијскп 
рашунпвпдсувених ппслпва (щефа рашунпвпдсува) пбавља Суанислава Гпшманац, на 
замени пдсууне Љиљане Радулпвић (уз сагласнпсу дирекупра) кплегиница 
Суанислава Гпшманац је имала пбавезу кпнуираоа и спрпвпђеоа рашунпвпдсувених 
ппслпва-коижеоа дп 31.10.2017. у перипду пд 01.11.2017 дп 13.11.2017.гпдине, 
кплегиница је имала пбавезу кпнуираоа), 13.11.2017.гпдине Љиљана Радулпвић 
суупа на ппсап. 
 
Акуивнпсуи кпје су пдрађене, а у складу су са планпм рада рашунпвпдсува у 2017. 
гпдини су: 
 

 Коигпвпдсувена евиденција сви насуалих урансакција пд 13.11.2017.  
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 Кпнурпла спрпвпђеоа пбрашуна зарада, накнада и псуалих примаоа у 
прпписаним рпкпвима пд 13.11.2017. 

 

 Израда пбрасца М4 у 2018.гпдини (М4 суаж псигураоа за 2017.гпд.)  
  

 Припремљени су и ппднеуи извещуаји п изврщеоу бучеуа перипд у 2017.  за 
перипд 01.01.2017.-31.12.2017.. 

 

 Пбављен је пппис импвине и сиунпг инвенуара у 2017.гпдини 
 

 Урађен је заврщни рашун щкпле за 2017.гпдину. 
 

 Предауа је ппреска пријава ппреза на дпбиу за 2017.гпдину 
 

 Предауи су ФУК и ИР извещуаји Минисуарсуву прпсвеуе за 2017.гпдину 
 

 Изврщена је евиденција примљених дпнација за 2017.гпдину и предауе су 
пдгпварајуће ппреске пријаве  
 

 Урађен је финансијски план и план јавних набавки предвиђен Закпнпм п 
бучеускпм сисуему за 2018.гпдину 

   

ИИИЗЗЗВВВЕЕЕШШШТТТАААЈЈЈИИИ   ППП   РРРЕЕЕАААЛЛЛИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЈЈЈИИИ   РРРАААЗЗЗВВВПППЈЈЈНННПППГГГ   ПППЛЛЛАААНННААА   ШШШКККПППЛЛЛЕЕЕ   
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАОЕ 
КВАЛИТЕТА РАДА ШКПЛЕ 

 

Накпн спрпведенпг сппљащоег вреднпваоа пд суране Тима из Щкплске управе 
Ппжеревац, у априлу 2017.гпдине, сашиоен је План за унапређиваое квалиуеуа рада 
Щкпле, према пбласуима квалиуеуа, кпји је усвпјен на седници Щкплскпг пдбпра, 
15.09.2017.гпдине. 
 

  
Планирана активнпст 

 
Циљ 

Извещтај п  
пстваренпсти 
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План за 
унапређиваое 
квалиуеуа рада 

 
Међуспбнп 
усклађиваое свих 
кљушних елеменауа 

План за унапређиваое 
квалиуеуа рада Щкпле ппсуап 
је сасуавни деп Гпдищоег 
плана рада щкпле за щк. 
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щкпле уградиуи у 
Щкплски прпграм, 
Развпјни план щкпле 
и Гпдищои план 
рада щкпле за 
щкплску 
2017/18.гпдину 

щкплских сурауещких 
дпкуменауа (1.2) 

2017/18.гпдину и Щкплскпг 
прпграма а Извещуај п 
оегпвпј реализацији пплазна 
пснпва приликпм израде 
Развпјнпг плана Щкпле за 
перипд 2018-2023.гпдине 

 
Сурушнп 
усаврщаваое 
насуавника, 
акредиупван 
семинар „Темауски и 
инуердисциплинарни 
присууп планираоу 
насуаве“ (кау.бр. 454) 

 
Псппспбљаваое за 
садржајну и 
временску 
усклађенпсу 
прпграма насуавних 
предмеуа (1.2) 

Није реализпванп. 
Реализпвани су прпграми 
сурушнпг усаврщаваоа кпји су 
били у складу са 
финансијским мпгућнпсуима 
Щкпле кап и усклађени са 
щкплским календарпм рада и 
пбавезама реализаупра 
прпграма. 

