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ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА 



СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
 
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника а у циљу успешнијег остваривања 
и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних 
за рад сви наставници и стручни сарадници су у току школске године 
континуирано и активно радили на свом стручном усавршавању. 
 
Стручно усавршавање је реализовано кроз следеће активности: 
 
- Похађање семинара, обука, стручних скупова, трибина акредитованих од 
стране Министарства просвете: 
 

 
Назив акредитованог програма 

Број 
полазника 

Укупан 
бр.сати 

Међупредметни приступ настави и учењу и развој 
компетенција ученика /кат.бр. 405/  

 
59 

 
472 

Развој самопоуздања и вештина комуникације /кат.бр. 126/   
25 

 
200 

Каријерно вођење и саветовање /кат.бр. 7/   9 72 

Обука запослених у образовању за примену општих 
стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и 
средњег стручног образовања у делу општеобразовних 
предмета (електронски) /5119, програм од јавног интереса 
које одобрава министар/ 

33 528 

Сви наши идентитети /кат.бр. 30/ 6 96 

59. Републички зимски семинар за наставнике српског 
језика и књижевности /кат.бр. 713/ 

4 96 

Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре /кат.бр. 2/ 

1 8 

Обука за СОС саветнице за пријаву насиља у школама 
/5083, програм од јавног интереса који одобрава министар/ 

3 90 

Ка савременој настави српског језика и књижевности II 
/кат.бр. 704/ 

1 8 

Квалитетна настава 1. - Социјални аспекти успешног 
поучавања и учења /кат.бр.397/ 

1 24 

Развој предузетничке идеје - како препознати идеју и 
урадити бизнис-план /кат.бр. 674/ 

2 32 

ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 3 1 2 

Квалитетана настава социологије; Хоризонтално учење и 
размена примера добре праксе - стручни скуп 

4 4 

Укупно 149 1624 

 
Следе детаљнији описи реализованих облика стручног усавршавања: 
 



Назив Међупредметни приступ настави и учењу и развој 
компетенција ученика 

Институција KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала 
Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд 

Каталошки број 405 

Компетенције / 
приоритети 

К2 / П2 

Време и место 
реализације 

једна група - 05.02.2018. 
друга група - 06.02.2018. 
Медицинска школа 

Трајање  1 дан (8 сати) 

 
Реализатори 

Марина Остојић, стручни сарадник-педагог, ОШ "Коле Рашић", 
Ниш; Валерија Живковић, стручни сарадник-психолог, ОШ 
"Рада Миљковић", Јагодина 

Општи циљеви Јачање професионалних компетенција наставника за примену 
међупредметног приступа настави и учењу ради развијања 
међупредметних компетенција и изградње знања која 
превазилазе границе предмета. 

Специфични 
циљеви 

Јачање професионалних компетенција наставника за 
развијање: веза међу предметима, међупредметних тема 
заснованих на образовним постигнућима; Пружање подршке 
наставницима за планирање и реализацију наставе и учења 
применом међупредметног, тематског приступа; Унапређивање 
квалитета наставе и учења; Развијање компетенција ученика 
као предуслов за целоживотно учење. 

Теме програма Увод; Приступи настави и учењу; Улога образовних постигнућа 
и теме у међупредметном приступу; Међупредметни приступ: 
ученик, наставник и учење; Међупредметни приступ: 
планирање наставе и учења 

Присутни 
наставници  

1. Анђелић Јелена 
2. Антић Радмила 
3. Бађевић Данијела 
4. Бађевић Александар 
5. Бећирић Снежана 
6. Благојевић Емилија 
7. Бојић Душица 
8. Брајовић Михајловски Бранка 
9. Васић Драгица 
10. Веселиновић Милена 
11. Вилотић Вера 
12. Вранић Јелена 
13. Вујичић Елизабета 
14. Гајовић Надица 
15. Гашпаровић Стела 
16. Гочманац Станислава 
17. Ђаловић Милина 
18. Ђинђић Бојана 
19. Ђуричић Маја 
20. Живковић Младен 



21. Живковић Мирјана 
22. Јовановић Ана 
23. Јовановић Јулијана 
24. Јушчак Љиљана 
25. Кенић Лена 
26. Козаичевска Сања 
27. Кликовац Тамара 
28. Којановић Маша Ана 
29. Коцић Љубинка 
30. Куљача Јасмина 
31. Лукас Светлана 
32. Лукић Милка 
33. Малиш Драгица 
34. Маринковић Живорад 
35. Марић Далиборка 
36. Марковић Николић Биљана 
37. Милуновић Милојевић Љиљана 
38. Митровић Весна 
39. Михаиловић Александра 
40. Недељковић Ивана 
41. Ненадић Гордана 
42. Пантелић Алић Ивана 
43. Пауновић Љиљана 
44. Пејић Александра 
45. Петровић Кристина 
46. Пипонски Магдалена 
47. Радосављевић Данка 
48. Рвовић Бојана 
49. Сарић Слађана 
50. Смиљанић Душанка 
51. Спасовић Милена 
52. Стевановић Ивана 
53. Стојковић Емилија 
54. Терзић андрија 
55. Тешић Кристина 
56. Тодосијевић Антонић Наташа 
57. Тошић Биљана 
58. Хаџић Елвира 
59. Шешлија Мила 

