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1. ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ПОЖЕГА 

 

 

Информатор о раду Техничке Школе у Пожеги сачињен је у складу са 

чланом 39. Закона о слободном проступу информацијама од јавног 

значаја ( „Службени гласник РС“ бр. 120/4 , 54/07) и Упутством за 

објављивање информатора о раду државног органа ( “Службени гласник 

РС “ број 57/05) 

Информатор је објављен марта 18.03. 2010. године. 

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на 

интернет адреси : tehnickaskolapozega@gmail.com. 

Особа одговорна за тачност података је Славко Ђокић, директор школе                     

овлашћено лице за информације од јавног значаја Техничке школе 

Пожега. 

Информатор је ажуриран последњи пут 16.01.2019 године. 

 

 
2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

ЗНАЧАЈНЕ ЗА ЈАВНОСТ РАДА 

ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ ПОЖЕГА 

 

Назив школе је: Техничка  школа Пожега. Седиште школе је у Пожеги, улица и 

број Вука Караџића бр. 6, и улица Краља Александра бр.35 „стара школа“. 

Оснивач школе је Република Србија. 

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност средњег 

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. 

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању 

делатности средњег образовања и васпитања, у складу са законом. 

Одлуком  о мрежи средњих  школа ( Сл. Гласник бр.7 од 25.01.1993 године) 

установљена је Машинска школа у Пожеги и утврђена њена делатност. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о мрежи средњих школа у Републици 

Србији( Сл.Гласник бр. 24/97 ) школа мења назив у Техничка школа Пожега 19. 

јуна 1997 године . 



                                                                                                                      

 

Школа обавља делатност средњег  стручног  образовања и васпитања за 

подручје  рада:  

- машинство и обрада метала; 

-трговина; 

-тргoвина , туризам и угоститељство 

-економија, право и администрација;  

-право и администрација; 

-електротехника 

 

са   образовним профилима : 

 

IV степен  стручне спреме 

      -     техничар мехатронике 

- техничар за компјутерско управљање 

- туристички  техничар 

- трговински техничар  

- комерцијалиста 

- туристичко – хотелијерски техничар 

III степен  стручне спреме 

- механичар моторних возила 

- бравар-заваривач 

- аутомеханичар 

- бравар 

- трговац 

 

Поред редовног школовања Техничка школа обавља и  ванредно 

школовање  ученика , доквалификације , преквалификације , 

једногодишње специјализације и омогућава завршетак започетог  

школовања у складу са Законом. 

 

Техничка школа  обавља  и проширене делатности :  

- Организовање курсева за рад на рачунару и 

- Образовање одраслих –остало образовање за следећа подручја рада: 

 

1.  Стручне  обуке из верификованих подручја рада: 

I  Подручје рада Машинство и обрада метала: 

Аргонско заваривање;Електролучно заваривање; Уградња и одржавање 

аутогасних инсталација на течни нафтни гас (LPG); Уградња и 

одржавање аутогасних инсталација на природни гас (CNG);Уградња и 

одржавање водоводних и грејних инсталација; Одржавање расхладних 

уређаја;Израда алуминијумске столарије;Обука за одржавање мотора и 

моторних возила;Обука за руковаоца ЦНЦ машинама. 
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II Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам:  

Обука помоћника у трговини; 

 

2. Обуке из страних језика:  

Енглеског,француског, руског и немачког језика 

 

3. Обуке одраслих из области информационих технилогија: 

Обука за рад у програмским пакетима:ARHICAD,Solid Works,Auto-

cad. 

 

Образовно-васпитна делатност обавља се остваривањем наставног плана и 

програма, на српском језику, реализацијом одговарајућег наставног плана и 

програма за средње школе у трајању прописаном законом. 

Настава се изводи у одељењу, групи, односно појединачно, у складу са 

наставним планом и програмом.  

Практичну наставу и праксу Техничка школа остварује у сарадњи са 

предузећима, установама и другим организацијама, а време, начин и услови за 

остваривање практичне наставе и праксе утврђују се уговором. 

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 

1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два 

полугодишта.                                                                                                                                           

Настава у школи се изводи у  две смене, по распореду часова, који утврђује 

директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску 

годину. 