 
 
Щкплским 
прпгрампм исуаћи 
циљеве ушеоа за 
сваки насуавни 
предмеу 

 
 
Пмпгућаваое 
псуваренпсуи циљева 
и суандарда 
пбразпваоа и 
васпиуаоа (1.3) 

Щкплски прпграм је дппуоен 
суандардима квалификације 
свих пбразпвних прпфила 
(сурушне кпмпеуенције, 
исхпди, циљеви) кап и 
циљевима свих 
ппщуеппбразпвних и сурушних 
предмеуа. Дппуне је сашинип 
Сурушни акуив за развпј 
щкплскпг прпграма а усвпјип 
их је Щкплски пдбпр. 

У Гпдищоем плану 
рада щкпле навесуи 
шланпве Сурушнпг 
акуива за щкплскп 
развпјнп планираое 
и Сурушнпг акуива за 
развпј щкплскпг 
прпграма са 
глпбалним 
планпвима рада.  

 
Пмпгућаваое 
псуваренпсуи циљева 
и суандарда 
пбразпваоа и 
васпиуаоа (1.3) 

 
У Гпдищоем плану рада 
Щкпле за щкплску 
2017/18.гпдину наведени су 
шланпви Сурушних акуива за 
щкплскп развпјнп планираое 
и за развпј щкплскпг 
прпграма и дауи су оихпви 
глпбални планпви рада. 

У глпбалним 
планпвима рада 
насуавника навесуи 
циљеве ушеоа свих 
насуавних предмеуа 
и циљеве и 

 
Пмпгућаваое 
псуваренпсуи циљева 
и суандарда 
пбразпваоа и 
васпиуаоа (1.3) 

За глпбалнп (гпдищое) 
планираое рада насуавници 
су кприсуили нпве пбрасце 
кпји су предвиђали пбавезнп 
навпђеое циљева за сваки 
насуавни предмеу. Навпђеое 
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пбразпвне 

суандарде за 
ппщуепбразпвне 
предмеуе за кпје су 
суандарди усвпјени. 
У припремама за шас 
навесуи пбразпвне 
суандарде кпје 
испуоава насуавна 
јединица. 

пбразпвних суандарда и 
оихпва примена у 
неппсреднпј припреми за 
насуавни шас пдлпжена је за 
щкплску 2018/19.гпдину јер је 
уек у мају 33 насуавника 
ппщуепбразпвних предмеуа 
заврщилп елекурпнску Пбуку 
заппслених у пбразпваоу за 
примену ппщуих суандарда 
ппсуигнућа за крај ппщуег 
средоег пбразпваоа и 
средоег сурушнпг пбразпваоа 
у делу ппщуепбразпвних 
предмеуа /5119, прпграм пд 
јавнпг инуереса кпје пдпбрава 
минисуар а реализује Завпд 
за вреднпваое квалиуеуа 
пбразпваоа и васпиуаоа/. 

 
У гпдищоим 
планпвима рада 
насуавника 
предвидеуи прпвере 
псуваренпсуи циљева 
ушеоа свакпг 
насуавнпг предмеуа. 

 
 
Пмпгућаваое 
псуваренпсуи циљева 
и суандарда 
пбразпваоа и 
васпиуаоа (1.3) 

Насуавници су, углавнпм, 
планирали прпвере 
псуваренпсуи предвиђених 
циљева ушеоа у гпдищоим и 
месешним планпвима кап и 
расппредпм писмених 
прпвера знаоа кпји се усваја 
на ппшеуку свакпг насуавнпг 
перипда и јавнп пбјављује на 
щкплскпј инуернеу сураници. 

 
У гпдищоим и 
месешним планпвима 
рада насуавника 
исуаћи специфишнпсу 
пдељеоа/пбразпвнпг 
прпфила (укпликп се 
исуи насуавни 
предмеу са 
предвиђеним исуим 
садржајима 
реализује у 
разлишиуим 
пбразпвним 

 
 
Усмеренпсу на 
задпвпљаваое 
разлишиуих ппуреба 
ушеника, 
специфишнпсуи 
пдељеоа/пбразпвнпг 
прпфила (1.4) 

Специфишнпсуи кпје су се 
навпдиле у планпвима рада 
најшещће су се пднпсиле на 
разлике у времену 
реализације ппјединих 
насуавних садржаја (збпг 
разлишиупг расппреда вежби 
и насуаве у блпку) кап и 
разлике у брпју шаспва 
ппсвећених пдређеним 
насуавним саджајима у 
складу са пбразпвним 
прпфилпм (укпликп се исуи 
насуавни предмеу реализује у 
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прпфилима) разлишиуим пбразпвним 
прпфилима). 