 
 

Назив Развој самопоуздања и вештина комуникације 
Институција Пета београдска гимназија, Београд, Илије Гарашанина 24, 

Београд 

Каталошки број 126   (васпитни рад) 

Компетенције / 
приоритети 

К4 / П4 

Време и место 
реализације 

24.02.2018. 
Медицинска школа 

Трајање  1 дан (8 сати) 



 
Реализатори 

Рајка Тодоровић Пушица, стручни сардник педагог, Пета 
београдска гимназија, Београд;  
Борка Поповић, професор енглеског језика, Пета београдска 
гимназија, Београд 

Општи циљеви Стицање знања о техникама успешне комуникације, 
подстицање развоја социјалних компетенција и сопствених 
капацитета за сарадњу. 

Специфични 
циљеви 

Разумевање и прихватање асертивних права, редуковање 
пасивног и агресивног у корист асертивног понашања, 
развијање емпатије и толеранције на непријатност. 

Теме програма Појам асертивности; Асертивна права и асертивне дозволе; 
Животна уверења и улоге које нас спречавају да се понашамо 
асертивно; Типови асертивне комуникације; Манипулација и 
технике за избегавање манипулације; Асертивна критика – 
упућивање и прихватање; Упућивање и прихватање похвале. 
Самопохвала 

Присутни 
наставници  

1. Анић Мирјана 
2. Боричић Горан 
3. Варајић Споменка 
4. Драшковић Мирослав 
5. Живојиновић Невенка 
6. Жујовић Јасмина 
7. Ивановић Миладин 
8. Кубура Жељко 
9. Кузмановић Љиљана 
10. Милановић Снежана 
11. Миливојевић Биљана  
12. Младеновић Јелена 
13. Нинић Љиљана 
14. Петковић Вранић Љиљана 
15. Радић Силвиа 
16. Радуловић Весна 
17. Савић Татјана 
18. Срдић Маја 
19. Тегелтија Савка 
20. Терзић Гвозденовић Милена 
21. Терзић Мирјана 
22. Тополовић Санела 
23. Тратар Марија 
24. Чакић Сергије 
25. Штркаљ Марина 

 
 

Назив Каријерно вођење и саветовање 
Институција Фондација Темпус, Београд, Ресавска 29, Београд 

Каталошки број 7 

Компетенције / 
приоритети 

К3 / П2 

Време и место 
реализације 

02.03.2018. 
ТЕМПУС 



Трајање  1 дан (8 сати) 

 
Реализатори 

Марко Банковић, координатор групе за каријерно вођење и 
мобилност, Euroguidance центар, Београд и Фондација Темпус 

Општи циљеви Циљ овог семинара је обука наставника средњих школа у 
области каријерног вођења и саветовања (КВиС) како би 
наставници могли да реализују активности КВиС са својим 
ученицима по представљеним моделима и осмишљавају нове 
активности КВиС. 

Специфични 
циљеви 

Разумевање концепта каријерног вођења и саветовања и 
основних појмова у овој области; Оспособљавање за 
спровођење активности КВиС са својим ученицима, било кроз 
прилагођавање неке од приказаних примера добре праксе, било 
осмишљавањем своје активности према показаном моделу; 
Сензибилизација наставника да идентификују којим ученицима 
је потребна даља професионална подршка и да знају коме могу 
да таквог ученика упуте; Упознавање са најзначајнијим 
ресурсима на националном и европском нивоу за каријерно 
информисање ученика и са начинима како их прилагодити 
употреби на часу; Упознавање наставника са додатним 
ресурсима на националном и европском нивоу који служе 
даљем професионалном усавршавању и са начинима њиховог 
користишћења. 

Теме програма Каријерно вођење и саветовање у средњој школи: Ресурси за 
наставнике и ученике на националном и европском нивоу; 
Активности каријерног вођења у средњој школи; Осмишљавање 
активности КВиС за ученике средњих школа; Коришћење 
извора информација за КВиС и њихово прилагођавање за 
употребу на часу; Коришћење онлајн алата и ресурса у средњој 
школи 

Присутни 
наставници  

1. Бађевић Данијела 
2. Ђинђић Бојана 
3. Којановић Маша Ана 
4. Коцић Љубинка 
5. Кубура Жељко 
6. Миливојевић Биљана 
7. Николов Жељка 
8. Петковић Вранић Љиљана 
9. Штркаљ Марина 

 

 

Назив Обука запослених у образовању за примену 
општих стандарда постигнућа за крај општег 
средњег образовања и средњег стручног 
образовања у делу општеобразовних предмета   

Институција Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Каталошки број 5119 - програм од јавног интереса који одобрава министар 
просвете 

