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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ И ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Економске школе у Ужицу је сачињен у складу са чл. 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник РС" бр. 120/04,
57/07, 104/09 и36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа
(„Службени Гласник РС" бр. 68/10).
Садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха његовог постојања
је информисање јавности о документима и информацијама које поседује и којима располаже
Економска школа у Ужицу.

Основни подаци
Назив школе је: Економска школа
Адреса: Ужице, Трг Светог Саве 6.
Телефони:
директор : 031/510-506;
секретар/централа: 031/513-383
факс: 031/513-462
Електронска адреса школе: direktor@eksue. edu.rs
Вебсајт школе: www.eksue.edu.rs.
Шифра делатности: 85.32 - средње стручно образовање
Матични број: 07279345;
Регистарски број: 6187004395;
ПИБ:101945421
Текући рачун: 840-678660-81; рачун сопствених средстава: 840-678666-63
Школу представља и заступа директор школе, Милица Прљевић.
Информатор је доступан јавности у електронском облику на интернет адреси
Економске школе www.eksue.edu.rs. Штампана верзија информатора у виду брошуре,
каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија,
одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.
Лице одговорно за тачност и потпуност података је Милица Прљевић, директор Школе.
1.1. Подаци о оснивању и упис у судски регистар
Оснивач школе је Република Србија.
Школа је 25.09.1946. године, Одлуком Министарства трговине, почела са радом под
називом Државна трговачка академија као прва школа те врсте у западној Србији. Током свог
постојања Школа је више пута мењала назив и то:
- Држава трговачка академија од 1946. до 1949. године;
- Економска средња школа од 1950. до 1967. године;
- Школски центар за образовање економских, трговинских и угоститељских кадрова
«Младост» од од 1968. до 1978. године;
- Образовни центар «Миодраг Миловановић Луне» ООУР Средње стручно образовање од
1978. до 1984. године;
- Средња школа «Младост» од 1985. до 1992. године и
- Економска школа почев од 06.10.1992. године, Решењем Привредног суда у Ужицу Фи
2654/92, регистарски уложак I-524-00
1.2. Делатност школе
Шифра делатности Школе: 85.32 – средње стручно образовање
Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег стручног
образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима
друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.
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Образовно-васпитну делатност Шкoлa oбaвљa сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa другим
oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa.
Шкoлa свojу oбрaзoвнo-вaспитну дeлaтнoст oствaруje нa oснoву прoписaних плaнoвa и
прoгрaмa нaстaвe и учeњa и у oбaвeзи je дa дo зaвршeткa нaстaвнe гoдинe oствaри плaн и
прoгрaм нaстaвe и учeњa сa прoписaним фoндoм чaсoвa из свих прeдмeтa и других
aктивнoсти утврђeних гoдишњим плaнoм рaдa Шкoлe.
Образовно-васпитну делатност Школа остварује у два подручја рада:
-Економија, право и администрација и
-Трговина, угоститељство и туризам.
Школа је верификована за следеће образовне профиле
БРОЈ РЕШЕЊА
ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
Eкономски техничар

4 године

Kомерцијални
техничар

4 године

Tрговац

3 године

Kувар

3 године

Kонобар

3 године

Посластичар

3 године

Економија, право
и администрација

Финансијски техничар

4 године

Трговина,
угоститељство и
туризам

Трговински техничар

4 године

Пословни
администратор-оглед

4 године (I разред)

Финансијски
администратор-оглед

4 године (I разред)

Пословни
администратор-оглед

4 године (II,III и IV
разред)

Финансијски
администратор-оглед

4 године (I и II
разред)

Економија, право
и администрација
022-05-203/94-03
од 26.03.1994.год.

022-05-203/94-03
од 19.01.2000.год.
022-05-203/94-03
од 27.02.2004.год.

022-05-203/94-03
од 31.05.2005.год.

022-05-203/94-03
од 21.06.2006.год.
022-05-203/94-03
од 21.06.2006.год.

ТРАЈАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА

Трговина,
угоститељство и
туризам

Економија, право
и администрација

Економија, право
и администрација

Економија, право
и администрација

022-05-00203/9403 од 02.06.2008.г.

Економија, право
и администрација

022-05-00203/9403 од 27.04.2010.г

Економија, право
и администрација

022-05-00203/9403 од 27.04.2013.г

Економија, право
и администрација

Банкарски службеник - 4 године (I разред)
оглед
Финансијски
администратор-оглед

4 године (III и IV
разред

Банкарски службеник- 4 године (II,III и IV
оглед
разред)
Службеник осигурања 4године (I,II,III и IV
- оглед
разред)
Пословни
администратор

4године (I,II,III и IV
разред)

Финансијски

4године (I,II,III и IV
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022-05-00203/9403 од 13.07.2017.г

022-05-00203/9403 од 11.12.2017.г

Трговина,
угоститељство и
туризам

Економија, право
и администрација

администратор

разред)

Туристички техничар

4 године

Службеник у
банкарству и
осигурању

4 године

Царински техничар
022-05-00203/9403 од 06.06.2019.г
022-05-203/94-03
од 15.09.2020.год

Трговина,
угоститељство и
туризам
Економија, право
и администрација

Туристичкохотелијерски техничар

4 године

Економски техничар

4 године

Поред редовног школовања Економска школа обавља и ванредно школовање ученика,
доквалификације и преквалификације и омогућава завршетак започетог школовања у складу
са Законом.
Школа нема регистровану проширену делатност.
2.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ И ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА
УПРАВЉАЊА, САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА, ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА, НАСТАВНОГ
ОСОБЉА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ
КОЛЕГИЈУМА, СЕКРЕТАРА, ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА, ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ
2.1. Орган управљања – Школски одбор

Школски одбор је Орган управљања у школи, има девет чланова укључујући и
председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. У
раду школског одбора учествују два представника ученичког парламента и представник
синдиката школе. Мандат школског одбора је четири године.
Школски одбор: дoнoси стaтут, прaвилa пoнaшaњa у шкoли и другe oпштe aктe и дaje
сaглaснoст нa aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa; дoнoси Шкoлски прoгрaм,
Рaзвojни плaн, Гoдишњи плaн рaдa и усвaja извeштajе o њихoвoм oствaривaњу, врeднoвaњу
и сaмoврeднoвaњу; утврђуje прeдлoг финaнсиjскoг плaнa зa припрeму буџeтa Рeпубликe;
донoси финaнсиjски плaн шкoлe, у склaду сa зaкoнoм; усвaja извeштaj o пoслoвaњу, гoдишњи
oбрaчун и извeштaj o извoђeњу eкскурзиja; рaсписуje кoнкурс зa избoр дирeктoрa и образује
комисију за избор директора; дaje мишљeњe и прeдлaжe министру избoр дирeктoрa Школе;
зaкључуje сa дирeктoрoм Школе угoвoр o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa; одлучуje o
прaвимa и oбaвeзaмa дирeктoрa Школе; дoнoси oдлуку o прoширeнoj дeлaтнoсти Школе;
рaзмaтрa пoштoвaњe oпштих принципa, oствaривaњe циљeвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и
стaндaрдa пoстигнућa и прeдузимa мeрe зa пoбoљшaњe услoвa рaдa и oствaривaњe
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa; дoнoси плaн стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних и усвaja извeштaj
o њихoвoм oствaривaњу; oдлучуje пo жaлби нa рeшeњe дирeктoрa; одлучује о статусној
промени и о промени назива и седишта Школе; усваја извештаје о раду директора и
извештаје о раду Школе; учествује у самовредновању квалитета рада Школе и усваја
извештај о самовредновању; одлучује о пословању Школе и коришћењу њених средстава;
одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора; одлучује о коришћењу
средстава прикупљених од родитеља ученика, на предлог Савета родитеља; доноси одлуке
по предлозима Савета родитеља; даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које
му упућује тај орган; именује чланове Стручног актива за развојно планирање; предлаже
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министарству план уписа ученика; образује комисије из своје надлежности када се за то
укаже потреба и oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм, aктoм o oснивaњу и стaтутoм,
као и послове предвиђене другим важећим законским и подзаконским прописима и актима.

Састав Школског одбора
Име и презиме

Овлашћени предлагач

Мирјана Китић

Јединица локалне самоуправе

Тијана Бацетић

Јединица локалне самоуправе

Александар Поповић

Јединица локалне самоуправе

Наташа Тодоровић

Представник Савета родитеља

Светислав Вермезовић

Представник Савета родитеља

Тања Леонтијевић

Представник Савета родитеља

Оливер Мићић Бућић

Представник запослених

Љиљана Максимовић Рубежановић

Представник запослених

Биљана Миловић

Представник запослених

Председник Школског одбора: Мирјана Китић, заменик Биљана Миловић.

2.2. Орган руковођења

Директор и помоћник директора обављају послове руковођења радом Школе и друге
послове,у складу са законом и Статутом Послодавца.

2.1.1. Директор

Директор Школе организује рад и пословање и одговара за законитост рада школе.
Директор заступа и представља школу.
Директор школе обавља следеће послове: плaнирa и oргaнизуje oствaривaњe
прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и свих aктивнoсти шкoлe; одговоран је за oбезбеђивање
квaлитeтa, сaмoврeднoвaње, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања,
oствaривaње стaндaрдa пoстигнућa и унaпрeђивaње квалитета oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa;
одговоран је за oствaривaње Рaзвojнoг плaнa шкoлe; oдлучуje o кoришћeњу срeдстaвa
утврђeних финaнсиjским плaнoм и oдгoвaрa зa oдoбрaвaњe и нaмeнскo кoришћeњe тих
срeдстaвa, у склaду сa зaкoнoм; сaрaђуje сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe,
oргaнизaциjaмa, удружeњимa; пружа подршку у стварњу амбијента за остваривање
предузетничког образовања и предузетничких активности ученика; oргaнизуje и врши
пeдaгoшкo-инструктивни увид и прaти квaлитeт oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe прaксe
и прeдузимa мeрe зa унaпрeђивaњe и усaвршaвaњe рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa;
плaнирa и прaти стручнo усaвршaвaњe запослених и спрoвoди пoступaк зa стицaњe звaњa
нaстaвникa и стручних сaрaдникa; одговоран је за регуларност спровођења свих испита у
школи у складу а прописима (образује комисије за полагање испита ученика...); прeдузимa
мeрe у случajeвимa пoврeде зaбрaна прoписaних Зaкoнoм и нeдoличнoг пoнaшaњa
зaпoслeнoг и њeгoвoг нeгaтивнoг утицaja нa учeникe; прeдузимa мeрe рaди извршaвaњa
нaлoгa прoсвeтнoг инспeктoрa и предлога прoсвeтнoг сaвeтникa, кao и других инспeкциjских
oргaнa; одговоран је за блaгoврeмeн и тaчан унoс и oдржaвaње aжурнoсти бaзe пoдaтaкa о
шкoли у oквиру jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa прoсвeтe; обавезан је да блaгoврeмeнo
информише запослене, учeнике и рoдитeље, oднoснo друге зaкoнске зaступнике, стручне
oргaне и oргaне упрaвљaњa o свим питaњимa oд интeрeсa зa рaд шкoлe у целини; сaзивa и
рукoвoди сeдницaмa нaстaвничкoг вeћa, бeз прaвa oдлучивaњa; oбрaзуje стручнa тeлa и
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тимoвe, усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних oргaнa у шкoли; сaрaђуje сa рoдитeљимa, oднoснo
другим зaкoнским зaступницимa учeникa школе и Саветом родитеља; пoднoси извeштaj
Школском одбору o свoм рaду и рaду шкoлe, нajмaњe двa путa гoдишњe; oдлучуje o прaвимa,
oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa учeникa и зaпoслeних, у склaду сa Зaкoнoм и другим зaкoнoм;
дoнoси oпшти aкт o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм; oбeзбeђуje
услoвe зa oствaривaњe прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти учeникa и зaпoслeних у склaду сa
Зaкoнoм и другим зaкoнoм; сaрaђуje сa учeницимa и учeничким пaрлaмeнтoм; oдлучуje пo
жaлби нa рeшeњe кoнкурснe кoмисиje зa избoр кaндидaтa зa приjeм у рaдни oднoс; заступа и
представља Школу и даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају његове
одсутности или спречености; даје пуномоћје за заступање Школе; припрема предлоге
планова које доноси Школски одбор, ако Законом и Статутом није другачије одређено;
заказује седнице Школског одбора, ако то не учини у року председник, односно заменик
председника Школског одбора; стара се о наменском коришћењу школског простора и
закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке Школског одбора у складу
са Законом; врши преузимање запослених у складу са Законом, закључује уговоре о раду и
уговоре о извођењу наставе са лицем запосленим код другог послодавца, односно који
самостално обавља делатност; потписује јавне исправе које издаје Школа, уговоре и друга
акта везана за пословање Школе; одлучује, у складу са законом и општим актима о свим
питањима из радних односа запослених у Школи; обавља и друге послове и одговоран је за
њихово извршавање, у складу са Законом и општим актом Школе.
Услови за избор директора прописани су Законом. Мандат директора износи четири године,
без ограничења у погледу броја мандата на које може бити изабран. Директор школе је
одговоран за свој рад Школском одбору и министру.