 

РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

         Школа обавља своју делатност у седишту, у згради матичне школе, у којој се 

налазе канцеларије директора, секретара, шефа рачуноводства, педагошко – 

психолошке службе. 

         У згради матичне школе налазе се и школска библиотека и архива Школе. 

          

         Образовно – васпитна делатност у Школи обавља се у оквиру петодневне 

радне недеље, од понедељка до петка, а суботом у складу са школским календаром 

и плановима и програмима рада Школе. 

          Административно – финансијски и помоћно – технички послови обављају се 

у оквиру петодневне радне недеље, осим у случају када другачије захтевају потребе 

рада Школе. 

 



 

         Образовно – васпитна делатност одбавља се у две смене. 

         Прва смена почиње рад у 07:15 часова, а друга смена у 13:30 часова. 

         Дежурни наставник у Школу долази 15 минута пре почетка наставе у смени. 

         Пре почетка и на крају друге смене могу се заказати претчасови, у складу са 

распоредом часова. 

 

 

          Ученици имају велики одмор и мале одморе. 

          Велики одмор траје 30 минута и ученици га користе после другог часа. 

          Мали одмори трају по пет минута и један од 10 минута и ученици их користе 

између часова, у складу са распоредом звоњења. 

           

 

         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, и то у првој смени у времену од 

09: 35 до 09:05 часова, а у другој смени од 14:35 до 15:05 часова; 

- запослено наставно особље и стручни сарадници које 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 (директор, секретар, шеф рачуноводства, 

домар, ложач и чистачице) имају право на одмор у трајању од 30 минута у 

току дневног рада, у времену које зависи од потреба процеса рада. 

 

 

          Директор у оквиру осмочасовног радног времена ради у првој или другој 

смени, или комбиновано, у зависности од потреба процеса рада школе. 

         Педагог и библиотекар раде у првој смени од 07:15 часова до краја наставе у 

тој смени, а у другој смени од 13:30 часова до краја наставе у тој смени. 

         Административно – финансијско особље Школе ради само у првој смени од 

07:00 до 14:00 часова, односно од 08:00 до 15:00  часова. 

          Помоћно –техничко особље ради у првој смени од 05:30 до 13:30 часова, а у 

другој смени од 12:30 до 20:30 часова. 

 

 

 

 

 

 



3.Организација рада Школе 

 

                         3.1. Орган управљања –Школски одбор 

Школски одбор је орган управљања у школи , који 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.                                                                                                                                          

Школски одбор: 

 Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје 

сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;доноси 

школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о 

њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;утврђује предлог 

финансијског плана за припрему буџета Републике;доноси финансијски 

план школе, у складу са законом; усваја извештај о пословању, годишњи 

обрачун и извештај о извођењу екскурзија; расписује конкурс и бира 

директора; разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за 

побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;  доноси 

план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом 

остваривању; одлучује по жалби, односно приговору на решење 

директора;обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању 

и статутом. 

Школски одбор Техничке школе  

 

Име и презиме    Својство   Представник 

Владан Веснић Председник школског 

одбора 

Запослених 

Даница Дрндаревић Члан школског одбора Запослених 

Драган Вујовић Члан школског одбора Запослених 

Иван Грковић Члан школског одбора Локалне самоуправе 

Милоје Благојевић Члан школског одбора Локалне самоуправе 

Златимир Питулић Члан школског одбора Локалне самоуправе 

Гордана Штуловић Члан школског одбора Савета родитеља 

Раде Марковић Члан школског одбора Савета родитеља 

Бошко Дробњак Члан школског одбора Савета родитеља 

                                     



У раду школског одбора учествују и : 

- два представника ђачког парламента:Лазар Марковић и Тина Поповић; и    

 -председник синдикарта школе:Емир Авдић 

3.2.Саветодавни орган- Савет родитеља 

Савет родитеља, ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у 

остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно 

тело формира савет родитеља.  

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља школе, јавним 

гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу.                                                                                                                                            

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне 

и којима могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници. 