П
б

л
ас

у 
2

: 
Н

ас
та

ва
 и

 у
ше

о
е

 

 
 
Сурушнп 
усаврщаваое 
насуавника, 
акредиупван 
семинар „Ушеое 
ушеника сампушеоу“ 
(кау.бр. 429) 

Псппспбљаваое 
насуавника за 
припрему и 
ппераципнализацију 
насуавних планпва у 
складу са сурукуурпм 
пдељеоа. примену 
урансфера насуавних 
садржаја и 
прилагпђаваое рада 
на шасу ушеницима 
пууем 
индивидуализације и 
диференцираних 
задауака, за израду 
насуавних мауеријала 
за развпј сампсуалнпг 
размищљаоа и 
ушеоа ушеника и 
прганизацију шаса на 
кпме се дещава 
ушеое. (2.3, 2.4) 

 
 
Реализпвани су прпграми 
сурушнпг усаврщаваоа кпји су 
били у складу са 
финансијским мпгућнпсуима 
Щкпле кап и усклађени са 
щкплским календарпм рада и 
пбавезама реализаупра 
прпграма. у Щкпли је за ури 
групе насуавника (укупнп 84 
насуавника и сурушних 
сарадника) прганизпван и 
реализпванп сурушнп 
усаврщаваое крпз следеће 
прпграме: Међупредмеуни 
присууп насуави и ушеоу и 
развпј кпмпеуенција ушеника 
/кау.бр. 405 - за 59 
насуавника/ и Развпј 
сампппуздаоа и вещуина 
кпмуникације /кау.бр. 126 - за 
26 насуавника/  

Сурушнп 
усаврщаваое 
насуавника, 
акредиупван 
семинар 
„Пцеоиваое у 
функцији ушеоа“ 
(кау.бр. 424) 

Псппспбљаваое 
насуавника да 
кприсуи ппсуупке 
вреднпваоа кпји су у 
функцији даљег 
ушеоа, са ппсебним 
нагласкпм на ушеое 
ушеника какп да 
прпцеоују свпј 
напредак (2.6) 

 
Припрема угледних 
шаспва са 
демпнсурацијпм 
прпверених и 
ефикасних нашина 
суицаоа знаоа и 
вещуина на шасу. 
Припрема пгледних 

 
 
Демпнсурација 
мпгућих меупда и 
уехника сазнаваоа у 
насуави и ушеоа (2.1, 
2.2) 

Реализација пгледних и 
угледних шаспва била је, пре 
свега, усмерена на развпј 
ппщуих међупредмеуних 
кпмпеуенција, 
инуердисциплинарну пбраду 
и  ппвезиваое насуавних 
садржаја, ппвезиваое уеприје 
и вежби, ппщуепбразпвних и 
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шаспва са циљем 
уесуираоа 
ефикаснпсуи нпвих 
меупда, уехника и 
насуавних средсуава. 

сурушних предмеуа (у складу 
са шл.12 Закпна п пснпвама 
сисуема пбразпваоа и 
васпиуаоа и шл.2а Закпна п 
средоем пбразпваоу и 
васпиуаоу). 

П
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п
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Примена нпвпг 
кпнцепуа мауурскпг 
испиуа кпји је 
прпписан 
Правилникпм 
/Прпсвеуни гласник 
3/2017/ (прва 
генерација), 
прганизација, 
реализација, 
евалуација и 
сумираое резулуауа 
ушеника на 
мауурскпм испиуу. 
Пружаое адеквауне 
припреме и ппдрщке 
ушеницима у циљу 
успещнпг пплагаоа 
мауурскпг испиуа. 

 
 
 
Успещна реализација 
мауурских испиуа. 
Праћеое резулуауа 
ушеника на 
мауурскпм испиуу и 
ппређеое са 
резулуауима ушеника 
преухпдних щкплских 
гпдина (3.2.6) 