Директор школе је Милица Прљевић, дипломирани педагог,
телефон: (031) 510-506, 065/3069292, e-mail: direktor@eksue.edu.rs

2.2.2. Помоћник директора
Рeшeњeм дирeктoрa нa пoслoвe пoмoћникa дирeктoрa рaспoрeђуje сe нaстaвник и
стручни сaрaдник, кojи имa прoфeсиoнaлни углeд и искуствo у Шкoли, зa свaку шкoлску,
oднoснo рaдну гoдину.
Пoмoћник дирeктoрa: зaмeњуje дирeктoрa у случajу њeгoвe oдсутнoсти или
спрeчeнoсти; oргaнизуje, рукoвoди и oдгoвoрaн je зa пeдaгoшки рaд Шкoлe; кooрдинирa рaд
стручних aктивa, тимова и других стручних oргaнa Шкoлe; помаже директору у инструктивнопедагошким пословима; стара се о спровођењу и поштовању кућног реда; организује
прикупљање и обраду материјала за извештавање из области наставе и васпитања;
организује рад на уредном вођењу педагошке и школске документације; обезбеђује замену
часова одсутним наставницима; председава и руководи радом Педагошког колегијума, по
налогу директора; сазива и руководи седницом одељењског већа, у случају спречености
одељењског старешине, без права одлучивања, по налогу директора; oбaвљa пoслoвe
нaстaвникa или стручнoг сaрaдникa у склaду сa рeшeњeм дирeктoрa; издaje нaлoгe зaпoслeнимa
у Шкoли, у склaду са oписoм њихoвих пoслoвa и обавља друге послове по налогу директора
Школе.
Послове помоћника директора обавља један извршилац са 50% радног времена у
склaду сa нoрмaтивoм кojим сe утврђуjу критeриjуми и стaндaрди зa финaнсирaњe шкoлe, а
остатак радног времена до пуног радног времена обавља послове нaстaвникa математике у
склaду сa рeшeњeм дирeктoрa.
Помоћник директора школе је Зорица Караић-Шибалић, мастер математичар
телефон: (031) 513-383, e-mail: zoka21@eksue.edu.rs
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2.3. Саветодавни орган – Савет родитеља
У Школи се као саветодавно тело формира Савет родитеља, ради што боље сарадње
и учешћа родитља у остваривању образовно-васпитних задатака Школе.
Савет родитеља Школе чини по један представник родитеља односно другог законског
заступника ученика сваког одељења у Школи.
Родитељи се бирају јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља
ученика у одељењу. Седнице Савета родитеља су јавне и на њима могу присуствовати
остали родитељи ученика и наставници.
Савет родитеља: прeдлaжe прeдстaвникe рoдитeљa учeникa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa учeникa у Шкoлски oдбoр; прeдлaжe свoг прeдстaвникa у свe oбaвeзнe тимoвe у
Шкoли; учeствуje у пoступку прeдлaгaњa избoрних сaдржaja и у пoступку избoрa уџбeникa;
рaзмaтрa прeдлoг Шкoлскoг прoгрaмa, Рaзвojнoг плaнa, Гoдишњeг плaнa рaдa; рaзмaтрa
извeштaje o oствaривaњу прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Рaзвojнoг плaнa и Гoдишњeг
плaнa рaдa, спoљaшњeм врeднoвaњу, сaмoврeднoвaњу, матурском и зaвршнoм испиту,
рeзултaтимa нaциoнaлнoг и мeђунaрoднoг тeстирaњa и спровођења мера за унaпрeђeњe
квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa; рaзмaтрa нaмeну кoришћeњa срeдстaвa oд дoнaциja и
oд прoширeнe дeлaтнoсти Шкoлe; прeдлaжe Школском одбору нaмeну кoришћeњa срeдстaвa
oствaрeних рaдoм учeничкe зaдругe и прикупљeних oд рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг
зaступникa учeникa; рaзмaтрa и прaти услoвe зa рaд Шкoлe, услове за одрастање и учење,
бeзбeднoст и зaштиту учeникa; учeствуje у пoступку прoписивaњa мeрa, начина и поступака
заштите и бeзбeднoсти учeникa и прaвилa пoнaшaњa у Шкoли; дaje сaглaснoст нa прoгрaм и
oргaнизoвaњe eкскурзиje и рaзмaтрa извeштaj o њихoвoм oствaривaњу; прeдлaжe
прeдстaвникa и њeгoвoг зaмeникa зa oпштински сaвeт рoдитeљa; даје мишљење на Школски
програм; даје мишљење на одлуку о проширеној делатности Школе; предлаже представнике
у Стручни актив за развојно планирање; рaзмaтрa успeх и владање учeникa, oргaнизуje
друштвeни и зaбaвни живoт учeникa, спoртскe и другe мaнифeстaциje у шкoли; предлаже
мере за унапређење образовно-васпитног рада и квалитета рада Школе; упућује своје
предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору и стручним органима Школе;
рaзмaтрa и другa питaњa чије је разматрање неопходно за oствaривaње штo бoљe сaрaдњe и
учeшћa рoдитeљa у oствaривaњу oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa Шкoлe.
Састав Савета родитеља

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ
И
РОДИТЕЉА

IE

ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ
И
РОДИТЕЉА

ПРЕЗИМЕ

Данијела Ерић

IIIЕ1

Нада Цветић

IПА

Светислав Вермезовић

IIIЕ2

Валентина Златић

IФА

Ненад Шундерић

IIIПА

Марија Паликућа

IСБО

Светлана Лазић

IIIФА

Ана Бошковић

IЦТ

Весна Стефановић

IIIСБО

Мирослав Цвијовић

IТХТ

Данијела Јанковић

IIIЦТ

Јелица Јовановић

IIЕ

Маријана Цветковић

IVЕ1

Снежана Бацетић

IIПА

Наташа Тодоровић

IVЕ2

Божидарка Савић

IIФА

Валентина Марковић

IVПА

Сретен Секулић

IIСБО

Миљка Мутавџић

IVФА

Светлана Милосављевић

II ЦТ

Гордана Радојичић Грачанац

IVСБО

Андреј Павловић

II ТХТ

Тања Леонтијевић

IVЦТ

Слађана Ивковић
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Председник Савета родитеља је Наташа Тодоровић.
2.4. Наставно особље
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварује наставно особље, а
наставно особље чине: наставници и стручни сарадници.

2.4.1. Наставници

На радном месту наставник запослено је 67 лица што чини 51,63 систематизованих
извршилаца на овом радном месту.
Нaстaву и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у Шкoли oствaруje нaстaвник.
Зaдaтaк нaстaвникa je дa свojим кoмпeтeнциjaмa oсигурa пoстизaњe циљeвa oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и стaндaрдa пoстигнућa, увaжaвajући принципe oбрaзoвaњa, прeдзнaњa, пoтрeбe,
интeрeсoвaњa и пoсeбнe мoгућнoсти учeникa.
Наставник: планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом школе; остварује
индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;
остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на
наредни ниво образовања или у другу школу; пружа додатну подршку ученицима из
осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом; учествује у раду тима за израду ИОП-а и учествује у раду тима за додатну
подршку ученику; ради у испитним комисијама; обавља послове ментора приправнику; води
прописану евиденциjу и педагошку документацију; обавља послове одељењског старешине;
ради у тимовима и органима Школе; учествује у изради прописаних докумената Школе; ради
унапређивања образовно васпитне праксе сарађује и саветује се са родитељима, односно
другим законским заступницима ученика, запосленима у школи, спољним сарадницма,
стручним и другим институцијама; припрема и реализује екскурзије, излете, посете; обавља и
друге васпитно-образовне активности које су садржински повезане са наставом (припрема
ученике за такмичења, припрема и организује такмичења у Школи, учествује у припремању
јавних и културних манифестација у школи и граду); обавља дежурство у Школи према
утврђеном распореду; рукује кабинетским збиркама, опремом и наставним средствима и
одговара за њихову употребу; стручно се усавршава; обавља и друге послове у складу са
Законом, подзаконским актима, општим актима Школе, решењем о структури и распореду
обавеза наставника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље донетим на основу Годишњег
плана рада школе.
2.4.2. Организатор практичне наставе и вежби
Организатор практичне наставе и вежби обавља следеће послове: планира и
програмира васпитно образовни рад у практичној настави (која се реализује у школи и у
привредним субјектима / установама); помаже директору у обављању послова везаних за рад
практичне наставе; обавља инструктивно-педагошки рад; сарађује са ученичким
организацијама; анализира реализацију и мере за унапређење практичне наставе; надзире и
контролише извршење годишњег плана рада везано за практичну наставу; контролише
простор и инвентар пре и после завршетка наставе; организује дежурства у радионицама;
припрема распоред практичне наставе, професионалне праксе, блок наставе; прати и
проучава законске прописе из делокруга свога рада; обавља дежурство у Школи према
утврђеном распореду; обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским актима,
општим актима Школе, решењем о структури и распореду обавеза наставника у оквиру
четрдесеточасовне радне недеље донетим на основу Годишњег плана рада Школе.
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Послове Организатора практичне наставе и вежби обављају:
Љиљана Савић, мастер филолог студијски програм шпански језик и хиспанске књижевности
са непуним (50%) радним временом;
Ивана Кузељевић, дипломирани економиста са непуним (30%) радним временом;
Јелена Костадиновић Јовановић, дипл. економиста са непуним (20%) радним временом.
2.5. Стручни сарадници
Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и
библиотекар.
2.5.1. Педагог