Савет родитеља: 

предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор; предлаже свог 

представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове у школи; 

предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног 

рада; учествује у поступку предлагања изборних предмета, и у поступку избора 

уџбеника;разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању; разматра намену коришћења средстава од донација и од 

проширене делатности школе;  разматра и прати услове за рад установе, услове 

за одрастање и учењa; учествује у поступку прописивања мера безбедности деце 

и ученика и правила понашања у школи; предлаже школском одбору намену 

коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од 

родитељ разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту ученика; даје сагласност на програм и организовање 

екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању; разматра успех 

ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге 

манифестације у школи; заједно са директором и стручним органима организује 

и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;брине о здравственој и 

социјалној заштити деце и ученика; разматра и друга питања утврђена 

статутом. 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, 

директору и стручним органима установе. 

Представници  Савета родитеља Техничке школе у Општинском Савету 

родитеља за школску 2018/2019 годину су Раде Марковић и Гордана Штуловић. 

  



 

Школа обавља послове преко следећих служби: 

 

1. Послови руковођења: директор, односно вршилац дужности 

директора;  

2. Образовно-васпитна служба: наставници и стручни сарадници;   

3. Служба за правне послове: секретар школе;  

4.Служба за финансијско-рачуноводствене послове: руководилац 

финансијско-рачуноводствених послова (шеф рачуноводства); 

5. Помоћно-технички послови: Домар-мајстор одржавања и радник 

на одржавању чистоће/ чистачица; 

6. Специјализовани послови: техничар инвестиционог и техничког 

одржавања уређаја и опеме, техничар одржавања информационих 

система и технологија;  и помоћни наставник. 

3.3.Орган руковођења- Директор школе 

Директор Школе ,организује рад и пословање и одговара за законитост рада 

школе. Директор заступа и представља школу.   

Директор планира и организује остваривање програма образовања и васпитања 

и свих активности школе;  стара се о осигурању квалитета, самовредновању, 

остваривању стандарда постигнућа и унапређивању                                                                                                                               

образовно-васпитног рада; стара се о остваривању развојног плана школе; 

одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; сарађује 

са органима јединице локалне самоуправе, организацијама, удружењима; 

организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника; планира и прати стручно 

усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног 

сарадника;предузима мере у случајевима повреда забране из члана 44.до 

46.прописаних законом и недоличног понашања запосленог и његовог 

негативног утицаја на ученике; предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских 

органа;стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 

података о установи у оквиру јединственог информационог система 

просвете;стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, 

ученика и родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа управљања о 

свим питањима од интереса за рад школе и ових органа; сазива и руководи 

седницама наставничког већа, без права одлучивања; образује стручна тела и 

тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи; сарађује са 

родитељима, односно старатељима ученика;подноси извештај о свом раду и раду 

школе органу управљања, најмање два пута годишње; доноси општи акт о 

организацији и систематизацији послова, уз сагласност школског одбора; 

одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу 

са законом. 



Директор  школе  за свој рад одговара школском одбору и надлежном 

министарству. 

Директор школе 

Славко Ђокић,професор 

Тел/факс: 031/ 714-134  tehnickaskolapozeg@ gmail.com 

 

 

3.4.Образовно-васпитна служба 

 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује 

наставно особље, а наставно особље чине: наставници, стручни 

сарадници, организатор практичне наставе и координатор за образовање 

одраслих. 

 

 

3.4.1.Наставници 

 

Посао наставника је да: изводи предметну наставу и друге облике 

образовно-васпитног рада у одељењу, припрема се за извођење наставе и   

                                                                                                                                  

                                                                                                                             

  о томе води евиденцију, обавља послове одељенског старешине, учествује 

у спровођењу испита ученика, израђује планове рада, дежура према 

утврђеном редоследу, учествује у раду органа школе, стручно се 

усавршава, обавља и друге послове по налогу директора, својим 

компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, 

потребе, интересовања и посебне могућности ученика .  

 

У  Школи постоје следећи послови наставника: 

1) Наставник српског језика и књижевности; 

2) Наставник енглеског језика и књижевности; 

3) Наставник немачког језика; 

4) Наставник француског језика; 

5) Наставник шпанског језика; 

6) Наставник италијанског језика; 

7) Наставник математике; 



8) Наставник физике; 

9)  Наставник хемије; 

10) Наставник рачунарства и информатике; 

11) Наставник биологије; 

12) Наставник историје; 

13) Наставник географије; 

14) Наставник социологије; 

15) Наставник устава и права грађана; 

16) Наставник права; 

17) Наставник психологије; 

18) Наставник филозофије; 

19) Наставник музичке културе; 

20) Наставник ликовне културе; 

21) Наставник физичког васпитања; 

22) Наставник економске групе предмета; 

23) Наставник машинске групе предмета; 

24) Наставник електротехничке групе предмета; 

25) Наставник практичне наставе; 

26) Наставник грађанског васпитања; 

27) Наставник верске наставе. 