Нпви Правилник је пбјављен у 
Прпсвеунпм гласнику 3/2018. 
и у складу са оим изврщена 
је адеквауна припрема 
Щкпле, насуавника и ушеника 
за реализацију мауурскпг 
испиуа. 
Тпкпм априла и маја Ценуар 
за сурушнп пбразпваое и 
пбразпваое пдраслих у 
сарадои са сарадницима из 
щкпла реализпвапје пбуке за 
спрпвпђеое мауурскпг и 
заврщнпг испиуа пп нпвпм 
кпнцепуу. Наща щкпла је била 
дпмаћин пбуке за 
имплеменуацију нпвпг 
кпнцепуа мауурскпг испиуа за 
пбразпвне прпфиле 
лабпраупријски уехнишар 
(23.04.) и фармацеууски 
уехнишар (26.04.). Ушещће на 
пбукама узели су и 
предсуавници ппслпдаваца, 
спцијални парунери щкпла 
дпмаћина, кпји су имали 
улпгу ексуерних пцеоиваша 
на заврщнпм испиуу и 
мауурскпм пракуишнпм раду. 
Насуавници-менупри су 
успещнп припремили ушенике 
за мауурски испиу. Међууим, 
мпра се кпнсуаупвауи да је 
ппсупјала неусклађенпсу 
Щкплскпг календара за 
средое щкпле и календара 
мауурских испиуа јер није 
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псуављенп  дпвпљнп 
времена, кпликп предвиђа 
Правилник, за припремну 
насуаву, п шему су 
пбавещуени Завпд за 
унапређиваое пбразпваоа и 
васпиуаоа и минисуар.  

Мпуивисаое ушеника 
да искприсуе 
мпгућнпсу дпбијаоа 
дпдауне ппдрщке на 
дппунскпј насуави, за 
ппсуизаое бпљих 
пбразпвних 
ппсуигнућа (већа 
ппсећенпсу дппунске 
насуаве), анализа 
ефекауа дппунске 
насуаве. 

Праћеое напреука 
ушеника и 
спрпвпђеое 
акуивнпсуи кпјима се 
дппринпси већпј 
успещнпсуи ушеника 
(3.2) 

Дппунска насуава 
реализпвана према 
ппуребама ушеника. Није 
забележена већа ппсећенпсу 
дппунске насуаве, а кап 
главне разлпге ушеници 
навпде преппуерећенпсу 
пбавезама (уеприја, вежбе, 
блпк-насуава), неусклађен 
расппред дппунске насуаве са 
расппредпм шаспва (ппсебнп 
вежби) свих пдељеоа. 

П
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Већа ппнуда 
щкплских секција, 
анкеуираое ушеника 
п ппсупјаоу 
инуереспваоа за 
друге ваннасуавне 
акуивнпсуи   

 
 
Задпвпљаваое 
разлишиуих ппуреба и 
инуереспваоа 
ушеника (4.2.1) 

Гпдищоим планпм рада 
Щкпле предвиђенп је 
ппсупјаое 18 секција 
(драмска, нпвинарска, 
лингвисуишка, лиуерарна, 
рециуаупрска, коижевна 
плимпијада, екплпщка, 
бпуанишка, прпграмираое и 
web дизајн, психплпщка, 
здравсувена нега, прва 
ппмпћ, кпщарка, рукпмеу, 
аулеуика, мали фудбал, 
пдбпјка, супни-уенис) уз 
акуивнп ушещће ушеника у 
оима. Такпђе, реализпван је 
велики брпј разлишиуих 
ваннасуавних акуивнпсуи 
ангажпваоем Ушенишкпг 
парламенуа кап и щкплских 
уимпва. 

 
Пбпгаћиваое 
акуивнпсуи сурушне 
службе у пквиру 

 
 
Пружаое ппдрщке 
ушеницима, ппсебнп 

Ангажпваоем спцијалнпг 
радника уппупуоена је 
ппдрщка сурушне службе кпја 
се пружа ушеницима и 
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сисуема пружаоа 
ппдрщке ушеницима 
ангажпваоем 
спцијалнпг радника 
кап сурушнпг 
сарадника у щкпли, 
фпрмираое базе 
ппдауака п 
ушеницима из 
псеуљивих група. 
 

из псеуљивих група. 
(4.1, 4.3) 

рпдиуељима.  
Прикупљени су ппдаци п 
спцијалнпм суауусу ушеника 
првпг разреда, 
инуензивирана је сарадоа са 
усуанпвама за смещуај 
ушеника и са ценурима за 
спцијални рад у циљу 
пружаоа адеквауне ппмпћи и 
ппдрщке ушеницима и 
рпдиуељима у суаоу 
спцијалне ппуребе. 

П
б

л
ас

у 
5

: 
Ет

п
с 

 
 
Набавка дпдауних 
панпа за излагаое 
ушенишких радпва (у 
щкплским 
хпдницима и 
ушипницама) кап и 
прпмпцију успещних 
ушеника и запажених 
акуивнпсуи и акција 
ушеника. 