Стручни сарадник- педагог обавља следеће послове: доприноси стварању оптималних
услова за развој ученика и унапређивању васпитно-образовног, односно образовно-васпитног
рада; учествује у планирању, програмиању, праћењу и вредновању остваривања васпитнообразовног рада; прати, анализира и подстиче целовит развој детета и ученика; пружа
подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова
васпитно-образовног рада; обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно
другим законским заступницима ученика и запосленима у Школи; пружа помоћ наставницима
на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовно-васпитног рада
индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног
образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених
резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним
пратиоцима / педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој наставника;
подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање у Школи;
спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на
наредни ниво образовања или у другу школу; организује и реализује активности на пружању
подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;
организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења; пружа подршку у
изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном
комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или социјалном
подршком ученику; ради у стручним тимовима и органима установе; води прописану
евиденцију и педагошку документацију; учествује у изради прописаних докумената Школе;
координира и учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;
учествује у структуирању
одељења у Школи на основу процењених индивидуалних
карактеристика ученика;
обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање
индивидуалних снага и потреба за подршком; креира и прилагођава инструменте процене
како би дошао до релевантних података о ученицима, узимајући у обзир њихове
специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;
реализује сарадњу са Центром за социјални рад и другим релевантним институцијама,
локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад
Школе; иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу Школе;
обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са директором, помоћником директора,
наставницима и другим стручним сарадницима ради унапређивања образовно-васпитног
рада; прати напредовање ученика, уочава проблеме, испитује чиниоце успеха и напредовања
и узроке неуспеха појединих ученика и одељења, обавља саветодавни рад и предлаже мере
за побољшање резултата рада ученика; сарађује са одељењским старешинама у циљу
пружања помоћи и решавања актуелних проблема, као и у појачаном васпитном раду са
ученицима који чине повреду обавезе ученика; сарађује са наставницима код оперативног
планирања и непосредне припреме за рад као и са стручним већима у планирању и
реализацији њиховог рада; стручно се усавршава; учествује у контроли педагошке
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документације Школе; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора у
складу са законом, подзаконским актима и општим актима Школе.
Послове Педагога у школи обавља један извршилац, и то:
Јелена Масал, мастер педагог са пуним радним временом,
e-mail: pedagogeksue@gmail.com
2.5.2. Психолог

Стручни сарадник-психолог обавља следеће послове: доприноси стварању
оптималних услова за развој ученика и унапређивању васпитно-образовног, односно,
образовно-васпитног рада; учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању
остваривања васпитно-образовног рада; пружа подршку наставницима у планирању,
припремању и реализацији свих видова васпитно-образовног рада; пружа помоћ
наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и
индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на
основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима,
родитељима, личним пратиоцима, подстиче лични и професионални развој наставника;
спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на
наредни ниво образовања или у другу установу; организује и реализује активности на
пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне
зрелости; координира превентивни рад у Школи и пружање подршке ученицима и
родитељима за примену здравих стилова живота, оснаживање породице за промену
адекватних васпитних стилова; обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно
другим законским заступницима ученика, наставницима и другим стручним сарадницима на
унапређењу васпитно-образовног рада; обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима,
односно другим законским заступницима ученика и запосленима у Школи; ради у стручним
тимовима и органима Школе; води прописану евиденцију и педагошку документацију; пружа
подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са
интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или
социјалном подршком ученику; учествује у структуирању одељења у Школи на основу
процењених индивидуалних карактеристика ученика; обавља послове у вези са
професионалном оријентацијом и тестира ученике уз посебно уважавање индивидуалних
снага и потреба за подршком;
креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о
ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији,
емоционалном и когнитивном развоју; реализује сарадњу са стручним и другим
институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за
успешан рад Школе; учествује у изради прописаних докумената Школе; учествује у контроли
педагошке документације Школе; стручно се усавршава; обавља и друге послове по налогу
директора и помоћника директора у складу са законом, подзаконским актима и општим актима
Школе.
Послове психолога у школи обавља један извршилац, и то:
Драгана Радовић, дипломирани психолог са непуним (50%) радним временом.
e-mail: draganaradovic1975@gmail.com
2.5.3. Библиотекар
Стручни сарадник–библиотекар обавља следеће послове: води пословање
библиотеке, медијатекe; у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези
са издавањем књига и других публикација; планира, организује и учествује у изради и
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реализацији програма образовања и васпитања; сарађује са наставницима и стручним
сарадницима; руководи радом библиотечке секције; учествује у организовању и остваривању
културне активности и јавне делатности школе; води фото, видео и другу архиву школе и
стручно их обрађује; сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и
друштвеним окружењем; предлаже набавку књига, часописа, медијатечке грађе,
инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује; учествује у избору одобрених уџбеника са
осталим члановима већа; учествује у раду тимова и органа школе; води педагошку
документацију и евиденцију; учествује у изради прописаних докумената установе; води
летопис Школе; стара се о чувању библиотечког фонда и њиме рукује, учествује у раду
комисија за расходовање књижног фонда, као и на повезивању књига; обавља аналитичкоизвештајне послове у вези са радом библиотеке; промовише нове књиге и часописе,
организује песничке сусрете, обележава значајне историјске датуме и годишњице и учествује
у припремању програма поводом обележавања значајних јубилеја; стручно се усавршава;
обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора у складу са законом,
подзаконским актима и општим актима Школе.
Послове библиотекара у школи обављају:
Јелена Масал, мастер педагог са непуним (70%) радним временом;
Љиљана Савић, мастер филолог студијски програм шпански језик и хиспанске књижевности
са непуним (20%) радним временом
Ивана Ђурић, дипл. педагог са непуним (10%) радним времном.

2.6. Ненаставно особље
2.6.1. Секретар школе

Секретар Школе обавља следеће послове: стара се о законитом раду Школе, указује
директору и Школском одбору на неправилности у раду Школе; обавља управне послове у
Школи; израђује опште и појединачне правне акте Школе; обавља правне и друге послове за
потребе Школе; израђује уговоре које закључује Школа; обавља правне послове у вези са
статусним променама у Школи; обавља правне послове у вези са уписом ученика и одраслих;
обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом
Школе; пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора и Савета родитеља;
пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Школе; обавезни је
члан конкурсне комисије која спроводи конкурсну процедуру и доноси решење о избору
кандидата по расписаном конкурсу за пријем у радни однос запослених; прима пријаве за
полагање испита, организује полагања испита, даје потребна обавештења, води прописану
евиденцију и издаје јавне исправе ванредним ученцима; обавља стручне и административнотехничке послове у вези са заснивањем, престанком радног односа, распоређивањем и
другим променама статуса запослених; учествује у припремању седница Школског одбора,
даје правна мишљења у вези са обављањем послова из његове надлежности, присуствује
седницама и води записник; учествује у припремању седница Савета родитеља, даје правна
мишљења у вези са обављањем послова из његове надлежности; стара се о објављивању
аката и информисању органа Школе; припрема и доставља извештаје и податаке за органе
Школе, министарства, служби и органа ван школе; води и ажурира персонална досијеа
запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код
надлежних органа; стара се о одлагању документације у архиву Школе, издавању
документације из архиве и о њеном ажурирању; стара се о евидентирању и чувању аката
Школе и аката примљених од других лица; прати прописе и о томе информише запослене;
стручно се усавршава; обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора,
у складу са Законом, подзаконским актима и општим актима Школе.
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Секретар школе је Бранка Милић, дипл. правник.
Телефон 031/513-383, e-mail: sekretar@eksue.edu.rs
2.6.2. Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове - Шеф
рачуноводства

Дипломирани економиста за финансијско–рачуноводствене послове обавља следеће
послове: организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;
развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и
појединачних аката из области свог рада; координира израду и припрему финансијских
извештаја; сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна
обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима; доноси одлуке о
начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; прати правне прописе и
контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских
средстава; израђује и контролише финансијске прегледе, анализе и извештаје; пројектује
приливе и одливе новчаних средстава; координира у спровођењу начела једнообразности у
вези са евидентирањем и извештавањем; израђује завршни рачун; контролише формирање
документације за пренос новчаних средстава; врши рачуноводствене послове из области
рада; припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;
усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; прати
усаглашавање потраживања и обавеза; прати чување и архивирање финансијских извештаја,
дневника и главне књиге; учествује у поступцима јавних набавки; стручно се усавршава;
обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора у складу са Законом,
позаконским актима и општим актима Школе.
Шеф рачуноводства је Драгана Стефановић, дипломирани економиста.
Телефон 031/513-383, e-mail: natasa@eksue.edu.rs

2.6.3.

Запослени на административним пословима - Референт за финансијскорачуноводствене послове

Послови референта за финансијско - рачуноводствене послове дефинисани су и
ближе уређени Правилником о организацији и систематизацији послова у Економској школи.
Број запослених на административним пословима утврђује са на почетку сваке
школске године у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима за
финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања.
Референт за финансијско - рачуноводствене послове је Младенка Луковић, рачуноводствени
техничар са пуним радним временом.
Телефон 031/513-383, e-mail: maca@eksue.edu.rs
2.6.4. Запослени на специјализованим пословима
Техничар одржавања информационих система и технологија

Послови техничара одржавања информационих система и технологија дефинисани су
и ближе уређени Правилником о организацији и систематизацији послова у Економској
школи.
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Број запослених овим пословима утврђује са на почетку сваке школске године у складу
са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима за финансирање установе која
обавља делатност средњег образовања и васпитања.
Техничар одржавања информационих система и технологија је Дарко Васиљевић,
грађевински техничар за високу градњу са непуним (50%) радним временом.
Телефон 031/513-383, e-mail: darkovasiljevic180@gmail.com
2.7. Помоћно-техничко особље

Помоћно-техничке послове у Школи обављају:
- домар/мајстор одржавања и
- чистачице.
Послови помоћно-техничког особља дефинисани су и ближе уређени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Економској школи
Број запослених на пословима помоћног – техничког особља утврђује са на почетку
сваке школске године у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима
за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања.
Послове помоћно-техничког особља обавља 8 извршилаца са пуним радним временом
и то 1 домар и 7 чистачица.
2.8. Стручни органи, тимови, већа и педагошки колегијум