 

 3.4.2. Координатор  практичне и теоретске  наставе 

Организује реализацију теоретске наставе кроз израду распореда часова и 

распореда учионица; Стара се о ажурирању базе података у оквиру јединственог 

информационог система просвете; Организује уз помоћ наставника ученике на 

практичној настави; Прави распоред извођења практичне наставе по групама у 

објектима школе као и предузећима, приватним фирмама и радњама и обавља 

друге послове.                                                                                                                                

За свој рад  коодинатор одговара директору школе. 

Зоран Јотић, професор  тел: 031/811-364  

 



3.4.3.Координатор за образовање одраслих 

 
Планира, програмира, организује и прати рад на образовању одраслих; 

учествује у изради Годишњег плана рада школе; 

 учествује у раду на унапређењу опште организације рада Центра за 

континуирано образовање одраслих (упис полазника, испитивање 

тржишта, припрема наставника за планирање и реализацију обука); 

 сарађује са наставницима у одабирању и припреми ефикаснијих метода, 

облика и средстава рада, реализацији плана извођења обука и води 

евиденцију о обукама;прикупља податке који су значајни за рад центра; 

учествују у реализацији сарадње центра са Тржиштем рада, струковним 

удружењима, коморама и предузећима; ради самостално или учествује у 

испитивању фактора битних за унапређивање образовања одраслих; 

учествује у активностима везаним за пропаганду рада центра;припрема 

материјал за конкурисање за обављање обука и благовремено конкурише 

на расписане огласе; учествује у изради сертификата у вези са 

обукама;архивира документацију у вези са обукама;учествује у раду 

стручних органа школе;организује инструктивно педагошки рад са свим 

одраслима укључујући и рад са ванредним ученицима; предлаже 

помоћнику директора или директору распоред и води рачуна о 

спровођењу припремне наставе за ванредне ученике;подноси помоћнику 

директора или директору предлог комисија за испитни рок за ванредне 

ученике;одговоран је за организацију и спровођење испита ванредних 

ученика; припрема материјал за испите код ванредних ученика;сарађује 

са испитним комисијама за време одржавања испита ванредних 

ученика;сарађује са стручним институцијама;обавља друге послове по 

налогу директора. 

Славица Тотовић,педагошки саветник, Руководилац регионалног 

центра за континуирано образовање одраслих,  

kontakt: stotovic@gmail.com 

 

3.4.4.Стручни сарадници 

Педагог 

Прати  остваривање наставних планова и програма и школског програма ;Прати 

и анализира резултате образовно-васпитног рада школе и предлаже мере за 

њихово унапређење;Обавља педагошко-инструктивни рад и сарађује са 

директором, наставницима ради унапређења образовно-васпитног рада; Прати 

напредовање ученика, уочава проблеме и обавља саветодавни рад, Обавља 

послове везане за професионалну орјентацију ученика; и обавља друге послове . 
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 Снежана Стаматовић, дипл. педагог   snezanastamativic@gmail.com  

Психолог 

Доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и 

унапређивању васпитно-образовног, односно образовно-васпитног 

рада;учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању 

остваривања васпитно-образовног рада;пружа подршку васпитачима и 

наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова 

васпитно-образовног рада; и др. 

Сузана Арсовић 

Библиотекар 

Обавља непосредни рад са ученицима у вези са издавањем књига и 

др.публикација; Обавља непосредни образовно-васпитни рад с појединим 

одељењима у библиотеци;Ради са ученицима у библиотечкој секцији; Учествује 

у раду стручних органа и др послове. 