 
 
Пплемеоиваое 
щкплскпг прпсупра и 
сувараое пријаунпг 
амбијенуа за бправак 
и суицаое знаоа 
ушеника, рад и 
бправак заппслених, 
ппсеуе рпдиуеља и 
гпсуију щкпле. (5.4) 
 

Набављенп 8 дпдауних панпа 
за излагаое ушенишких 
радпва, исуицаое ппсебних 
резулуауа ушеника 
ппсуигнууих на уакмишеоима, 
пбавещуаваое ушеника (п 
акуивнпсуима Ушенишкпг 
парламенуа, акуивнпсуима на 
защуиуи ушеника пд насиља, 
из пбласуи каријернпг впђеоа 
и савеупваоа и сл.). Такпђе, 
изврщени су радпви на 
псппспбљаваоу фпнуане у 
хплу Щкпле, набављенп је 
цвеће за пплемеоиваое 
щкплскпг прпсупра, 
пбележени су пункупви за 
дежурсувп насуавника на 
свакпм спрауу, уведенп је 
елекурпнскп звпнп са 
музикпм за време пдмпра. 
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П
б

л
ас

у 
6

: 
П

р
га

н
и

за
ц

и
ја

 р
ад

ащ
кп

л
е 

и
 

р
ук

п
вп

ђ
е

о
е

 
 
 
Израда Правилника 
кпји би прецизније 
дефинисап 
механизме 
дирекупра кпјима 
мпуивище заппслене 
и криуеријуме за 
вреднпваое, 
уј.ппхваљиваое и 
награђиваое 
заппслених за 
ппсуигнууе изузеуне 
резулуауе у раду. 
 

 
 
Унапређиваое 
сисуема за праћеое и 
вреднпваое 
квалиуеуа рада.  

Није реализпванп. 
Ппсупјеће синдикалне 
прганизације у Щкпли нису 
ппказале иницијауиву у пвпм 
ппгледу. Тпкпм щкплске 
гпдине радилп се на 
усклађиваоу ппсупјећих 
инуерних щкплских акауа са 
нпвим Закпнпм п пснпвама 
сисуема пбразпваоа и 
васпиуаоа кап и дпнпщеоу 
нпвих из пбласуи защуиуе и 
безбеднпсуи на раду, суицаоа 
сппсувених средсуава и 
распплагаоа оима, 
сисуемауизације радних 
месуа и др.   

П
б

л
ас

у 
7

: 
Р

ес
ур

си
 

Пбезбеђиваое већих 
финансијских 
средсуава за сурушнп 
усаврщаваое 
насуавника, сурушних 
сарадника и псуалих 
заппслених према 
Плану сурушнпг 
усаврщаваоа, 
лишним планпвима 
прпфесипналнпг 
развпја и 
мпгућнпсуима щкпле.  

Унапређиваое 
прпфесипналнпг 
делпваоа 
заппслених и 
ппдизаоа квалиуеуа 
рада щкпле. (7.2) 

Сурушнп усаврщаваое 
реализпванп у складу са 
финансијским мпгућнпсуима 
Щкпле (кпје су биле ниже у 
пднпсу на преухпдну щкплску 
гпдину, без рефундације 
урпщкпва пд суране лпкалне 
сампуправе) 

Набавка савремених 
насуавних средсуава 
и ппреме 

Сувараое услпва за 
квалиуеуан 
пбразпвнп-васпиуан 
рад (7.3) 

Набавка насуавних средсуава 
и ппреме реализпвана у 
складу са финансијским 
мпгућнпсуима и према 
приприуеуима Сурушних већа. 

Ренпвираое упалеуа 
за ушенике на другпм 
спрауу једнпг крила 
щкпле 

Сувараое 
задпвпљавајућих 
здравсувенп-
хигијенских услпва. 
(7.3) 

У упку јула и авгусуа 2017. 
гпдине ренпвирани су 
ушенишки упалеуи на другпм 
спрауу и упалеуи у приземљу 
ппред кабинеуа за 
хемауплпгију и псппспбљена 
је јпщ једна аппуека за 
ппуребе реализације 
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ппвећанпг фпнда вежби у 
пдсеку фармацеууских 
уехнишара; 

 

 

ГПДИШОИ ЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА ПДСЕКА 
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

 

ПРПГРАМ 
 Шланпви Сурушнпг Већа ппхађали су у упку зимскпг распусуа,  семинар 
“Пдрасуаое без алкпхпла, дрпге, кпцке,секуи и насиља “ кап и семинар на уему “ 
Пцеоиваое у функцији ефикаснпг ушеоа и сазнаваоа у насуави “  у пквиру кпјег је 
група сашиоена пд приправника ппхађала један мпдул , а друга  група насуавника 
мпдул п безбеднпсуи и защуиуи ушенка пд насиља. Успещнп је реализпван и 
семинар " Нпве уехнплпгије у пбразпваоу". 
 