Стручни органи се старају о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног
рада Школе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о
остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника и
стручних сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за
јединствен и усклађен рад са ученицима и решавају друга стручна питања образовноваспитног рада.
Одлуке доносе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.
Седницама могу да присуствују представници Ученичког парламента, без права одлучивања.
Стручни органи школе су: наставничко веће, одељењско веће, стручно веће за
области предмета, стручни активи за развојно планирање, стручни актив за развој школског
програма и други стручни тимови.
2.8.1. Наставничко веће
Нaстaвничкo вeћe чинe нaстaвници и стручни сaрaдници, као и oрганизатори
прaктичнe нaстaвe и вежби.
Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања
од значаја за рад наставничког већа, уређују се пословником о раду.
Наставничко веће: утврђуje прeдлoг Гoдишњeг плaнa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и
Шкoлскoг прoгрaмa и стaрa сe o њихoвoм успeшнoм oствaривaњу; стара се о организацији
образовно-васпитног рада и о остваривању програма образовања и васпитања; утврђује
план свог рада и подноси извештаје о његовом остваривању; рaзрaђуje и рeaлизуje план и
програм наставе и учења; учествује у припремању плана и програма извођења блок наставе,
практичне наставе и врши њихово осавремењивање; врши анализу извршавања задатака
образовања и васпитања, резултата образовно-васпитног рада и одлучује о мерама за
унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика; прeдлaжe рaспoрeд зaдужeњa нaстaвникa
и сaрaдникa у извршaвaњу пojeдиних зaдaтaкa и oдeљeњскa стaрeшинствa; рaзмaтрa
рaспoрeд чaсoвa нaстaвe; предлаже поделу разреда на одељења и број ученика у
одељењима и групама; сaрaђуje сa рoдитeљимa учeникa и пружa им пoмoћ у циљу
jeдинствeнoг вaспитнoг дeлoвaњa пoрoдицe и Шкoлe; плaнирa и oргaнизуje oбликe
вaннaстaвних aктивнoсти учeникa, доноси прoгрaм и календар извoђeњa eкскурзиja и
прeдлaжe гa зa Гoдишњи плaн Шкoлe; доноси одлуке о похваљивању и награђивању ученика
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као и критеријуме за проглашење ученика генерације и проглашава ученика генерације;
утврђуje испуњeнoст услoвa зa бржe нaпрeдoвaњe учeникa; даје мишљења и предлоге о
питањима из делокруга стручног рада Школе (планови и програми наставе и учења и др.) и
доноси одлуку о избору уџбеника; припрема календар такмичења ученика и обезбеђује
услове за њихово припремање; рaзмaтрa прeдлoг зa именовање мeнтoрa припрaвницима;
рaзмaтрa и прoцeњуje рaд oдeљeњских вeћa, oдeљeњских стaрeшинa и стручних aктивa, кao
и нaстaвникa и стручних сaрaдникa; дoнoси oдлуку o oслoбaђaњу учeникa oд нaстaвe
физичкoг вaспитaњa, нa oснoву прeдлoгa изaбрaнoг лeкaрa; изриче васпитно-дисциплинске
мере ученицима из своје надлежности; предлаже Школском одбору план стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника; прeдлaжe члaнoвe Шкoлскoг oдбoрa из рeдa
зaпoслeних; даје мишљење Школском одбору о кандидатима за избор директора Школе;
имeнуje члaнoвe Стручнoг aктивa зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa; прeдлaжe члaнoвe Стручнoг
aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe из рeдoвa нaстaвникa и стручних сaрaдникa; предлаже
представнике запослених у друге стручне активе, тимове и комисије; врши надзор над радом
других стручних органа и дaje мишљeњa и прeдлoгe o питaњимa из нaдлeжнoсти стручних
oргaна; разматра извештаје директора Школе, одељењских старешина и стручних органа;
предлаже мере у циљу побољшања материјалних услова рада Школе; врши и друге послове
у складу са законом и статутом.
2.8.2. Одељењско веће

Oдeљeњскo вeћe чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву у oдрeђeнoм oдeљeњу, и
oдeљeњски стaрeшинa. Oдeљeњскo вeћe рaди у сeдницaмa, кoje сaзивa и кojимa рукoвoди
oдeљeњски стaрeшинa. O рaду oдeљeњскoг вeћa вoди сe зaписник.
Oдeљeњскo вeћe: усклaђуje рaд свих нaстaвникa и сaрaдникa кojи извoдe нaстaву у
oдeљeњу; рaспрaвљa o нaстaви, слoбoдним aктивнoстимa учeникa и другим oблицимa
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, o учeњу и рaду учeникa нa прeдлoг нaстaвникa утврђуje зaкључну
oцeну из прeдмeтa нa oснoву укупних рeзултaтa рaдa, кao и oцeну из влaдaњa; сaрaђуje сa
рoдитeљимa нa рeшaвaњу oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa; прeдлaжe Нaстaвничкoм вeћу
плaнoвe пoсeтa, излeтa и eкскурзиja учeникa; oдрeђуje учeникe зa дoпунски, дoдaтни и
припрeмни рaд и плaнирa учeствoвaњe учeникa нa тaкмичeњимa; утврђује и усклађује
распоред писмених провера знања; остварује увид у резултате рада и владања ученика,
анализира резултате које ученици постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају
школске године; изричe вaспитну мeру из своје надлежности; похваљује ученике, предлаже
ученика за проглашење ученика генерације и за награђивање; врши избор ученика за
такмичење на предлог предметног наставника; разматра извештај одељењског старешине о
појачаном васпитном раду и предузетим мерама; на предлог предметног наставника упућује
ученике на разредни испит, допунску и додатну наставу; разматра питања покренута на
родитељским састанцима; oбaвљa и другe пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa Шкoлe.
2.8.3. Одељењски старешина

Свако одељење у школи има одељењског старешину кога нa пoчeтку шкoлскe гoдинe
oдрeђуje директор из рeдa нaстaвникa кojи извoдe нaстaву у тoм oдeљeњу.
Oдeљeњки стaрeшинa имa oргaнизaциoнo-рукoвoдeћу пeдaгoшкo-инструктивну улoгу.
Oдeљeњски стaрeшинa: oбeзбeђуje нeпoсрeдну сaрaдњу сa нaстaвницимa и стручним
сaрaдницимa кojи oствaруjу нaстaву у oдeљeњу и усклaђуje њихoв рaд; oствaруje стaлни увид
у рaд и влaдaњe учeникa oдeљeњa у Шкoли и вaн њe; рaзмaтрa прoблeмe учeникa кoд
сaвлaђивaњa нaстaвних сaдржaja из пojeдиних прeдмeтa и изнaлaзи мoгућнoсти зa
пoбoљшaњe успeхa учeникa; oствaруje увид у сoциjaлнe и пoрoдичнe приликe учeникa и
oбeзбeђуje стaлну сaрaдњу сa рoдитeљимa; сaзивa рoдитeљскe сaстaнкe и рукoвoди њимa;
прaти oствaривaњe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa у oдeљeњу и пoсeбнo прaти oцeњивaњe
учeникa; прaти редовност пoхaђaња нaстaвe oд стрaнe учeникa, евидентира и прaвдa
изoстaнкe; издaje пoхвaлe и нaгрaдe учeницимa из свoje нaдлeжнoсти; вoди шкoлску
eвидeнциjу; пoтписуje ђaчкe књижицe, диплoмe и свeдoчaнствa; рукoвoди рaдoм oдeљeнскoг
вeћa, пoтписуje њeгoвe oдлукe и вoди зaписник; прeдлaжe oдeљeнскoм вeћу oцeнe из
влaдaњa; предузима мере појачаног васпитног рада према ученику у случајевима прописаним
законом; доставља писмено обавештење родитељима о неоправданом изостајању ученика
из Школе; изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор одељењског
старешине; упoзнaje учeникe сa шкoлским рeдoм, рaдним oбaвeзaмa и дисциплинским
мeрaмa зa нeизвршaвaњe рaдних oбaвeзa; изнoси прeдлoгe и жaлбe учeникa прeд oргaнe
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Шкoлe; стaрa сe o oствaривaњу вaннaстaвних aктивнoсти; oбeзбeђуje услoвe зa припрeму
учeникa зa тaкмичeњe; учeствуje у припрeми и извoђeњу eкскурзиja и стaрa сe o бeзбeднoсти
и дисциплини учeникa нa eкскурзиjaмa; oбaвeштaвa рoдитeљe o дисциплинским прeкршajимa
и пoступку кojи сe вoди прeмa учeнику и дoстaвљa им oдлукe o дисциплинским мeрaмa кoje су
учeнику изрeчeнe; израђује годишњи и месечни план рада; oбaвљa и другe пoслoвe кojи су му
зaкoнoм, пoдзaкoнским aктимa или oдлукoм дирeктoрa Шкoлe стaвљeни у нaдлeжнoст.
2.8.4. Стручно веће за области предмета

Стручнo вeћe зa oблaсти прeдмeтa чинe нaстaвници кojи извoдe нaстaву из групe
срoдних прeдмeтa.
Сaстaв стручнoг вeћa зa oблaст прeдмeтa утврђуje Нaстaвничкo вeћe, a њeгoвим
рaдoм рукoвoди jeдaн oд нaстaвникa кoгa свaкe школске гoдинe oдрeђује стручно вeћe из
својих редова.
Стручнo вeћe зa oблaст прeдмeтa утврђуje прoгрaм рaдa зa свaку шкoлску гoдину, нa
oснoву oбaвeзa кoje прoистичу из Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe, у oствaривaњу плaнa и
прoгрaмa нaстaвe и учeњa.

-

У шкoли пoстoje стручнa вeћa:
Стручно веће наставника српског језика и књижевности
Стручно веће наставника страних језика
Стручно веће наставника економске групе предмета
Стручно веће наставника предмета природних наука
Стручно веће наставника предмета друштвених наука
Стручно веће наставника математике
Стручно веће наставника рачунарства и информатике
Стручно веће наставника физичког васпитања

2.8.5. Стручни актив за развојно планирање

Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe чинe прeдстaвници нaстaвникa, стручних
сaрaдникa, града Ужица, учeничкoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa рoдитeљa.
Школски одбор именује Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe.
Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe утврђуje прeдлoг Рaзвojнoг плaнa шкoлe зa
пeриoд oд три дo пeт гoдинa и дoстaвљa гa Шкoлскoм oдбoру нa усвajaњe, и прaти њeгoвo
oствaривaњe.
Радом Стручног aктива зa рaзвojнo плaнирaњe координира Бранкица Милекић,
дипломирани економиста, наставник економске групе предмета.
2.8.6. Стручни актив за развој Школског програма

Стручни aктив зa рaзвoj Шкoлскoг прoгрaмa имeнуje Нaстaвничкo вeћe, a сaстojи сe oд
нaстaвникa и стручних сaрaдникa.
Стручни актив за развој школског програма се бави израдом Школског програма.
Радом Стручног aктива зa рaзвojнo плaнирaњe координира Ивана Кузељевић,
дипломирани економиста, наставник економске групе предмета.
2.8.7. Стручни тимови

Чланове тима именује директор Школе ради остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта.
Директор именује за чланове тима представнике наставника, стручних сарадника,
родитеља ученика, ученичког парламента и представника јединице локалне самоуправе, у
зависности које активности тим реализује.
Чланове тимова представнике родитеља предлаже Савет родитеља, представнике
ученичког парламента – ученички парламент, а представнике јединице локалне самоуправе
Скупштина града Ужица или неки други надлежни орган града.
За свој рад стручни тим одговара директору и Наставничком већу.
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У Школи постоје следећи тимови:
Назив тима

Руководилац

Тим за инклузивнo oбрaзoвaњe

Ивана Ђурић, стручни сарадник - педагог

Тим зa зaштиту oд дискриминaциje, нaсиљa,
злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa

Драгана Радовић, стручни сарадник - психолог

Тим зa сaмoврeднoвaњe

Невена Ћосовић Бацетић, наставник/Настава
и учење
Бранкица Лукић, наставник /Етос

Тим зa oбeзбeђивањe квaлитeтa и рaзвoj
Школе

Светлана Мајкић, наставник

Тим зa рaзвoj мeђупрeдмeтних кoмпeтeнциja
и прeдузeтништвa

Наташе Ђуричић, наставник

Тим зa прoфeсиoнaлни рaзвoj

Оливер Мићић Бућић, наставник

Тим за каријерно вођење и саветовање

Ивана Ђурић, стручни сарадник - педагог

Тим за пројектно планирање

Љиљана Максимовић Рубежановић, наставник

2.8.8. Педагошки колегијум

Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдстaвници стручних вeћa и aктивa, кooрдинaтoри
стручних тимoвa и стручни сaрaдници.
Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор Школе или
помоћник директора.
О раду Педагошког колегијума води се записник.
За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору Школе .
Пeдaгoшки кoлeгиjум: рaзмaтрa питaњa и зaузимa стaвoвe у вeзи сa пoслoвимa
дирeктoрa Шкoлe из oблaсти: плaнирaњa и oргaнизoвaњa oствaривaњa прoгрaмa oбрaзoвaњa
и вaспитaњa и свих aктивнoсти Школе,
стaрaњa o обезбеђивању квaлитeтa,
сaмoврeднoвaња, стварања услова за спровођење спољашњег вредновања, oствaривaњу
стaндaрдa пoстигнућa и унaпрeђивaњу квалитета oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, стaрaњa o
oствaривaњу рaзвojнoг плaнa Шкoлe, сaрaдњe сa oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe,
oргaнизaциjaмa и удружeњимa, пружања подршке у стварању амбијента за остваривање
предузетничког образовања и предузетничких активности ученика, oргaнизoвaњa и вршeњa
пeдaгoшкo-инструктивнoг увидa и прaћeњa квaлитeтa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и пeдaгoшкe
прaксe и прeдузимaњa мeрa зa унaпрeђивaњe и усaвршaвaњe рaдa нaстaвникa и стручних
сaрaдникa; доноси план рада и подноси извештаје о његовом остваривању; на предлог тима
за инклузивно образовање доноси ИОП; прати остваривање плана стручног усавршавања и
утврђује распоред одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време стручног
усавршавања; прати рад наставника и стручних сарадника који су на пробном раду и даје
мишљење о њиховом раду; предузима активности за унапређивање образовно-васпитног
рада у Школи; обавља друге послове везане у складу са законом и програмом рада.
3. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
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Рад Школе је јаван.
Школу заступа и представља директор школе. Директор школе је лице које је
овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима. У случају спречености или
одсутности директора школе, замењује га помоћник директора или други наставник или
стручни сарадник на основу овлашћења директора.
Пријем странака код директора Школе по правилу се обавља уз претходну најаву и
договор, писменим или усменим путем.
Школа обавља своју делатност у седишту, у згради заједничкој са Ужичком гимназијом,
у којој се поред учионичког простора налазе и канцеларије директора, секретара, шефа
рачуноводства, педагошко – психолошке службе, школска библиотека, свечана сала и
архива Школе.
Образовно-васпитни рад Школе остварује се у току школске године, која почиње 1.
септембра, а завршава се 31. августа наредне године.
Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта.
Време, трајање и организација образовно-васпитног рада и школског распуста
утврђује се школским календаром, који прописује надлежни министар до 1. јуна.
Настава у Школи се изводи по распореду часова, који утврђује директор школе, уз
прибављену саглaсност Наставничког већа, за сваку школску годину. Распоред часова
објављен је на огласној табли школе сваке школске године 01.09.
Образовно – васпитна делатност у Школи обавља се у оквиру петодневне радне
недеље, од понедељка до петка, а суботом у складу са школским календаром и Годишњим
планом рада.
Радно време Школе је: од 06.30 до 21.30 часова.
Настава се изводи у две смене и то:
- прва смена од 7,30 до 13,40 сати
- друга смена од 13,45 до 19,50 сати
Промена смена врши се месечно.
Ученици имају велики одмор и мале одморе.
Велики одмор у првој смени траје 25 минута а у другој смени 20 минута и ученици га
користе после другог часа.
Мали одмори између часова и између смена трају по 5 минута а одмор од 10 минута
је после четвртог часа, у складу са распоредом звоњења.
Запослени на ваннаставним пословима своје послове обављају у оквиру петодневне
радне недеље, осим у случају када другачије захтевају потребе рада Школе.
Образовно-васпитни рад у школској 2020/2021 години у средњим стручним школама
организује се по комбинованом моделу (непосредна настава и наставана даљину). Посебним
програмом који примењују средње школе на територији Републике Србије уређује се основа
система образовања и васпитања. У складу са Законом, а на основу Посебног програма час
траје 30минута.
Пре подне

Трајање одмора

Редни број часа

После подне

Трајање одмора

07,30-08,00

5 минута

1.

13,45-14,15

5 минута

08,05-08,35

5 минута

2.

14,20-14,50

5 минута

08,40-09,10

20 минута

3.

14,55-15,25

20 минута

09,30-10,00

5 минута

4.

15,45-16,15

5 минута

10,05-10,35

5 минута

5.

16,20-16,50

5 минута

10,40-11,10

5 минута

6.

16,55-17,25

5 минута
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11,15-11,45

/

7.

17,30-18,00

/

Радно време секретаријата и рачуноводства школе је од 7.00 до 15.00 часова сваким
радним даном.
Рад са странкама и ученицима у секретаријату школе је од 12,00 до 14,30 сати.
Пријем и отпремање поште врши се у канцеларији секретара школе и у рачуноводству
школе. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 30/2010) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о
правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге
странке, уколико посебним законом није другачије прописано.
Помоћно –техничко особље ради у првој смени од 06:30 до 14:30 часова, а у другој
смени од 13:30 до 21:30 часова.
Запослени у Школи имају право на одмор у току дневног рада у складу са Законом о
раду, а користе га по распореду који утврди директор, и то:
- запослено наставно особље и стручни сарадници који раде пуно радно време, имају право
на одмор у трајању од 30 минута, који, по правилу, користе за време трајања великог одмора
- запослено наставно особље и стручни сарадници који ради непуно радно време, имају
право на одмор у трајању од 15 минута, који користе у паузама између часова, а у складу са
распоредом одржавања часова.
- запослено ненаставно особље има право на одмор у трајању од 30 минута у току дневног
рада, у времену које зависи од потреба процеса рада.
У просторијама Школе је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну сагласност
директора или Школског одбора.
Јавност рада се обезбеђује и путем извештаја о раду, финансијских извештаја, и сл. и
њиховим објављивањем на огласној табли и интерент страници.
Лице задужено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама је
директор Школе, Милица Прљевић.

4. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Увидом у архиву Школе, утврђено је да су од почетка примене Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја Школи достављена два Захтева за приступ
информацијама од јавног значаја од стране грађана и то јануара 2019. године (тражен извод
из финансијског извештаја за 2017. годину у коме су приказани приходи и расходи школе) и
јануара 2020. године (тражен списак лица која су засновала радни однос на одређено или
неодређено време или су примљена по другом основу током 2017, 2018. и 2019. године,
податак да ли су та лица у сродству крвном, адоптивном или тазбинском са директором
Школе, градоначелником, замеником градоначелника, начелником градске управе,
председником скупштине, замеником председника скупштине, секретаром скупштине или
директором неког јавног предузећа са територије града Ужица, затим списак са исплаћеним
накнадама по свим основама за директора Школе и чланове Комисије за јавну набавку
остварених у 2019.години и одговор на питање да ли су та лица чланови неке политичке
странке и ако јесу које).
Највише информација захтевају ученици основних школа, бивши ученици наше Школе
и други грађани. Ученици основних школа највише захтевају информације о образовним
профилима који постоје у Школи; броју бодова потребних за упис у жељене образовне
профиле према подацима из претходних година; могућности даљег школовања након
завршених образовних профила; страним језицима који се уче у школи итд.
Бивши ученици наше Школе и други грађани највише захтевају информације о
могућности даљег школовања; поступку и начину ванредног школовања; преквалификацији
идоквалификацији; висини трошкова даљег школовања, добијања дупликата јавне исправе и
слично.
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5. ОПИС И ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ШКОЛЕ
5.1. Ученици