Време 
реализације 

 
април - мај 



Трајање  16 сати, електронски 

 
Реализатори 

координатор пројекта - Ана Пејић 
школски координатор - Сергије Чакић 

Присутни 
наставници  

1. Милановић Снежана 
2. Чакић Сергије 
3. Павићевић Јасмина 
4. Тополовић Санела 
5. Марковић Славица 
6. Самарџић Биљана 
7. Стојић Драгана 
8. Стељић Јелена 
9. Матић Јелена 
10. Смиљанић Душанка 
11. Ненадић Гордана 
12. Вранић Јелена 
13. Маринковић Живорад 
14. Тодосијевић Антонић Наташа 
15. Антић Небојша 
16. Петковић Вранић љиљана 
17. Кубура Жељко 
18. Обрадовић Антонић Весна 
19. Тасић Светлана 
20. Штркаљ Марина 
21. Терзић Андрија 
22. Бећирић Снежана 
23. Анић Мирјана 
24. Срдић Маја 
25. Којановић Маша Ана 
26. Куљача Јасмина 
27. Васић Драгица 
28. Ђаловић Милина 
29. Веселиновић Милена 
30. Гашпаровић Стела 
31. Тратар Марија 
32. Јовичић Јелена 
33. Стефановска Марија 

 
 

Назив Сви наши идентитети 
Институција Центар за етику, право и примењену филозофију, Београд, 

Капетан Мишина 20, Београд 

Каталошки број 30 

Компетенције / 
приоритети 

К4 / П4 

Време и место 
реализације 

18 - 19.11.217. 
Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

Трајање  2 дана (16 сати) 

 
Реализатори 

Родна равноправност у основном и средњем образовању у 
Србији; Друштвена конструкција родности; Интегрисање 
садржаја о родној равноправности у наставни процес; Слика о 



„мушком“ и „женском“ у наставним садржајима; Школа и 
породица – партнери у образовању и васпитању деце/младих; 
Родна равноправност у пракси образовних установа 

Општи циљеви Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за 
уношење родне перспективе у основно и средње образовање 
кроз непосредни рад са ученицима и сарадњу са родитељима у 
раду школе, с циљем даљег развоја правичнијег и одрживијег 
друштва. 

Специфични 
циљеви 

Јачање компетенција наставног особља за примену ефикасних 
метода комуникације с породицом; Стицање знања и развој 
вештина за примену начела родне равноправности и права на 
једнаке шансе у раду школе; Стицање знања о скривеном 
курикулуму у наставним садржајима и развој вештина за његово 
преиспитивање у раду са ђацима; Преиспитивање стереотипних 
ставова о родним улогама и родним односима у наставним 
материјалима; Разумевање потреба и различитих типова 
васпитних стилова родитеља; Упознавање са начинима на које 
се родни идентитет пресеца са другим идентитетима и тако 
доводи до вишеструке дискриминације и искључивања. 

Теме програма Родна равноправност у основном и средњем образовању у 
Србији; Друштвена конструкција родности; Интегрисање 
садржаја о родној равноправности у наставни процес; Слика о 
„мушком“ и „женском“ у наставним садржајима; Школа и 
породица – партнери у образовању и васпитању деце/младих; 
Родна равноправност у пракси образовних установа 

Присутни 
наставници  

1. Антић Небојша 
2. Батас Снежана 
3. Николов Жељка 
4. Тасић Светлана 
5. Терзић Мирјана 
6. Терзић Гвозденовић Милена 

 
 

Назив 59.Републички зимски семинар 
Институција Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 

Студентски трг 3, Београд 

Каталошки број 713 

Компетенције / 
приоритети 

К1 / П2 

Време и место 
реализације 

08 - 10.02.2018. 
Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Трајање  3 дана (24 сата) 

Реализатори Друштво за српски језик и књижевност Србије 

Општи циљеви Стручно усавршавање наставника и професора српског језика и 
књижевности који раде у основним и средњим школама у 
Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у 
науци о језику и науци о књижевности. 

Специфични 
циљеви 

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да 
радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама 
(литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним 



облицима и методама рада утичу на подизање квалитета 
наставе српског језика и књижевности. 

Теме програма Проучавање књижевног дела; Проучавање српског језика; 
Књижевност у настави 

Присутни 
наставници  

1. Марковић Славица 
2. Матић Јелена 
3. Стојић Драгана 

 
 

Назив Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре 

Институција Библиотека града Београда, Кнез Михаилова 56, Београд 

Каталошки број 2 

Компетенције / 
приоритети 

К1 / П3 

Време и место 
реализације 

Библиотека града Београда 

Трајање   1 дан (8 сати) 

Реализатори Библиотека града Београда 

Општи циљеви Општи циљ програма јесте јачање професионалних капацитета 
школских библиотекара за обављање стручних послова у циљу 
унапређења рада школских библиотека. 

Специфични 
циљеви 

Специфични циљ је оспособљавање школских библиотекара за 
самостално обављање основних библиотечких послова и 
задатака, упознавање са новим трендовима, примена истих 

Теме програма Значај и улога школског библиотекара у оквиру школе; 
Библиотечка колекција од набавке до инвентарисања, 
електронско инвентарисање; Основе ауторског каталога са 
освртом на електронски каталог; Стручни каталог и стручни 
смештај фонда; Ревизија, расход и заштита библиотечке грађе; 
Библиотеке за децу: пружамо ли нашим корисницима више од 
књиге; Интернет алатке у савременом библиотекарству; Улога 
Матичне службе у школској библиотеци 

Присутни 
наставници  

1. Стошић Јасна 

 
 

Назив Обука за СОС саветнице за пријаву насиља у 
школама 

Институција Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Каталошки број 5083 - програм од јавног интереса који одобрава министар 

Време 
реализације 

децембар 2017 - јул 2018. 