ППРЕМА 
 
.  За ппуребе успещне реализације насуаве,  набављене су две елекурпнске ваге и 
једнп впденп купауилп. 
Кпнуинуиранп су набављани ппурбнп ппсуђе и супсуанце неппхпдне за реализацију 
насуаве.  
 
ПРПСТПР 
           Вежбе и блпк насуава се пдржавају у кабинеуима за аналиуишку 
хемију,кабинеуу за фармакпгнпзију и щкплскпј аппуеци. 
Заппшеуп је ренпвираое кабинеуа за ппурбе пдржаваоа вежби из кпзмеуплпгије.  
 
НАСТАВНИ КАДАР 
 
У пдсеку није билп прпмене насуавнпг кадра. 
 
НАСТАВНЕ МЕТПДЕ И ТЕХНИКЕ 
 
  У пдсеку се спрпвпди акуивна насуава, мулуимедијална насуава. Знаунп је 
ппвећан квалиуеу евалуације месешних и пперауивних планпва рада пд суране 
насуавника. Шланпви сурушнпг већа кпнуинуиранп су спрпвпдили пбуку пдраслих у  
сарадои са Наципналнпм службпм за заппщљаваое.  
 
САРАДОА СА ППСЛПВНИМ ПАРТНЕРИМА 
 
 Пбнпвљени су угпвпри са већ ппсупјећим насуавним базама; Аппуека Бепград, 
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Фармацеууски факулуеу, ВМА, Фрикпм и БИП. 
 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ  
 
 Насуавници су са ушеницима пбележили Дан бпрбе прпуив сиде и дали 
дппринпс у здравсувенпм прпсвећиваоу младих. Ушеници првпг и другпг разреда, 
пригпднп су израдпм флајера, пбележили Наципнални дан без дуванскпг дима. 
Шланпви Сурушнпг већа и ушеници су  и пве щкплске гпдине присусувпвали  
манифесуацији „Дани  впда ", Дани здравља". 
  
 Шланпви Сурушнпг већа фармацеууских   уехнишара су ушесувпвали  на сајмпвима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
пбразпваоа и на најбпљи нашин презенупвали щкплу и пдсек.  
 
 У пвпј щкплскпј гпдини су  у ппупунпсуи псуварене и реализпване  акуивнпсуи 
планиране  Развпјним планпм.  Сарадоа са ппслпвним парунерима је вепма 
успещнп спрпведена щуп је дппринелп ппбпљщаоу и унапређеоу квалиуауа рада и 
насуаве. Такпђе су спрпведене мнпгпбрпјне ваннасуавних  акуивнпсуи у кпјима је 
ушесувпвап велики брпј уаленупваних и надарених ушеника щуп је резулуиралп 
ппзиуивнпм раднпм аумпсферпм и псувариваоу бпљих резулуауа.  
 У циљу успещнијег псувариваоа и напређиваоапбразпвнп-васпиунпг рада 
ппуребнп је пјашауи и усаврщиуи насуавне меупде и уехнике. 
 

                                                                                  Весна Миурпвић 
 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА ПДСЕКА 
САНИТАРНП-ЕКПЛПШКИ ТЕХНИЧАР 

 
ПРПГРАМ 

 
 Шланпви Сурушнпг Већа ппхађали су у упку зимскпг распусуа,  семинар 
“Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника" кап и 
семинар  "Развпј сампппуздаоа и вещуина кпмуникације ".  
 
 
ППРЕМА 

 
 Прибављена је ппрема и насуавна средсува за кабинеуе и лабпрауприје кпја су 
дппринела  успещнпј  реализацији  насуаве. 
 Лабпраупријски мауеријал  кпји пмпгућава  извпђеое вежби, кпнуинуиранп је 
набављан.  
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ПРПСТПР 

 
           У пдсеку саниуарнп-екплпщких уехнишара вежбе и блпк насуава се пдржавају у 
кабинеуима за : саниуарне уехнике, саниуарну хемију, ДДД, аналиуишку хемију, 
кпмуналну хигијену и кабинеуу за микрпбиплпгију. 
 
 
НАСТАВНИ КАДАР 

 
  Веће саниуарнп-екплпщких уехнишара је дпбилп нпвпг приправникa Едиса 
Муруија. 
  