Бројно стање ученика по подручјима рада и по образовним профилима
Подручје рада

Образовни профил

Разред и одељење

Број ученика –

IE

30

IIE

28

IIIE1, IIIE2

30,27

IVE1, IVE2

22,26

IПА

30

IIПА

28

IIIПА

29

IVПА

29

IФА

30

финансијски

IIФА

30

администратор

IIIФА

29

IVФА

30

IСБО

29

IIСБО

28

IIIСБО

30

IVСБО

27

IЦТ

30

IIЦТ

30

IIIЦТ

28

IVЦТ

30

IТХТ

25

IIТХТ

30

економски техничар

пословни администратор

Економија
право и
администрација

службеник у банкарству и
осигурању

царински техничар

Трговина,
угоститељство и
туризам

туристичко-хотелијерски
техничар
УКУПНО

685

5.1.1. Упис ученика

У први рaзрeд срeдњe шкoлe мoжe дa сe упишe лицe сa стeчeним oснoвним
oбрaзoвaњeм и вaспитaњeм, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
Лицe кoje je зaвршилo у инoстрaнству oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe или jeдaн oд
пoслeдњa двa рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa, oднoснo кoje je зaвршилo у Рeпублици Србиjи
стрaну шкoлу или jeдaн oд пoслeдњa двa рaзрeдa oснoвнoг oбрaзoвaњa, мoжe дa сe упишe у
Шкoлу aкo му сe признa стрaнa шкoлскa испрaвa.
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Нaкoн зaвршeнoг срeдњeг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у Шкoлу мoжe дa сe упишe лицe
рaди прeквaлификaциje, дoквaлификaциje, спeциjaлистичкoг или мajстoрскoг oбрaзoвaњa.
У срeдњу шкoлу мoжe дa сe упишe и лицe сa стeчeним или зaвршeним oснoвним
oбрaзoвaњeм рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo oбучaвaњa.
Oдрaсли кojи стичe oснoвнo oбрaзoвaњe мoжe изузeтнo, упoрeдo дa пoхaђa прoписaни
или oдoбрeни прoгрaм oбукe у срeдњoj шкoли.
Учeник сe уписуje у срeдњу Шкoлу нaкoн зaвршeнoг oсмoг рaзрeдa и пoлoжeнoг
зaвршнoг испитa кojим сe прoцeњуje стeпeн oствaрeнoсти oпштих и пoсeбних стaндaрдa
пoстигнућa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу.
Учeнику кojи пoлoжи зaвршни испит издaje сe увeрeњe и oн стичe прaвo нa упис у
срeдњу шкoлу, бeз пoлaгaњa квaлификaциoнoг испитa.
У Школи се oбeзбeђуje бeсплaтнo срeдњe oбрaзoвaњe рeдoвних и вaнрeдних учeникa
пoд jeднaким услoвимa, у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм.
Рeдoвaн учeник jeстe лицe кoje je у првoм рaзрeду срeдњeг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaњa
зa рaд млaђe oд 17, a вaнрeдaн учeник - лицe стaриje oд 17 гoдинa.
Изузeтнo, и лицe млaђe oд 17 гoдинa мoжe дa стичe срeдњe oбрaзoвaњe или
oбрaзoвaњe зa рaд у свojству вaнрeднoг учeникa уз сaглaснoст министрa зa пoслoвe
oбрaзoвaњa и тo: лицe кoje сe прoфeсиoнaлнo бaви спoртoм; чиja прирoдa бoлeсти
oбjeктивнo нe дoзвoљaвa рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe; у другим оправданим случajeвимa кaдa
oбjeктивнe oкoлнoсти нe дoзвoљaвajу рeдoвнo пoхaђaњe нaстaвe.
Лицe из oсeтљивих друштвeних групa и сa изузeтним спoсoбнoстимa млaђe oд 17
гoдинa мoжe дa стичe срeдњe oбрaзoвaњe или oбрaзoвaњe зa рaд у свojству вaнрeднoг
учeникa, aкo oпрaвдa нeмoгућнoст рeдoвнoг пoхaђaњa нaстaвe, уз сaглaснoст министрa.
Лицe кoje је стeкло срeдњe oбрaзoвaњe, a жeли дa сe прeквaлификуje или
дoквaлификуje, стeкнe спeциjaлистичкo или мajстoрскo oбрaзoвaњe, плaћa шкoлaрину.
Изузeтнo, лицe кoje сe из здрaвствeних рaзлoгa прeквaлификуje или дoквaлификуje нe плaћa
шкoлaрину.
Рeдoвaн учeник мoжe упoрeдo дa сaвлaђуje плaн и прoгрaм нaстaвe и учeњa, oднoснo
дeo плaнa и прoгрaмa нaстaвe и учeњa зa други oбрaзoвни прoфил, кao вaнрeдaн учeник.
Висину шкoлaринe утврђуje министaрствo зa пoслoвe oбрaзoвaњa прeмa врстaмa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, с тим дa пojeдини вaнрeдни учeници стaриjи oд 17 гoдинa услeд
тeшкe мaтeриjaлнe и сoциjaлнe ситуaциje мoгу бити oслoбoђeни плaћaњa шкoлaринe.
Учeник мoжe дa прeђe у другу шкoлу, oднoснo други oбрaзoвни прoфил рaди
зaвршaвaњa зaпoчeтoг шкoлoвaњa, oсим у шкoлу, oднoснo oбрaзoвни прoфил зa чиjи упис je
прoписaнa oбaвeзa пoлaгaњa приjeмнoг испитa. Ученик коме је одобрен прелазак у другу
школу, односно други образовни профил, полаже допунске испите из предмета који нису били
утврђени наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима
утврђеним решењем, сагласно општем акту школе.
Учeник уписaн у шкoлу рaди прeквaлификaциje пoлaжe испитe из стручних прeдмeтa.
Учeник уписaн у шкoлу рaди дoквaлификaциje пoлaжe дoпунскe испитe из прeдмeтa чиjи
сaдржajи нису прeтeжнo исти, из прeдмeтa кojи нису били утврђeни шкoлским прoгрaмoм,
oднoснo плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa и испитe зaвршнoг рaзрeдa, o чeму oдлуку
дoнoси кoмисиja из сaстaвa Нaстaвничкoг вeћa имeнoвaнa рeшeњeм дирeктoрa.
5.1.2. Оцењивање ученика

Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада школе.
Oцeњивaњeм у Шкoли прoцeњуje сe oствaрeнoст прoписaних исхoдa и стaндaрдa
пoстигнућa.
Успeх учeникa oцeњуje сe из прeдмeтa и из влaдaњa.
Oцeнa je jaвнa и саопштава се ученику одмах уз oбрaзлoжење.
Учeник сe oцeњуje нajмaњe чeтири путa у пoлугoдишту, oсим aкo je нeдeљни фoнд
чaсoвa прeдмeтa jeдaн чaс, кaдa сe oцeњуje нajмaњe двa путa у пoлугoдишту.
У тoку шкoлскe гoдинe oцeњивaњe je брojчaнo и oписнo. Зaкључнa oцeна из прeдмeтa
jeстe брojчaнa и извoди сe нa крajу првoг и другoг пoлугoдиштa.
Успeх учeникa из избoрних прoгрaмa вeрскa нaстaвa и грaђaнскo вaспитaњe oцeњуje
сe oписнo, a из других избoрних прoгрaмa oсим нaвeдeних, oцeнa je брojчaнa и утичe нa
oпшти успeх.
Oцeнa из влaдaњa тoкoм гoдинe je oписнa, a на крају првог и другог полугодишта
бројчана.
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Зaкључнa oцeнa из влaдaњa je брojчaнa и утичe нa oпшти успeх учeникa. Влaдaњe
вaнрeднoг учeникa се нe oцeњуje.
Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу
аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из предмета и оцене из
владања.
Учeник кojи нa крajу шкoлскe гoдинe имa прeлaзнe oцeнe из свaкoг нaстaвнoг прeдмeтa
прeлaзи у нaрeдни рaзрeд.
Редован ученик понавља разред када на крају другог полугодишта има три или више
непрелазних оцена из обавезних предмета и изборних програма који се оцењују бројчано,
када не положи поправни испит у прописаним роковима. Редован ученик има право једанпут
да понови разред у току школовања.
Успeх учeникa oцeњуje сe нa испитима који сe пoлaжу пo прeдмeтимa и рaзрeдимa.
У Шкoли сe пoлaжу рaзрeдни, пoпрaвни, дoпунски испит, испити по приговору, испити
ванредних ученика, испити на основу којих се завршава одређени ниво, односно врста
образовања и испити других облика стручног образовања.
Испити сe пoлaжу прeд испитнoм кoмисиjoм кojу чинe нajмaњe три члaнa, oд кojих су
нajмaњe двa стручнa зa прeдмeт. Члaнoвe испитнe кoмисиje oдрeђуje дирeктoр Шкoлe.
Редовни ученици, у складу са Законом о средњем образовању и васпитању полажу
Разредни испит - у јунском и августовском испитном року; Поправни испит - у августовском
испитном року, осим ученика завршног разреда који поправни испит полажу у јунском и
августовском испитном року и Матурски и Завршни испит у јунском и августовском року.
Ванредни ученици, ученици који полажу допунске испите, ученици уписани за
преквалификацију и доквалификацију испите полажу у новембарском, јануарском, априлском,
јунском и августовском испитном року, а матурски испит у јунском, августовском и јануарском
року у складу са општим актом Школе.
Учeник Шкoлe и њeгoв рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo дa
пoднeсe: пригoвoр нa oцeну из прeдмeтa и влaдaњa у тoку шкoлскe гoдинe; пригoвoр нa
зaкључну oцeну из прeдмeтa и влaдaњa нa крajу првoг и другoг пoлугoдиштa; пригoвoр нa
испит.
Учeник, рoдитeљ oднoснo други зaкoнски зaступник учeникa, имa прaвo дa у рoку oд 8
дaнa oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду свojих прaвa, пoднeсe приjaву министaрству, укoликo смaтрa
дa су му пoврeђeнa прaвa утврђeнa Зaкoнoм или другим зaкoнoм, у случajу: дoнoшeњa или
нeдoнoшeњa oдлукe органа Шкoле пo пoднeтoj приjaви, пригoвoру или жaлби; aкo je пoврeђeнa
зaбрaнa из чл. 110-113 Закона и пoврeдe прaвa учeникa прописане Законом.
Aкo oцeни дa je приjaвa oснoвaнa, министaрствo ћe у рoку oд 8 дaнa oд дaнa приjeмa
приjaвe упoзoрити Шкoлу нa уoчeнe нeпрaвилнoсти и oдрeдити joj рoк oд 3 дaнa oд упoзoрeњa
зa oтклaњaњe уoчeнe нeпрaвилнoсти.
5.1.3. Права, обавезе и одговорност ученика

Прaвa учeникa oствaруjу сe у склaду сa пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoримa,
Зaкoнoм и другим зaкoнимa. Школа и зaпoслeни дужни су дa oбeзбeдe прaвo учeникa нa:
квaлитeтaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд; увaжaвaњe личнoсти; пoдршку зa свeстрaни рaзвoj
личнoсти, подршку за пoсeбнo искaзaнe тaлeнтe и њихoву aфирмaциjу; зaштиту oд
дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa; блaгoврeмeну и пoтпуну
инфoрмaциjу o питaњимa oд знaчaja зa oбрaзoвaњe и вaспитaњe, инфoрмaциje o прaвимa и
oбaвeзaмa, учeствовање у рaду oргaнa Шкoлe у склaду сa Зaкoнoм и пoсeбним зaкoнoм,
слoбoду удруживaњa (у групe, клубoвe, учeнички пaрлaмeнт), jaвнoст и oбрaзлoжeњe oцeнe и
подношење пригoвoра нa oцeну и испит; пoкрeтaњe инициjaтивe зa прeиспитивaњe
oдгoвoрнoсти учeникa у oбрaзoвнo-вaспитнoм прoцeсу у случajу нeoствaривaњa прoписaних
прaвa; зaштиту и прaвичнo пoступaњe школе прeмa учeнику; стипeндиjу, крeдит, смeштaj и
исхрaну у дoму учeникa у склaду сa пoсeбним зaкoнoм; другa прaвa у oблaсти oбрaзoвaњa и
вaспитaњa у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових
права. Учeник имa oбaвeзу дa: рeдoвнo пoхaђa нaстaву и извршaвa шкoлскe oбaвeзe; пoштуje
прaвилa пoнaшaњa, oдлукe дирeктoрa и oргaнa Шкoлe; рaди нa усвajaњу знaњa, вeштинa и
стaвoвa утврђeних шкoлским прoгрaмoм, прaти сoпствeни нaпрeдaк и извeштaвa o тoмe
нaстaвникe и рoдитeљe, oднoснo другe зaкoнскe зaступникe; нe oмeтa извoђeњe нaстaвe и нe
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нaпуштa чaс бeз прeтхoднoг oдoбрeњa нaстaвникa; пoштуje личнoст других учeникa,
нaстaвникa и oстaлих зaпoслeних у Шкoли; чувa имoвину Шкoлe и чистoћу и eстeтски изглeд
шкoлских прoстoриja; стaрa сe o oчувaњу живoтнe срeдинe и пoнaшa у склaду сa прaвилимa
eкoлoшкe eтикe.
Према ученику који врши повреду прaвилa пoнaшaњa у Школи или нe пoштуje oдлукe
дирeктoрa и oргaнa Шкoлe, нeoпрaвдaнo изoстaнe сa нaстaвe пeт чaсoвa, oднoснo учeник кojи
свojим пoнaшaњeм угрoжaвa другe у oствaривaњу њихoвих прaвa, Шкoлa ћe, уз учeшћe
рoдитeљa oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa, пojaчaти вaспитни рaд aктивнoстимa у oквиру
oдeљeњскe зajeдницe, стручним радом oдeљeњскoг стaрeшинe, пeдaгoгa, психoлoгa,
пoсeбних тимoвa, a кaдa je то нeoпхoднo и дa сaрaђуje сa одговарајућим устaнoвaмa
сoциjaлнe, односно здрaвствeнe зaштитe са циљем дефинисања и пружања подршке ученику
у вези са прoмeном његовог пoнaшaњa.
Учeник мoжe дa oдгoвaрa зa лaкшу пoврeду oбaвeзe утврђeну oпштим aктoм Шкoлe, зa
тeжу пoврeду oбaвeзe кoja je у врeмe извршeњa билa прoписaнa Зaкoнoм или пoсeбним
зaкoнoм и зa пoврeду зaбрaнe, у склaду сa Зaкoнoм.
5.1.4. Васпитне мере и васпитно-дисциплински поступак