Трајање  30 сати  

Реализатори Представници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја задужени за послове заштите од насиља и 
координације рада  СОС телефонске линије: Биљана Лајовић, 
Ирена Мучибабић, Миља Кривокућа 

Општи циљеви Циљ је да се пружи додатна подршка креаирању безбедног и 



подстицајног окружења за сваког ученика кроз саветодавно-
инструктивни рад који упућује на кораке који воде превенцији и 
заустављању насиља. 
Телефонски саветници упућују  на јасне процедуре у 
случајевима насиља, занемаривања и злостављања кроз 
примену Правилника о протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. 
гласник РС“, бр. 30/2010). 

Присутни 
стручни 
сарадници  

1. Павићевић Јасмина 
2. Радић Силвиа 
3. Николов Жељка 

 
 

Назив Ка савременој настави српског језика и 

књижевности II 
Институција Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 

Студентски трг 3, Београд 

Каталошки број 704 

Компетенције / 
приоритети 

К1 / П2 

Време и место 
реализације 

5.11.2017. 
Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Трајање  1 дан (8 сати) 

Реализатори Друштво за српски језик и књижевност Србије 

Општи циљеви Упознавање наставника и професора српског језика и 
књижевности који раде у основним и средњим школама са 
новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и 
развијање свести о усавршавању и праћењу релевантне научне 
и стручне литературе. 

Специфични 
циљеви 

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да 
радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама 
(литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним 
облицима и методама рада утичу на подизање квалитета 
наставе српског језика и књижевности. 

Теме програма Ка савременој настави српског језика; Ка савременој настави 
српске књижевности; Методички приступ проучавању 
књижевног дела; Говорна и језичка култура у наставном 
процесу; Методички приступ стилској епохи и правцу 

Присутни 
наставници  

1. Марковић Славица 

 
 

Назив Квалитетна настава I - Социјални аспекти успешног 

поучавања и учења 
Институција Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 

Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина 

Каталошки број 397 

Компетенције / К2 / П1 



приоритети 

Време и место 
реализације 

12.01 - 03.02.2018. 
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 
Јагодина 

Трајање  3 дана (24 сата) 

Реализатори Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 
Јагодина 

Општи циљеви Општи циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз 
обучавање наставника да у пракси унапреде кључне, генеричке 
елементе квалитетне наставе који су засновани на налазима 
студија образовне ефективности код нас и у свету. 

Специфични 
циљеви 

У овом програму (једном од три повезана модула) ће се: 
аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке 
и чврсти емпиријски докази о елементима успешне, квалитетне 
наставе; кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену 
у пракси обучити наставници да усвоје и у своју праксу 
интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу на 
ученичко постигнуће, и то, у овом модулу, следеће факторе: а) 
стварање позитивне климе у одељењу која погодује учењу, б) 
максимизовање ученичког активног учешћа у настави; 
оспособити наставници да у будућности самостално 
преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горе наведених 
елементата квалитетне наставе. 

Теме програма Теме по данима: 1. дан: Динамички модел образовне 
ефективности; Динамички модел образовне ефективности; 
(не)квалитетна настава у пракси; Представљање динамичког 
модела образовне ефективности; Самопроцена полазника о 
чиниоцима квалитетне наставе; 2. дан: Ефективно управљање 
временом на часу; Планирање наставног рада; Ометање рада 
на часу – решавање дисциплинских проблема; Ометање рада 
на часу – превенција; Акциони план; 3. дан: Средина 
подстицајна за учење; Учење као интеракција; Израда акционог 
плана 

Присутни 
наставници  

1. Веселиновић Милена 

 

 

Назив Развој предузетничке идеје - како препознати идеју 
и урадити бизнис-план 

Институција Удружење за подршку и развој предузетништва код младих, 
Земун, Прегревица 15, Земун, Београд 

Каталошки број 674 

Компетенције / 
приоритети 

К1 / П1 

Време и место 
реализације 

18 - 19.11.2017. 
Аранђеловац 

Трајање  2 дана (16 сати) 

Реализатори Наташа Петровић, дипломирани економиста, професор 
економске групе предмета, Економска школа „Нада Димић“, 



Земун Гордана Станишић, дипломирани економиста, професор 
економске групе предмета, Пета економска школа „Раковица“, 
Београд 

Општи циљеви Усавршавање предметних наставника и оспособљавање за 
извођење наставе из области предузетништва; Унапређење 
знања и вештина за израду бизнис плана. 

Специфични 
циљеви 

Упознавање са особинама предузетника и мотивима њиховог 
осамостаљивања; Развој свести о значају предузетништва 
(екстерног, интерног и социјалног); Развој креативног начина 
размишљања; Примена истраживачког рада; Обука полазника 
за смостално састављање бизнис плана; Упознавање са 
техникама и развијање вештина презентовања одабране 
предузетничке идеје. Препознавање и уобличавање сопствених 
предузетничких вештина. 