   

3.5.Служба за правне послове  

Секретар 

Секретар школе обавља правне,нормативно-правне и друге правне послове у 

школи.Саставља текстове  нацрта и помаже при утврђивању предлога општих 

аката школе; Обезбеђује законитост рада школе и школског  одбора; Прати 

измене закона и других прописа и указује на обавезе које из њих проистичу; 

Даје правна мишљења запосленима у школи у вези с обављањем њихових 

послова; Заступа школу пред судовима и другим органима , на основу писменог 

пуномоћја директора; Стара се о евидентирању и чувању аката школе и аката 

примљених од других лица и обавља друге послове . 

Секретар за свој рад  одговара директору школе. 

Ника Авдић, дипл.правник , тел.031/811-498 

sekretartehnickaskolapozega@gmail.com 

 

3.6.Служба за финансијско-рачуноводствене  послове  

и административне  послове 
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Руководилац финансијско – рачуноводствених послова (шеф 

рачуноводства са факултетом)  

Уређује план протока финансијске документације и рокова протицања исте ,који 

ће обезбедити уредност и ажурност пословања; Учествује у изради предлога 

финансијских планова и коначних финансијских планова; Стара се о правилној 

примени финансијско-рачуноводствених прописа ; Усаглашава приходе и 

расходе са одобреним апропријацијама прихода и расхода; Евидентира све 

пословне промене и др. Послове у складу са законом и чланом 19. Правилника о 

организацији и систематизацији послова. 

За свој рад шеф рачуноводства одговара директору школе. 

Бранка  Вучковић, дипл. економиста ,тел. 031/811-498 

 

3.7.Помоћно-технички послови 

 

3.7.1.Домар/мајстор одржавања 

 

Посао домара је да: одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар 

у исправном стању, отклања мања оштећења и кварове, а већа 

пријављује, набавља и прати потрошњу средстава за одржавање чистоће, 

прати и координира рад спремачица, обавља курирске послове и др по 

налогу секретара или директора.   

Милан Јањић 

 

 

 

 

3.7.2.Радник на одржавању хигијене/чистачица 

 
Посао чистачице је да: одржава хигијену у школским просторијама и дворишту, 

обавља послове у вези са организовањем школских свечаности, води рачуна о 

школској имовини.  

Рада Ђокић 

Недељка Ђурић 

Наташа Гачић 

Слађана Милосављевић 

 

3.7.3. Ложач 

 



Рукује и одржава уређаје и инсталације централног грејања и водоводно-

канализационе инсталације; Стара се да зграда буде благовремено 

загрејана; помаже домару у извршавању његових послова у одржавању 

зграде и обавља друге послове по налогу секретара или директора. 

Радојица Дидановић 

 

 

3.8.Специјализовани послови 

 

3.8.1.Техничар одржавања информационих система и технологија 

 

Техничар одржавања информационих система и технологија обавља 

послове инсталирања, подешавања и одржавања рачунара за потребе 

запослених и ученика.  

Техничар одржавања информационих система и технологија обавља 

послове из свог делокруга  у седишту Школе. 

Техничар одржавања информационих система и технологија за свој рад 

одговара директору.  

 

3.8.2.Техничар инвестиционог и техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме 

 

 

Инвестиционо и техничко одржавање и одржавање уређаја и опреме у 

школи обавља техничар инвестиционог и техничког одржавање уређаја и 

опреме. 

Техничар инвестиционог и техничког одржавање уређаја и опреме 

одговара за свој рад директору. 

Марко Филиповић 

 

 

3.8.3.Помоћни наставник 
 

Помоћни наставник обавља послове из свог делокруга у седишту Школе. 

Помоћни наставник  одговара за свој рад директору. 

Марко Филиповић 

 

 

 



4. УЧЕНИЦИ 

4.1.Упис ученика 

У први разред средње школе може да се упише лице са стеченим основним 

образовањем, у складу са посебним законом.  

Лице које је завршило основну школу у иностранству може да се упише у школу 

ако му се нострификује сведочанство.  

После завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице 

ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског 

образовања, у складу са посебним законом. 

У средњу школу може да се упише и лице са стеченим или завршеним основним 

образовањем ради стручног оспособљавања, односно обучавања. 

Одрасли који стиче основно образовање може упоредо да похађа прописани ли 

одобрени програм обуке у средњој школи. 

Ученик се уписује у средњу школу након завршеног осмог разреда и положеног 

завршног испита којим се процењује степен остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању. 

