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НАЗИВ ЕКОНОМСKA ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИЋ“ 

МЕСТО ШАБАЦ 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 07120192 

ШИФРА ДЕАТНОСТИ 8532 

АДРЕСА МАСАРИКОВА 29, 15000 ШАБАЦ 

КОНТАКТ 015/350-274; 015/350-270 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ СОЊА МИЈАТОВИЋ ЈОКИЋ 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА 

ВЕРИФИКОВАНА 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

Финансијски администратор (4 године) 

Пословни администратор (4 године) 

Комерцијалиста (4 године) 

Економски техничар (4 године) 

Правно пословни техничар (4 године) 

Финансијски техничар (4 године) 

Туристичко хотелијерски техничар (4 године) 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЉСТВО 

Кулинарски техничар (4 године) 

Кувар (3 године) 

Посластичар (3 године) 

Трговац (3 године) 

Конобар (3 године) 
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О ИНФОРМАТОРУ: 

 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и 

Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ 

бр.68/10). 

 

 ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Законски и подзаконски акти: 

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017 27/2018-други 

закон, 27/2018 (II ) - други закон и 10/2019,27/2018 и други закон 6/2020) 

Закон о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 101/2017, 

27/2018 и други закон 6/2020) 

Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 99/14 , 

21/2016,113/2017, 95/2018 и 86/2019 а примењује се од 1.1.2021); 

Закон о раду  („Сл. гл. РС“ број 24/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 - Одлука УС РС 

и 113/2017 и 95/2018 ануитетно тумачење);  

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05, 41/2009, 91/2015 

и 113/2017 - други закон);  

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 );  

Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“,бр. 18/2016, 95/2018 ануитетно 

тумачење);   

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС“број 120/2004, 54/2007,104/2009 и 36/2010);  

Закон о заштити података о личности ( "Службеном гласнику РС", бр. 87/2018 од 

13.11.2018. године, ступио је на снагу 21.11.2018); 

Закон о буџету РС за 2020. годину („Сл. гл. РС“ број 95/2018 и 72/2019 ) 4/2019, 60/2020 - 

uredba i 135/2020) 

  Закона о финансијској подршци породицама са децом  (“Сл. гл. РС”, бр. 113/2017 и 

50/2018); 

Закон о заштити од пожара (“Сл. гл. РС”, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 - други закон); 
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Закон о социјалној заштити („Сл. гл.РС“ бр. 24/2011.) 

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима 

ученика („Сл. гл.РС“ бр. 21/2015и 92/2020.) 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и 

другим организацијама у јавном сектору („Сл. гл.РС“ бр. 6/2018., 43/2018 и 8/2017) 

Правилник о критеријуима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност 

средњег образовања („Сл. гл.РС“ бр. 72/15,84/15,73/16,45/18.) 

Правилник о Школском календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 

2019/2020. годину („Сл. гл./Пр. гл. РС „бр. 5/19, 13/19) 

Правилник о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", 

бр. 23/2018 и 30/2019.) 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („ Сл. гл. РС“ бр. 

82/15) 

Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи Правилник је 

објављен у( "Службеном гласнику РС", бр. 30/2019 од 25.4.2019. године, ступио је на 

снагу 3.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године) 

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Сл. гл. РС“ бр. 

37/93, 43/15) 

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама ( "Сл. гл. РС - Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гл. РС 

– Просветни 

гласник",бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 3/2001, 2/2002, 8/2002, 5/200

3, 

10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/06, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2

009, 5/2010, 8/2010,11/2013, 14/2013, дана 4.10.2013. године престао да се примењује за 

образовни профил у трогодишњем трајању Трговац 11/2016, 13/2018, и 30/2019 - други 

пропис  

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем 

трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација - област 

економија ( " Сл. гл. РС - Просветни гл. ", 

бр. 3/96, 3/97, 14/97, 12/2002, 5/2003, 11/2006, 4/2013, 11/2013 и 14/2013) 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем  трајању 

у средњој школи за подручје рада трговина, угоститељство, туризам - Трговац („Пр. гл. 

РС“ бр. 16/13, ) 
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Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних и стручних предмета 

средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Економија, право и 

администрација ( у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 6/2019 и 9/2019). 

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и 

туризам – област трговина (Пр. гл. РС бр. 7/16-завршни испит) 

Правилник о наставном плану и програму за образовни профил Финансијски 

администратор (Пр. гл. РС бр. 10/12) 

Правилник о наставном плану и програму за образовни профил Комерцијалиста и 

Службеник у банкарству и осигурању  (Пр. гл. РС бр.15/15, 4/2019.) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама( "Службеном гласнику РС - 

Просветни гласник", бр. 8/2015,  11/2016,  13/2016-I,  13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-

II, 13/2018 и 7/2019) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација ( у 

"Службеном гласнику РС - Просветни гласник", 

бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019.) 