Теме програма Избор предузетничке идеје; Бизнис план – маркетинг део; 
Бизнис план –организациони део; Бизнис план финансијски део; 
Особине предузетника; Зашто се предузетници осамостаљују; 
Зашто предузетници пропадају; Избор предузетничке идеје; 
Микроселекција; Бизнис план – маркетинг део плана; Бизнис 
план – организациони део плана 

Присутни 
наставници  

1. Стевановић Ивана 
2. Живојиновић Невенка 

 
Ажурно се води Евиденција стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника кроз акредитоване програме. 
Сви наставници и стручни сарадници су попунили Евиденционе листе стручног 
усавршавања кроз школске развојне активности /огледни и угледни часови, 
предавања, посете музејима, сајмовима, израда уџбеника и сл./. Попуњене 
евиденционе листе наставника и стручних сарадника налазе се у педагошко-
психолошкој служби али су и саставни део наставничког портфолија. 
 
На основу попуњених евиденционих листи у току године издвојиле су се 
следеће школске развојне активности кроз које су се наставници стручно 
усавршавали: 
 
1. Учешће на предавањима, трубинама, конференцијама, изложбама на нивоу 
Општине или Града /са или без ученика/ 
- Припрема и реализација наставе према стандардима квалитета рада - 

стручно излагање (29.03.2018.) 
- „Има ли насиља после насиља ?“- трибина (06.12.2017.) 
- Гојазност и депресија - предавање проф. Весне Димитријевић Срећковић 

(11.12.2017.) 
- Интелигенција биљака - изложба и предавање Центра за промоцију науке 

(113.12.2017.) 
- „Босифест“, фестивал филма (11.10.2017.) 
- Посета јавног акваријума (18.03.2018.) 
- Полно преносиве болести; болести зависности; КПР - предавања 

(13.04.2018.) 
 
2. Присуство и учешће на предавањима у Школи /за ученике и наставнике/ 



- Трговина људима - предавање „АСТРА“ (22.09.2017, 20.03.2018.) 
- „Јести или не јести, питање је сад“ - предавање студената Медицинског 

факултета (19.03.2018.) 
- Злоупотреба психоактивних супстанци у школама (22.05.2018.) 
- Превенција ХИВ-а (01.12.2017.) 
- Комуникација, конфликт и асертивност - радионица (18.05.2018.) 
- Са проблемима на ти (13.07.2018.) 
- јавни час историје, психологије, музичке културе, у борби против агресије и 

антисемитизма (04.12.2017.) 
 
3. Посета сајмова и фестивала 
- Фестивал здравља (јесењи, 03.11.2017. и пролећни, 13.04.2018.) 
- Сајам образовања на Звездари (27.03.2018.) 
- Градски сајам средњих стручних и уметничких школа (12.04.2018.) 
- Сајам образовања - EDUfair (09.03.2018.) 
- Дан здравих градова (20.05.2018.) 
- Сајам књига (26.10.2017.) 
- Фестивал међугенерацијске сарадње (24.042018.) 
 
4. Одржаних огледних, угледних или јавних часова 
- огледни час - Превенција и дијагностиковање тумора дојке (30.05.2018.) 
- угледни час - Стерилизација и дезинфекција (15.03.2018, 10.04.2018, 

24.04.2018, 10.05.2018, 24.05.2018.) 
- угледни час одељењског старешине - Беба бити или не бити (13.04.2018. и 

16.04.2018.) 
- угледни час - Правилна исхрана и физичка активност код адолесцената 

(22.12.2017.) 
- Промоција здравих стилова живота - изложба - Здравствено-васпитна 

средства (29.05.2018.) 
 
Угледни час - Стерилизација и дезинфекција 
15.03.2018. др Елизабета Вујичић је организовала посету наставника и ученика 
приватне медицинске школе „Доситеј“ нашој школи. Они су присуствовали 
практичном делу угледног часа. Из школе „Доситеј“ присуствовали су Катарина 
Станић, директор; наставници Емилија Мијајловић и Миљана Ђођевић и 16 
ученика првог разреда образовних профила медицинска сестра-техничар, 
лабораторијски техничар, физиотерапеутски техничар и зубни техничар. Из 
наше Школе часу су присуствовали Александра Пејић, Кристина Тешић, 
Мирјана Чучковић, Невенка Живојиновић, Александра Христић и Биљана 
Тешић. Час су реализовали: наставник-ментор Љиљана Милојевић Милуновић 
и наставник Весна Радуловић са ученицима Смајиловић Разијом МС4/1, 
Стоиљковић Јованом МС4/1, Радовановић Иванком МС4/1; наставнице 
Јулијана Јовановић и Далиборка Марић са ученицима Бујошевић Невеном 
СТ3/2 и Мажић Данилом СТ3/2; наставница Јелена Анђелић са ученицима 
Алексић Владицом Ф3/2, Атлић Мајом Ф3/2, Јовановић Милицом Ф3/2; 
наставнбик-ментор Бојана Рвовић и наставник Тамара Кликовац са ученицима 
Маринковић Андријаном Л3/1 и Меанџија Анђелом Л3/1. 
Основни циљ часа је упознавање ученика са значајем стерилизације и 
дезинфекције као мере превенције здравља људи, применом различитих 
вештина свих образовних профила у нашој школи. У том смислу презентовани 



су кабинет здравствене неге, кабинет за дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију, апотека као и вештине стерилизације и дезинфекције. Након 
попуњених евалуационих листи од стране ученика час је оцењен оценом 4,42. 
Наставници су час оценили са 4,98, уз похвалу за оригиналност часа и неспорну 
корист за ученике и наставнике. Изражена је жеља да се сарадња две школе 
настави на заједничким пројектима у циљу стицања теоријских знања и 
практичх вештина у превенцији и терапији обољења људи. 
 