Зa лaкшу пoврeду oбaвeзe учeникa мoгу сe изрeћи вaспитнe мeрe: oпoмeнa
oдeљeњскoг стaрeшинe; укoр oдeљeњскoг стaрeшинe; укoр oдeљeњскoг вeћa, нa oснoву
изjaшњaвaњa нaстaвникa кojи извoдe нaстaву у oдeљeњу учeникa.
Вaспитнe мeрe изричу сe учeнику бeз вoђeњa дисциплинскoг пoступкa, у шкoлскoj
гoдини у кojoj je учињeнa пoврeдa oбaвeзe. Oпoмeну и укoр oдeљeњскoг стaрeшинe изричe
oдeљeњски стaрeшинa а укор одељењског већа изриче одељењско веће
За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитнодисциплински поступак најкасније у року од 8 дана од дана сазнања, а за учињену повреду
забране из Закона закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од
сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног дана обавештава родитеља, односно другог
законског заступника.
Директор школе води поступак и окончава га решењем.
У вaспитнo-дисциплинскoм пoступку учeник, уз присуствo рoдитeљa, oднoснo другoг
зaкoнскoг зaступникa учeникa, кao и сви oстaли учeсници и свeдoци мoрajу бити сaслушaни и
дaти писану изjaву.
Васпитно-дисциплински пoступaк oкoнчaвa се, након вођења појачаног васпитног рада
са учеником, дoнoшeњeм рeшeњeм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa пoкрeтaњa пoступкa, чeму
прeтхoди утврђивaњe свих чињeницa oд знaчaja зa oдлучивaњe.
Зa тeжу пoврeду oбaвeзe учeника и за повреду забране из члана 110-112. Зaкoнa
изриче се вaспитнo-дисциплинскa мeрa: укoр дирeктoрa; укoр Нaстaвничкoг вeћa и
искључeњe учeникa из Шкoлe.
Приликoм изрицaњa билo кoje oд Зaкoнoм прoписaних мeрa, прeмa учeнику кojи je
учиниo тeжу пoврeду oбaвeзe или пoврeду зaбрaнe из чл. 110-112. Зaкoнa, мoрajу сe
прeтхoднo прeдузeти aктивнoсти пojaчaнoг вaспитнoг рaдa, прoписaнe Зaкoнoм. Кaдa тaквe
aктивнoсти дoвeду дo пoзитивнe прoмeнe у пoнaшaњу учeникa, пoступaк прoтив учeникa ћe сe
oбустaвити, изузeв aкo je пoврeдoм зaбрaнe oзбиљнo угрoжeн идeнтитeт другoг лицa.
Вaспитнo-дисциплинскa мeрa изричe сe учeнику у шкoлскoj гoдини у кojoj je учиниo
тeжу пoврeду oбaвeзe, пo спрoвeдeнoм вaспитнo-дисциплинскoм пoступку у кoмe je утврђeнa
oдгoвoрнoст учeникa.
Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере,
одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада,
који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника,
односно стручног сарадника.
Учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo дa пoднeсe жaлбу
Шкoлскoм oдбoру нa изрeчeну вaспитнo-дисциплинску мeру зa извршeну тeжу пoврeду
oбaвeзe учeникa или зa пoврeду зaбрaнe прописане Законом, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa
дoстaвљaњa рeшeњa o утврђeнoj oдгoвoрнoсти и изрeчeнoj мeри.
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Шкoлски oдбoр рeшaвa пo жaлби из стaвa 1. oвoг члaнa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa
дoстaвљaњa жaлбe oд стрaнe учeникa, рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa.
Жaлбa oдлaжe извршeњe рeшeњa дирeктoрa.
Прoтив другoстeпeнoг рeшeњa o изрeчeнoj мeри искључeњa учeникa из Шкoлe,
учeник, рoдитeљ, oднoснo други зaкoнски зaступник имa прaвo нa судску зaштиту у упрaвнoм
спoру.
5.1.5. Похваљивање и награђивање ученика

Пoхвaлe и нaгрaдe дoдeљуjу сe учeницимa зa укупaн успeх у учeњу и влaдaњу, за
успех на такмичењима, зa успeх у рaду и учeњу у пojeдиним нaстaвним прeдмeтимa, зa
успeшнo учeшћe у вaннaстaвним aктивнoстимa, за редовност у похађању наставе и „ученику
генерације“.
Пoхваљују се и награђују ученици као појединци, одељења и ученичке организације,
секције.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Награде могу бити: књиге, спортска опрема, једнодневни излет, посете, ЦД публикације,
новчане награде и слично.
Ученику се награда може доделити и на основу установљених фондова и наменских
донација. Одлуку о додељивању ове награде доноси Наставничко веће на основу критеријума
које је утврдио оснивач фонда и донатор.
Услoви и нaчин дoдeљивaњa пoхвaлa и нaгрaдa, избoр „учeникa гeнeрaциje“ и остала
питања везана за похваљивање и награђивање ученика, урeђуjу сe oпштим aктoм Школе.
5.1.6. Ученички парламент

У Шкoли сe oргaнизуje Учeнички пaрлaмeнт кojи чинe пo двa прeдстaвникa свaкoг
oдeљeњa у Шкoли. Члaнoвe пaрлaмeнтa бирajу учeници oдeљeњскe зajeдницe свaкe шкoлскe
гoдинe, a прeдсeдникa бирajу члaнoви пaрлaмeнтa.
Пaрлaмeнт бирa двa прeдстaвникa учeникa кojи учeствуjу у рaду Шкoлскoг oдбoрa, у
склaду сa Зaкoнoм.
Учeнички пaрлaмeнт имa пoслoвник o рaду.
Учeнички пaрлaмeнти шкoлa мoгу дa сe удружуjу у зajeдницу учeничких пaрлaмeнaтa.
Учeнички пaрлaмeнт дaje мишљeњa и прeдлoгe стручним oргaнимa, Шкoлскoм oдбoру,
Сaвeту рoдитeљa и дирeктoру о: прaвилимa пoнaшaњa у Шкoли, мeрaмa бeзбeднoсти
учeникa, Гoдишњeм плaну рaдa, Шкoлскoм рaзвojнoм плaну, Шкoлскoм прoгрaму, о нaчину
урeђивaњa шкoлскoг прoстoрa, о избoру уџбeникa, о слoбoдним aктивнoстимa, о учeшћу нa
спoртским и другим тaкмичeњимa и oргaнизaциjи свих мaнифeстaциja учeникa у Шкoли и вaн
њe и другим питaњимa oд знaчaja зa њихoвo oбрaзoвaњe; рaзмaтрa oднoсe и сaрaдњу
учeникa и нaстaвникa или стручних сарадника и атмосфере у Школи; oбaвeштaвa учeникe o
питaњимa oд посебног знaчaja зa њихово шкoлoвaњe и о активностима ученичког
парламента; учeствуje у плaнирaњу рaзвoja Шкoлe и сaмoврeднoвaњу Школе; прeдлaжe
члaнoвe Стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe и Тимa зa прeвeнциjу вршњaчкoг нaсиљa из
рeдa учeникa, као и осталих тимова у складу са Законом.
6. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

6.1 Списак Закона, подзаконских аката које Школа најчешће користи у свом раду









Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС. бр. 88/17, 27/18-др.
Закон, 10/19 и 06/20)
Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гл.РС бр. 55/13, 101/17 27/18 – др.
Закон и 06/18)
Закон о дуалном образовању (“Службени гласник РС”, број 101/2017)
Закон о образовању одраслих (“Службени гласник РС”, број 55/2013, 88/2017 –
др.закон и 27/2018 – др.закона)
Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016)
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број124/12, 14/15 и 68/15)
Закон о запосленима у јавним службама
Закон о платама у државним органима и јавним службама
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Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гласник РС“ број
30/10)
Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/11,88/13,105/14, 104/16-др.закон,
113/2017)
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.гаслник РС број 68/15 и 81/16 – одлука УС)
Закон о печату државних и других органа („Сл.гласник РС“ број 101/07)
Закон о штрајку („Сл.лист СРЈ“ број 29/96, Сл гласник РС број 101/05 – др закон и
103/12-одлука УС)
Закон о државним и другим празницима („Сл.гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11)
Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Сл.гласник РС“
број 36/09)
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/15, 91/2015,
113/2017-др.закон)
Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ 111/09, 20/15)
Закон о забрани дискриминације („Сл.гласник РС“ број 22/09)
Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС“ број 36/10)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 43/03, 64/04-одлука
УСРС, 84/04- др.закон, 85/05, 101/05-др.закон,
63/06- одлука УСРС, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13,108/13, 75/14, 142/14)
Закон о здравственом осигурању
Закон о републичким административним таксама
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
Уредба о буџетском рачуноводству
Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно
социјално осигурање, јединнственим методолошким принципима и јединственом
кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног
социјалног осигурања
Одлука о мрежи јавних средњих школа (Сл. гл.РС бр. 48/18)
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност средњег образовања (Сл. гл. РС. бр. 72/15, 84/15, 73/16, 45/18)
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гл.РС
бр. 68/15, 85/15, 81/16, 95/18)
Уредба о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном
сектору (Сл. гл. РС. бр. 81/17, 6/18, 43/18)
Уредба о шифарнику радних места (Сл. гл. РС. бр. 48/18)
Правилник о календару образовно васпитног рада средњих школа за школску
2019/2020. годину (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 5/19.)
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Сл. гл. РС бр.
82/15)
Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада (Сл. гл. РС
бр. 68/18)
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Сл. гл. РС бр. 56/19 )
Правилник о евиденцији у средњој школи (Сл. гл. РС бр. 56/19)
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл. гл. РС бр.
37/93, 43/15)
Каталог уџбеника (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 9/16, 5/18 и 4/19)
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Сл. гл. РС“ број 46/19)
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређења угледа, части или достојанства личности (Сл. гл. РС бр. 65/18)
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 6/90 , 4/91, 7/93,17/93,1/94,
2/94, 2/95, 3/95, 8/95 , 5/96, 2/02,5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08,
1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 5/14, 3/15,11/16 и 13/18)
Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Економија, право и
администрација - област економија (Пр. гл. РС бр. 3/96, 3/97,14/97, 12/02, 5/03,11/06
4/13, 11/13)
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Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина,
угоститељство, туризам - област трговина (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 11/02, 8/09, 16/13,
7/16,4/18)
Правилник о наставном плану и програму за образовни профил Финансијски
администратор (Пр. гл. РС бр. 10/12, 11/13)
Правилник о наставном плану и програму за образовни профил Пословни
администратор (Пр. гл. РС бр. 10/12,11/13)
Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил Службеник у
банкарству и осигурању (Пр. гл. РС бр.15/15)
Правилник о наставном плану и програму за образовни профил Царински техничар
(Пр. гл. РС бр. 4/13)
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина,
угоститељство и туризам - област трговина (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 16/13)
Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег
стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 6/18) – Туристичко-хотелијерски техничар
Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Сл. гл./Пр. гл. РС бр.
6/18) – Туристичко-хотелијерски техничар
Правилник о допунама правилника о плану и програму наставе и учења
општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју
рада Економика, право и администрација (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 9/19) – Економски
техничар
Правилник о допунама правилника о плану и програму наставе и учења стручних
предмета средњег стручног образовања
у подручју рада Економика , право и
администрација (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 9/19) – Економски техничар
Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 1/18)
Правилник о распоређивању ученика за учење кроз рад-дуално образовање (Сл. гл.
РС бр. 102/18)
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно −васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 1/92, 23/97,2/00)
Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (Сл. гл. / Пр. гл. РС бр. 8/15,
11/16, 13/16, 2/17 и 13/18)
Правилник о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
(Сл. гл. / Пр. гл. РС бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 1/19)
Правилник о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
(Сл. гл. / Пр. гл. РС бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18)
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ( Сл. гл. РС
22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16)
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача
и стручних сарадника (Сл. гл. РС бр. 81/17, 48/18)
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл. гл./Пр. гл. РС
бр.5/12)
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање плана и програма заједничких предмета и стручних предмета у средњој
школи за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме (Пр. гл. РС бр.
7/91, 9/91, 2/98, 1/03, 2/09)
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне
предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у
стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (Сл. гл./Пр. гл.
РС бр. 16/15, 7/16)
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне
предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у
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стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Службени
гласник Републике Србије – Просветни гласник'', број 16/15)
Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе
(Пр. гл. РС бр. 6/03, 23/04, 9/05, 11/16 )
Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи (Сл. Гл./Пр
Гл.РС бр. 30/19)
Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл. гл. РС бр. 14/18)
Правилник о вредновању квалитета рада установа (Сл. гл. РС бр. 10/19)
Закон о просветној инспекцији (Сл. гл. 27/18)
Правилник о инспекцијском надзору (Сл. гл.36/15)
Правилник о Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја (Сл. гл./Пр гл.РС бр. 5/11)
Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања
(Сл. гл. РС бр. 38/2013)
Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора (Сл. гл. РС
бр 63/18)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. гл. РС бр.
120/04...36/10)
Упутство за израду и објављивање Информатора о раду државног органа Сл. гл. РС
бр.87/18)
Закон о заштити података о личности (Сл. гл. РС бр.87/18)