 
НАСТАВНЕ МЕТПДЕ И ТЕХНИКЕ 

 
  У пдсеку се спрпвпди акуивна насуава и мулуимедијална насуава. Знаунп је 
ппвећан квалиуеу евалуације месешних и пперауивних планпва рада пд суране 
насуавника. Шланпви сурушнпг већа кпнуинуиранп су спрпвпдили пбуку пдраслих у  
сарадои са Наципналнпм службпм за заппщљаваое.  
 У пквиру наципналнпг прпграма прпвере функципналних знаоа из 
мауемауике, физике  и исуприје, уесуирани су  ушеници пдељеоа  СТ3/1.  
 
 
САРАДОА СА ППСЛПВНИМ ПАРТНЕРИМА 

 
 Пбнпвљени су угпвпри са већ ппсупјећим насуавним базама. У пквиру блпк 
насуаве  ушеници су имали прилику да се уппзнају са прганизацијпм и услпвима  
рада у усуанпвама пппуу "Пплиуике", Деппније у Винши, РХМЗ-а, Завпда за јавнп 
здравље, Рециклажнпг ценура, Градскпг впдпвпда .  
 
 
 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ  

 
 Насуавници су са ушеницима пбележили Дан бпрбе прпуив сиде и дали 
дппринпс у здравсувенпм прпсвећиваоу младих. Ушеници првпг и другпг разреда, 
пригпднп су израдпм флајера, пбележили Наципнални дан без дуванскпг дима. 
 
  Шланпви Сурушнпг већа саниуарнп-екплпщких уехнишара су ушесувпвали на 
сајмпвима пбразпваоа и на најбпљи нашин презенупвали щкплу и пдсек.  
  
 У пвпј щкплскпј гпдини су  у ппупунпсуи псуварене и реализпване  акуивнпсуи 
планиране  Развпјним планпм.  Сарадоа са ппслпвним парунерима је вепма 
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успещнп спрпведена щуп је дппринелп ппбпљщаоу и унапређеоу квалиуауа рада и 
насуаве. Такпђе су реализпване мнпгпбрпјне ваннасуавние  акуивнпсуи у кпјима је 
ушесувпвап велики брпј уаленупваних и надарених ушеника щуп је резулуиралп 
ппзиуивнпм раднпм аумпсферпм и псувариваоу бпљих резулуауа.  
 
 У циљу успещнијег псувариваоа и унапређиваоа пбразпвнп-васпиунпг рада 
ппуребнп је пјашауи и усаврщиуи насуавне меупде и уехнике. 
 
 

      Мр пх Љиљана Кузманпвић 
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА 
ЛАБПРАТПРИЈСКПГ ПДСЕКА  

 
ПРПГРАМ 

 
           Насуавници су имали мпгућнпсу даваоа примедби и сугесуија на планпве и 
прпграме пд првпг дп урећег разреда. Сурушнп веће лабпраупријских уехнишара је 
далп предлпг за измене Насуавнпг прпграма из хисуплпгије.Примена нпвпг 
насуавнпг плана и прпграма за шеувруи разред. 
 
          Шланпви Сурушнпг већа лабпраупријских уехнишара су ушесувпвали у прпграму 
пплагаоа мауурскпг испиуа пп нпвпм Насуавнпм плану и прпграму. 
 
 
ППРЕМА 

 
Купљени су ауупмауски усисници за узимаое крви у меланжере(да се избегне 
мпгућнпсу инфекције). Два пууа гпдищое се врщи сервисираое апарауа, микрпскппа 
и ауупмауских пипеуа. 
 
 
ПРПСТПР 

 
Сурушнп веће лабпраупријских уехнишара има: лабпрауприју за хемауплпгију, две 
лабпрауприје за медицинску бипхемију, две лабпрауприје за микрпбиплпгију, 
лабпрауприју за лабпраупријске уехнике и хисуплпгију, са фармацеууским 
уехнишарима делимп кабинеу за аналиуишку хемију и са саниуарнп-екплпщких 
уехнишара кприсуимп кабинеу за саниуарну хемију. 
 
Ренпвирана је бипхемијска лабпрауприја и купљен је нпви лабпраупријски суп. 
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НАСТАВНИ КАДАР 

 
Едукација насуавника уже сурушних предмеуа- ппхађаое семинара у прганизацији 
Удружеоа лабпраупријских уехнишара Србије. 
 
-ппхађаое семинара акредиупваних пд суране Минисуарсува прпсвеуе и 
уехнплпщкпг развпја:  
 
 
НАСТАВНЕ МЕТПДЕ И ТЕХНИКЕ 

 
У ппупунпсуи је реализпвана: акуивна насуава, кприщћеое пбразпвних спфувера, 
мулуимедијална насуава. 
 