10.04.2018.године угледни час је одржан за одељење МС1/2. Часу су 
присуствовали наставници: Љиљана Милојевић Милуновић, Весна Радуловић, 
Бојана Ђинђић, Јована Предојевић Ћоровић и Елизабета Вујичић. Тиму који је 
реализоао час придружили су се ученици: Ања Зец и Лука Маринковић СТ3/1. 
Просечна оцена за угледни час од стране ученика је 4,71 а наставника 5,00. 
Након овог часа потекла је иницијатива идејног творца угледног часа да се 
угледни час трансформише у огледни час за ученике гимназија, и да се акценат 
стави на дезинфекцију. Чланови тима су подржали овај предлог. 
 
24.04.2018. године угледном часу је присуствовало одељење СТ3/1. Тиму за 
реализацију часа придружили су се и Виденовић Софија МС1/2, Ђорђевић 
Невена МС1/2, Глумац Марко МС1/2. Просечна оцена за практични део 
угледног часа, након анализе попуњених евалуационих листи, је 4,55. 
 
24.05.2018. године угледни час је одржан за одељење Ф1/1 у оквиру часова 
блок-наставе из предмета фармацеутско-технолошке операције и поступци. 
Присуствовали су следећи наставници: Вера Вилотић, Јована Поповић и 
Елизабета Вујичић. Ученици су час оценили оценом 4,45 а наставници 4,80. 
 
Изложба здравствено-васпитних средстава - Промоција здравих 
стилова живота  
Изложба  радова ученика трећег разреда одсека медицинска сестра техничар је 
организована 29.05.2018 од 12,00 до 14, 00 часова у холу школе. Изложени су 
радови свих ученика на нивоу трећег разреда у оквиру предмета Здравствена 
нега на тему превнције и очувања здравља као и промоција здравих стилова 
живота. У изложби су учествовали и ученици Техноарт школе са 
наставницима Бобаном Јовановићем и Горданом Јовановић 
Орландић. Техноарт је изложио своје радове из вајарства и уметничког писања, 
који су дело ученика те школе. На овај начин остварена је међушколска 
сардања. Ученици из Техноарт школе су упућени у плакате и њихове поруке 
које су намењене свима и имају циљ очувања здравља. Наша школа је као 
домаћин изложбе добила три скулптуре и један плакат од Техноарт школе и они 
ће  бити изложени у холу школе. Наставници зравствене неге задужени за 
менторство ученицима, припрему радова и организацију изложбе у школи су 
Ивана Стевановић, Весна Радуловић и Маја Ђуричић. 
 
Огледни час - Превенција и дијагностиковање тумора дојке 
30.05.2018. године наставнице Ивана Стевановић,  наставник здравствене неге, 
Милена Стојичић, наставник медицинске групе предмета и Снежана Бећирић, 
наставник  физике одржале су интердисциплинарни час Превенција и 
дијагностиковање тумора дојке. Час је одржан у одељењу МС 2/1. Циљ часа је 
био стицање знања о превенцији и дијагностиковању тумора дојке, али и 



развијање међупредметних компетенција за учење и усвајање знања. 
Припремом је предвиђено остваривање, према Закону о основама система 
образовања и васпитања, кључне компетенције 3) и 5), а међупредметне 
компетенције 1), 2), 6), 8) и 9) између предмета Патологија, Физика и 
Здравствена нега. На крају часа су ученици попунили евалуациони упитник 
анонимно и средња оцена успешности огледног часа је одличан (4,64), од 
стране наставника и стручних сарадника час је оцењен успехом одличан (4,86). 
Присутни насатвници: Весна Радуловић, Биљана Миливојевић, Споменка 
Варајић, Марија Нешић, Драгица Малиш, Мирјана Чучковић, Александра 
Михаиловић, Бранка Брајовић Михајловски, Радмила Антић, Сања Мучи, 
Јулијана Јовановић, Ана Јовановић, Ивана Пантелић Алић, Андријана 
Ристановић, Мила Шешлија Неагић, Бојана Грујичић, Бојана Пантелић, Јована 
Поповић, Јасмина Павићевић. 
  
Угледни час одељењског старешине - Беба бити или не бити 

13.04.2018. године у одељењу МС 3/5 одељењски старешина Ивана 
Стевановић је одржала радионицу Беба бити или не бити. Ученици су показали 
заинтересованост за тему која се односила на спречавање нежељене трудноће 
а реализована је методом играња улога. Поред тога што се радионица 
односила на превенцију нежељене трудноће, омогућава јачање улоге у 
друштву, истицање одговорности сваког појединца у односу на себе, породицу 
и друштвену заједницу. Присутни наставници на угледном часу: Светлана 
Лукас, Бојана Ђинђић, Драгана Глишић, Споменка Варајић, Јована Поповић и 
Александра Христић. Час је оцењен просечном оценом 5,00 од стране 
наставника. 
16.04.2018. године час је реализован са одељењем МС3/2. Присутни 
наставници: Биљана Миливојевић, Елвира Хаџић, Емилија Благојевић, Драгица 
Малиш и Бојана Грујичић. 
 