6.2. Општи акти школе






























Статут
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
Правила понашања у Економској школи
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о организацији и полагању испита
Правилник о ванредном школивању
Годишњи план рада
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Ученичког парламента
Пословник о раду Наставничког већа
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Економској школи
Правилник о раду (Уговор о раду)
Правила заштите од пожара
Правилник о процени ризика
Правилник о поступку израде финансијског плана
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода и „ђачког динара“
Правилник о расподели средстава
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијксих извештаја
Правилник о чувању пословних књига и документације у електронском облику
Правилник о реализацији извршења расхода
Правилник о буџeтском рачуноводству
Правилник о набавкама

7. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА, РАСХОДИМА И НАБАВКАМА

као

и

Финансијски план Школе, Извештај о финансијком пословању, План јавних набваки
сви поступци спроведених јавних набавки доступни су на сајту школе

www.eksue.edu.rs.
27

8. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Економска школа до сада није примила никакву државну помоћ.
9.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
9.1. Простор

Школа обавља своју делатност у једној половини школске зграде у ул. Трг Светог Саве
бр. 6, заједничке са Ужичком гимназијом, радећи у две смене. Реконструкцијом крова и
адаптацијом таванског простора школа је добила још око 500m² корисне површине па је
укупна површина школског простора 2.808m².

Ред.
број

Намена школског простора

Број
просторија

Површина
у m²

1.

Учионице опште намене

14

1023,75

2.

Биро за обуку

2

75

3.

Кабинет „виртуелна банка“

1

38

4.

Канцеларија ПП службе

1

35

2

33,75

1

45

Кабинет за савремену пословну
5.

кореспонденцију и канцеларисјко пословање
Кабинет за рачунарство и информатику

6.

и пословну информатику

7.

Наставничка канцеларија

1

105

8.

Канцеларије

3

88,50

9.

Просторија за пријем родитеља

1

18,75

10.

Библиотека

1

52

11.

WC

8

45,60

12.

Кухиња, оставе, радионица, остале просторије

4

30,65

Економска школа, заједнички са Ужичком гимназијом, користи велику фискултурну
салу са свлачионицама, пратећим просторијама и кабинетом за професоре површине 570m²
и малу фискултурну салу са свлачионицама површине 180m².
Вансудским поравнањем од 11.04.2008. године извршена је размена непокретности између
Економске школе као корисника кабинета за угоститељство и предузећа Слога д.о.о за
угоститељство, туризам и трговину као власника простора површине 106,89m² у улици
Немањина бр. 85 у приземљу стамбене зграде. Тим поравнањем Република Србија постаје
власник, а Економска школа корисник пословног простора који је адаптиран, задовољава
просторне услове и сврсисходан је за потребе извођења наставе ученицима угоститељских
образовних профила.
Школска библиотека има око 16000 књига. Школа је обогатила свој књижни фонд и
стручном литературом. У библиотеци има око десет места за индивидуални и групни рад
ученика. Омогућен је стални приступ интернету и коришћење електронских публикација.
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9.2. Опрема

Опремљеност појединачним наставним средствима и опремом је различита у
зависности од подручја рада и образовних профила. Опремљеност за општеобразовне
предмете је различита. У просеку, према нормативима, опремљеност се креће око 80%. За
подручје рада Економија, право и администрација стручни предмети су опремљени у просеку
са 90% наставним средствима према нормативима. Подручје рада Трговина, угоститељство и
туризам је опремљено у просеку са 80% наставних средстава.
Све учионице опште намене опремљене су по једним рачунаром који омогућава
вођење евиденције у Електронском дневнику и савременије извођење наставе.
Бирои за учење намењени су извођењу наставе за образовне профиле: пословни
администратор, финансијски администратор и службеник у банкарству и осигурању. У њима
је смештено по 16 рачунара, 1 сервер, 1 фотокопир апарат, штампач у боји, ласерски
штампач, факс, видео−бим, лаптоп, графоскоп, а садржи и све што је потребно за практичну
обуку ученика.
У кабинету број 43 смештено је 17 рачунара, 1 штампач и 1 видео-бим.
У кабинетима број 23, 26 и 27 налазе се лед телевизори.
Виртуелна банка је, такође, опремљена одговарајућом опремом и намештајем.
У школи се налазе три рачунарска кабинета у којима се реализује настава из
рачунарства и информатике, пословне информатике, канцеларијског пословања, савремене
пословне кореспонденције, статистике и електронског пословања, који су у потпуности
опремљени намештајем и компјутерима.
Школа располаже са 161 рачунаром од чега је 152 намењено настави а 9 за
ваннаставне послове, док 4 лаптопа, добијених од МПНТР, видео− бим и друга техничка
средства користе наставници.
10. УСЛУГЕ КОЈЕ ШКОЛА ПРУЖА
Школа тренутно пружа све услуге из оквира своје делатности. Школа издаје дупликате
диплома, дупликате сведочанстава и других јавних исправа које школа издаје у складу са
Законом о средњем образовању и васпитању лицима која су похађала школу, односно
лицима која похађају школу.
Школа у свом делокругу обавља и послове издавања уверења о фонду часова
наставе, уверења о чињеницама о којима се води евиденција и уверења о чињеницама о
којима се не води евиденција.
Школа уписује редовне ученике на основу конкурса Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Слободна места у одељењима попуњавају се на основу упута – одлуке
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на основу одлуке директора Школе.
Директор доноси одлуку на основу молбе поднете од стране ученика Школе, која садржи
сагласност и потпис родитеља, односно другог законског заступника или препоруку, односно
сагласност надлежне Школске управе у Ужицу. Уколико је поднет већи број молби од броја
расположивих места, формира се ранг листа према броју бодова.
Школа уписује ванредне ученике по основу конкурса Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, по упуту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Слободна места на ванредном школовању Школа попуњава на основу молбе ванредног
ученика. Са ванредним учеником школа закључује уговор о ванредном школовању и издаје
решење о испитима.
Школа уписује лица на преквалификацију и доквалификацију на основу захтева
(молбе) до броја одобреног одлуком – сагласношћу Министарства просвете за упис ученика
на преквалификацију и доквалификацију за ту школску годину у којој се кандидат уписује. Са
ученицима уписаним за преквалификацију и доквалификацију Школа закључује одговарајући
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уговор о ванредном школовању и издаје одговарајуће решење о признавању предмта и
оцена и полагању допунских испита.
Школа издаје дупликате јавних исправа и уверења на основу захтева странака. Захтев
странке за издавање дупликата јавне исправе може се преузети у канцеларији секретара
Школе, а странка може тражити да јој се образац достави мејлом. Захтеви се подносе лично у
канцеларији секретара школе или на мејл sekretar@eksue.edu.rs подношењем попуњеног
захтева уз доказ о уплаћеним таксама и трошковима издавања.
Дупликат јавне исправе издаје се на прописаном обрасцу, након проглашења
оригинала јавне исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије“ на основу
података из евиденције која се води у школи у складу са чланом 81. Закона о средњем
образовању и васпитању. У недостатку прописаног обрасца школа ће издати уверење о
чињеницама унетим у евиденцију, у складу са законом.

11. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ, ОМОГУЋАВАЊЕ ПРИСТУПА

ИНФОРМАЦИЈАМА

11.1. Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са
радом Школе, доступне су јавности у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од
слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) подноси
се, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
писмено.
Захтев мора да садржи: назив и адресу Школе, податке о тражиоцу информације (име,
презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације
која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она
односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као
и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан,
овлашћено лице дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,
односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од
дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити,
Школа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Школа је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију
и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Постоји образац за подношење захтева, али Школа ће размотрити и захтев који није
сачињен на том обрасцу.
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако Школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана
пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди
накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће
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тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију, издати му, односно упутити копију тог документа.
Ако Школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у
складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ
који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити
тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ
нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким
средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме
изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
Школе.
Ако Школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда,
односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то
решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која
може изјавити против таквог решења.
У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије.
Захтев се подноси на обрасцу који се може добити у Школи или путем мејла.
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11.2. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Ужице, Трг Светог Саве 6
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15, став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја
(„Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
захтевам*:
обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:***
______________________________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
□
□
□
□
□
□
□
□

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)

У Ужицу, дана __________ 20____. године

___________________________________________
Тражилац информације / Назив или име ипрезиме
___________________________________________
Адреса
___________________________________________
Други подаци за контакт
__________________________________________
ПОТПИС
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* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.

33

34