 
САРАДОА СА ППСЛПВНИМ ПАРТНЕРИМА 

 
Пбнпвљени су угпвпри са већ ппсупјећим насуавним базама. Сарадоа са насуавним 
базама је пдлишна и на реализацији мауурскпг испиуа  ушесувпвали су 
лабпраупријски уехнишари из КБЦ Звездара, кап ексуерни шланпви кпмисије. 
 
 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ 

 
Шланпви сурушнпг већа лабпраупријских уехнишара кап и ушеници из пдсека су 
ушесувпвали у акција кап щуп је:“ Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј 
кпмпеуенција ушеника“, „Развпј сампппуздаоа и вещуина кпмуникације“, „Сајму 
здравља, Дану срца на Плимпу, шији је прганизаупр ппщуина Звездара. 
Такпђе смп ушесувпвали на манифесуацији“Један пакеуић, мнпгп љубави“ у сарадои 
са Црвеним крсупм. 
 
       Сурушнп веће акуивнп сарађује са удружеоем лабпраупријских уехнишара Србије. 
Шланпви Сурушнпг већа (Алекспв Супјан и Кузманпвић Љиљана ) су ушесувавали у 
мају месецу на сасуанку Удружеоа медицинских щкпла. 
 

Пве щкплске гпдине  је настављена сарадоа са приватнпм 
лабпратпријпм „АКВАЛАБ“ , рукпвпдствп лабпратприје је наградилп 
коигпм пп једнпг ушеника из свакпг пдсека. Такпђе Аспцијација 
Лабпратпријских технишара Србије су традиципналнп наградили 
најбпљег практишара из Лабпратпријскпг пдсека. 

 
        Суршнп веће кпнсуауује да су сви планпви реализпвани и да уреба радиуи на 



Извештај о раду школе 2017/2018 
 

 

 

259 

 

инпвација и увпђеоу нпвих меупда насуаве.  
 
Насуаву уреба мпдернизпвауи и ушиниуи да шаспви буду динамишнији са већим 
ушещћем ушеника. 
 
Бепград,20.06.2018.гпд                                                                         Алекспв Стпјан 
 

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА ПДСЕКА 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР 

 
 

ПРПГРАМ 

 Шланпви Сурушнпг Већа су у фебруару 2018гпд. ппхађали семинарe: 
“Међупредмеуни присууп насуави и ушеоу и развпј кпмпеуенција ушеника“ 
„Развпј сампппуздаоаи вещуина кпмуникације“ 
 

ППРЕМА 

Дпбијена су насуавна средсува за кабинеуе здравсувене неге,педијаурије  и прве 
ппмпћи какп би  пмпгућили  бпљу реализацију насуавнпг прпграма . 
 

ПРПСТПР 

Сурушнп Веће здравсувене неге има ури кабинеуа здравсувене неге,кабинеу за прву 
ппмпћ,и кабинеу за педијаурију.  
 

НАСТАВНИ КАДАР 

Сурушнп веће здравсувене неге брпји 28 насуавника.Пд упга,оих 17 има заврщене 
специјалисуишке сурукпвне суудије,а оих 11 виспку сурукпвну щкплу. 
 

НАСТАВНЕ МЕТПДЕ И ТЕХНИКЕ 

У ппупунпсуи је реализпвана: акуивна насуава, кприщћеое пбразпвних спфувера, 
мулуимедијална насуава. 
 

САРАДОА СА ППСЛПВНИМ ПАРТНЕРИМА 

Пбнпвљени су угпвпри са већ ппсупјећим насуавним базама.Први пуу пве гпдине су 
ангажпвани ексуерни шланпви са насуавних база кпји су били шланпви кпмисије са 
нащим насуавницима на мауурскпм испиуу. 
 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ  

Сурушнп веће здравсувене неге је акуивнп сарађивалп са Медицинским  щкплама 
Србије (секција здравсувене неге). 
Сурушнп веће здравсувене неге и ушеници пдсека су ушесувпвали  у сл.акцијама 
"Свеуски Дан Здравља“,ппдрщке пбплелима пд Алцхајмерпве бплесуи ". Сурушнп 
веће Здравсувене неге је ушесувпвалп на урибини п репрпдукуивнпм 
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здравоу,здравим суилпвима живпуа у пквиру дана здравља,уакпђе су ушесувпвали и 
на свеускпм дану пспба са инвалидиуеупм кап и у манифесуацији „Један 
пакеуић,мнпгп љубави“ у сарадои са Црвеним крсупм.Сурушнп веће акуивнп 
сарађује са Савезпм здравсувених радника Србије. 
 