Угледни час - Правилна исхрана и физичка активност код адолесцената 

22.12.2017.године у анатомском кабинету одржана је радионица Правилна 
исхрана и физичка активност код адолесцената. Аутори радионице су 
наставници здравствене неге Ивана Стевановић, Маја Ђуричић и Весна 
Радуловић. Коришћена је интерактивна метода у групном раду. Поред наших 
ученика из свих одсека учествовали су и ученици Медицинске школе у Земуну 
са наставницима. Присутни наставници и стручни сарадници: Снежана Рајачић, 
Татјана Живановић (Медицинска школа „Надежда Петровић“), Александра 
Пејић, Невенка Живојиновић, Љиљана Јушчак, Радмила Антић, Лена Кенић, 
Бојана Ђинђић, Споменка Варајић, Данка Радосављевић, Емилија Стојковић, 
Драгица Малиш, Светлана Лукас, Ајша Сулејмани, Елвира Хаџић, Слађана 
Сарић, Љубинка Коцић, Бојана Грујичић, Милена Стојичић, Душица Бојић, 
Снежана Милановић, Жељка Николов, Силва Радић, Александра Христић. 
Присутни ученици: Медицинске школе „Надежда Петровић“: Момчило 
Адамовић, Анастасија Бијелић, Миа Васић, Катарина Милојковић, Алекса 
Благојевић, Лазар Јанковић. У радионици учествовали ученици: Душан 
Бојковић, Аница Гиљен МС3/1, Петра Марковић, Лазар Станковић МС3/2, 
Александра Милић,Маријана Бишевац МС3/3, Дејана Станојловић, Кристина 
Шормаз МС3/5, Ивана Радовановић, Анђела Бојковић МС3/6, Анђела 
Анђелковић, Јована Бјелановић Л3/2, Никола Курћубић Ф3/1, Катарина 
Нешовановић, Марина Жутомарковић Ф3/2, Теодора Грковић, Ива Петковић, 



Mariam Abu-Sheikh Ф3/3. Од стране колега радионица је оцењена средњом 
оценом 4,96, а од стране ученика 4,86. 
 
5. Присуство на стручним предавањима струковних удружења 
- Тимски рад у палијативном збрињавању  
- Палијативно збрињавање код хроничних плућних болести 
- Стратегија унапређења аног раста и развоја 
- Болничке инфекције - мере превенције 
- Психијатрија у светлу неуронауке, симпозијум 
- Уринарна инконтиненција код жена 
- Трансплантација срца - сестринске активности 
- Колоректални карцином, скрининг, дијагностика, лечење 
- Хитна стања код нефролошко-уролошких пацијената и значај сестринских 

интервенција 
- Физичка активност и метаболизам из угла молекуларне биологије 
- Примена ортомолекуларних једињења у медицини спорта 
- Карцином дојке - новине у здравственој нези, дијагностици и лечењу 
- Савремени приступ у дијагностици кардиоваскуларних болести и лечење код 

деце и одраслих 
- Клуб лечених алкохоличара, тема - Блискост - симпозијум 
- Аденокарцином, симпозијум 
- Ургентно збрињавање стања у васкуарним одељењима 
- Медицинске сестре водећи глас - здравље је људско право 
- Округли сто - трансфузија, здравствено васпитање 
- Рехабилитација и социјална интелигенција особа после можданог удара 
- Тумори ендокриног система 
- Пролећна кардиолошка радионица 
- Базична припрема даровитих особа 
 
6.Обука за примену новог концепта и методологије оцењивања на матурском 
испиту 
У просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центар за 
стручно образовање и образовање одраслих, 26. и 28. септембра 2017. године 
одржанe су обуке наставника за примену новог концепта и методологије 
оцењивања на матурском испиту: „Оцењивање засновано на компетенцијама у 
средњем стручном образовању“. Обуке су организоване за чланове тимова за 
развој матурског испита у шест образовних профила подручја рада Здравство и 
социјална заштита: лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, 
фармацеутски техничар, стоматолошка сестра-техничар, физиотерапеутски 
техничар и козметички техничар. 
Сврха новог концепта огледа се, пре свега, у уједначавању квалитета испита на 
републичком нивоу и унапређивању квалитета процеса оцењивања путем 
методологије оцењивања заснованe на компетенцијама. 
Обука је учесницима пружила разумевање карактeристика образовања и 
оцењивања заснованог на компетенцијама и усвајање методологије оцењивања 
заснованог на компетенцијама. Обука је резултирала развоју оквир за 
оцењивање компетенција за одређену квалификацију са критеријумима за 
оцењивање, који су се користили како на матурском  испиту, тако и упроцесу 
формативног оцењивања компетенција. 