Ученику који положи завршни испит издаје се јавна исправа и он стиче право на 

упис у средњу школу, без полагања квалификационог испита. 

 У установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе обезбеђује се бесплатно средње образовање 

редовних и ванредних ученика под једнаким условима, у складу са Законом и 

посебним законом.                                                                                                                                       

Редован ученик је лице које је у првом разреду средњег образовања и 

образовања за рад млађе од 17, а ванредан ученик је лице старије од 17 година - 

полазник.  

Лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 

година може да стиче средње образовање или образовање за рад у својству 

ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз 

сагласност министра. 

Лице које стекне средње образовање, а жели да се преквалификује или 

доквалификује, стекне специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа 

школарину.  

Редован ученик може упоредо да савлађује наставни план и програм, односно 

део наставног плана и програма за други образовни профил, као ванредан 

ученик.  



Ученик који прелази у другу школу ради завршавања започетог школовања у 

истом трајању, 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.  

Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних 

предмета које одреди наставничко веће школе. 

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из 

предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били 

утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему 

одлуку доноси наставничко веће школе.  

 

7.  ПРОПИСИ  И ДРУГИ ПРАВНИ АКАТИ 

КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

 

1) Закон о основама система образовања и васпитања ( „ Службени гласник 

РС“, број 88/2017 и 27/2018); 

2) Закон о средњем образовању и васпитању ( „ Службени гласник РС“,, број 

55 од 25.06.2013); 

3) Закон о раду ( „ Службени гласник РС“,број 75/2014); 

4) Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.18/2016); 

5) Колективни уговор Техничке школе, број  229 /2009, 838/10,98/13, 247/13 и 

1112/13 и 277/15 год; 

6) Статут Техничке школе у Пожеги , број 153 од 27.02.2018;Измене и допуне 

бр.937 од 07.11.2018 год; 

7) Правилник о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи у 

Пожеги, број112 од 19.03.2018;;Правилник о измени и допуни правилника о 

организацији и систематизацији послова бр.1098 од 27.12.2018 год; 

8) Пословник о раду Савета родитеља бр.137/1 од 22.02.2018  и Школског 

одбора бр.223/1 од 21.03.2018; 

9) Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорностио 

ученика бр.936 од 07.11.2018; 

10) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

Техничкој школи бр.223/3 од 21.03.2018; 

11) Правила понашања у Техничкој шкли 223/5 од 21.03.2018 

12) Правилник о организацији и спровођењу испита Техничке шкле Пожега 

бр.223/6 од 21.03.2018 

13) Правила заштите од пожара у Техничкој школи бр.177од 27.03.2012 

14) Акт о процени ризика на раду 

 

       

 



 

 

6. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ 

 

Финансијски план и План јавних набавки за 2016. годину ће бити накнадно 

објављени. 

 

 

 

7. Информације од јавног значаја 

 

 

- Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја: 

 

 

Све информације којима Техничка школа располаже, а које су настале у 

раду или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом 

о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ 

број 120/04), осим када су се, према овом закона, стекли услови за  

 

 

искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: 

захтев) Техничкој школи се подноси  у складу са чланом 15. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено. 

Захтев мора да садржати: 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  у  школи 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 доноси  закључак о одбацивању 

захтева као неуредног. 

Постоји образац за подношење захтева, али  ће школа 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, дужно 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 тражиоца обавестити о поседовању 

информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 

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 удовољи захтеву, школа  неће издати посебно решење, него ће о томе 

сачинити службену белешку. 

 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, 

дужана 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                              

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

                                                                   ПОЖЕГА 

 

                                                                                                                  Вука Караџића 6 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији и од јавног значаја 

 

 
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС", број120/04), 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:** 

o поштом 

o електронском поштом 

o факсом 

o 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) 

___________________________________ 

Тражилац информације / Име и презиме 

У _______________, __________________________________ 

адреса 

___________________________________ 

дана ________ 20__ годинe други подаци за контакт 

___________________________________ 

потпис 

 

* 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим 

или усменим путем.  Техничка школа поступа у складу са Законом о 

општем управном поступку («Службени листСРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и 

30/2010) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, 

решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, 

правног лица или друге странке. 

 

 