Наставници наше школе који су били чланови овог Тима за развој матурског 
испита су: Снежана Милановић, Биљана Марковић Николић и Стојан Алексов за 
образовни профил лабораторијски техничар и Јелена Анђелић за образовни 
профил фармацеутски техничар. Током априла и маја стручњаци Центра за 
стручно образовање и образовање одраслих у сарадњи са сарадницима из 
школа реализовали су обуке за спровођење матурског и завршног испита по 
новом концепту. Наша школа је била домаћин обуке за имплементацију новог 
концепта матурског испита за образовне профиле лабораторијски техничар 
(23.04.) и фармацеутски техничар (26.04.). Учешће на обукама узели су и 
представници послодаваца, социјални партнери школа домаћина, који ће имати 
улогу екстерних оцењивача на завршном испиту и матурском практичном раду. 
 
Завод за унапређивање образовања и васпитања је након јавног конкурса 
сачинио листу оцењивача програма стручног усавршавања по областима 
за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21.годину. Наставник Вујичић Елизабета 
учествовала је у оцењивању програма стручног усавршавања у централној 
комисији, у комисији за оцењивање програма намењих наставницима који раде 
са децом којима је потребна додатна подршка у образовању, у комисији за 
здравствено васпитање и у комисији за стручне предмете у средњем стручном 
образовању. 
 
Током школске године Ивана Стевановић, наставник здравствене неге, је 
поднела захтев директору Школе за стицање звања педагошки саветник. Након 
комплетне школске процедуре добијања позитивног мишљења и подршке од 
стране Стручног већа наставника здравствене неге, Наставничког већа и 
Савета родитеља захтев је прослеђен Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја на даље поступање. Поступак до окончања школске 
2017/18. године није завршен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 

датум назив програма  

05.09.2017. Биохемијска дијагностика хроничне болести бубрега 

09.09.2017. Дефицит гвожђа и сидеропенијска анемија 

10.09.2017. Калијум: Улога, метаболизам и интеракције 

 
29.01. и 

30.03.2018. 

Семинар у организацији Секретаријата за образовање и дечију 
заштиту - Положај подносиоца захтева за покретање прекршајног 
поступка по Закону о прекршајима - новине у Закону о основама 
система образовања и васпитања - упознавање са прекршајним 
поступком и законским одредбама које су везане за одговорност 
родитеља, усвојитеља, старатеља, хранитеља и других лица, као и 
са онима које су везане за одговорност деце и малолетних особа  

 
22.02.2018. 

Регистровање фактура и других захтева за исплату ЦРФ и пракса 
буџетске инспекције  у установама образовања и васпитања и 
других корисника - Институт за економију и право 

24.02.2018. Развој самопоуздања и вештина комуникације 

 
20.04.2018. 

Нови систем радних односа и плата у установама образовања и 

васпитања - Институт за право и економију (предавачи: Ивана 
Савићевић, помоћник министра, Министарство државне управе и 
локалне самоуправе и Александра Бранковић, Сектор за 
управљање људским ресурсима, радним односима и платама у 
јавним службама, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе). 

 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СЕКРЕТАРА 

 

Стручно усавршавање кроз присуство  семинарима у организацији „Образовног 
информатора“: 
 

датум назив програма  

15.12.2017. Годишња конференција буџетских корисника 

06.02.2018. Примена закона о запосленима у јавним службама 

 
05.03.2018. 

Израда правилника о организацији и систематизацији послова у 
складу са уредбом о каталогу послова за предшколске установе, 
основне и средње школе 

 
20.04.2018. 

Нови систем радних односа и плата у установама образовања и 

васпитања - Институт за право и економију (предавачи: Ивана 
Савићевић, помоћник министра, Министарство државне управе и 
локалне самоуправе и Александра Бранковић, Сектор за 
управљање људским ресурсима, радним односима и платама у 
јавним службама, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе). 

 
29.01. и 

30.03.2018. 

Семинар у организацији Секретаријата за образовање и дечију 
заштиту - Положај подносиоца захтева за покретање прекршајног 
поступка по Закону о прекршајима - новине у Закону о основама 
система образовања и васпитања - упознавање са прекршајним 
поступком и законским одредбама које су везане за одговорност 
родитеља, усвојитеља, старатеља, хранитеља и других лица, као и 
са онима које су везане за одговорност деце и малолетних особа  



 
 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВА 

 
У периоду од 18.05.2015 - 01.10.2017.године послове координатора 
финансијско-рачуноводствених послова (шефа рачуноводства) обављала је 
Станислава Гочманац, на замени одсутне Љиљане Радуловић. Уз сагласност 
директора Станислава Гочманац је имала обавезу похађања стручних 
едукација, контирања и спровођења рачуноводствених послова-књижења до 
31.10.2017.године. 
13.11.2017.године на место шефа рачуноводства вратила се (након 
породиљског одсуства) Љиљана Радуловић. 
 
Стручно усавршавање кроз присуство семинарима: 
 

датум назив програма  

19.12.2017. Израда финансијских планова за 2018.годину у складу са новинама 
у примени закона у организацији Образовног информатора 

17.01.2018. Састављање годишњих финансијских извештаја и пореског 
биланса за 2017.годину у организацији Информативно-пословног 
центра 

 
22.02.2018. 

Обавеза и начин регистровања фактура у Централном регистру 
фактура (ЦРФ) у организацији Института за економију и право 
(ИЕП) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