Правилник о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 

угоститељство и туризам ( у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

5/2015, 16/2015,19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018. ) 

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. гл. РС“  81/17, 48/18) 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гл. РС  

22/05, 51/08, 88/15, 105,15, и 48/16) 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Пр. гл. РС“ бр. 5/12) 

Правилник о евиденцији у средњој школи („Сл. гл. РС“ бр.  56/19.) 

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Сл. гл. РС“ бр. 37/2019, 

56/2019) 

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) 
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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. РС – Просветни гл." 

бр. 16/2015, 7/2016 и 9/2019). 

Основе програма васпитног рада у средњој школи („Пр. гл. РС“ бр. 4/91) 

Опште педагошко дидактичко упутство за остваривање садржаја програма у средњој 

школи („Пр. гл. РС“ бр. 4/91) 

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе („Пр. 

гл. РС“ бр. 11/16 ) 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(„Сл. гл.РС“ бр 8/10) 

Правилник о  ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације ос стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Сл. гл. 

РС“ 22/2016)  

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС" број 

65/2018) 

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно васпитним установма 2009. 

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање ("Сл.гл. РС“ бр.30/2010)  

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ("Сл. гласник 

РС“ број 68/2018 од 30.8.2018). 

Извод из регистра одобрених уџбеника („Пр.гл. РС“.бр. 9/16) 

Правилник о  вредновању квалитета  рада установе („Сл. гл. РС“ бр. 9/12) 

Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл. гл.РС“ бр.14/18) 

Правилник о стручно-педагошком  надзору („Сл. гл. РС“ бр. 34/12) 

Правилник о Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја „(Сл. гл./Пр гл.РС“ бр. 5/11) 

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл. гл. РС“ бр.74/18) 

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, 

(„Сл. гл. РС“ бр. 38/2013) 
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Правилник о плану уџбеника („Пр. гл. РС“ бр. 9/16, 5/2018.) 

Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама („Сл. гл./Пр гл.РС“ 

бр. 6/16) 

Закон  о уџбеницима („Сл. гл. / Пр гл.РС“ бр. 68/15) 

Каталог уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе 

(општеобразовни предмети) "Службени гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 4/2019 и 13/2019. 

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног 

образовања за општеобрaзовне предмете („Сл. гл.РС“ бр. 117/13) 

 

Општи акти школе: 

 

Статут Школе; 

Годишњи план рада школе; 

Школски програм 2019-2024.године; 

Развојни план школе; 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

остваривања васпитног рада и других активности које организује школа;  

Правила понашања у Установи; 

Програм увођења у посао наставника и стручних сарадника – приправника; 

Правилник о васпитно- дисциплинској одговорности ученика;  

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Економске школе „Стана Милановић“;  

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у школи;  

Правилник о набавкама; 

Правилник о организацији и стематизацији послова и задатака у Економској школи 

„Стана Милановић“; 

Акт о процени ризика;  

Правилник о безбедности и здрављу на раду;  

Правилник о противпожарној заштити; 
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Правилник о коришћењу службених мобилних телефона; 

Правилник о безбедности информационо-комуникационих  система Економској школи 

„Стана Милановић“ 

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца Економске школе„Стана 

Милановић“;  

Правилник о путним трошкова у Економској школи „Стана Милановић“; 

Правилник о видео надзору; 

Правилник о Архивирању; 

Правилник о заштити података личности; 

Правилник о поступку стицања и расподели собствених прихода; 

Правилник о коришцењу средстава намењених трошковима репрезентације; 

Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза у Економској школи „Стана 

Милановић“;  

Правилника о евиденцији присуства запослених. 

 

Пословници о раду органа школе: 

 

Пословник о раду Школског одбора; 

Пословник о раду Савета родитеља;  

Пословник о раду Ученичког парламента.  

 

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ 

Школа је регистрована за обављање делатности средњег образовања и васпитања по 

програмима за стицање II, III и IV степена стручне спреме у оквиру наведених подручја 

рада решењем Окружног суда у Ваљеву. 

 Верификована је решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-

222/94-03 од 06.04.1994.године. 
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ВЕРИФИКАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Р.БР. Образовни профил Решење Министарства просвете 

Републике Србије о верификацији 

1.  Економски техничар 022-05-222/94-03 од 18.08.2020. год 

2.  Правно пословни техничар 022-05-222/94-03 од 19.08.2020. год 

3.  Финансијски техничар 022-05-222/94-03 од 07.04.2003. год 

4.  Финансијски администратор 022-05-00222/94-03 од 15.03.2013. год 

5.  Комерцијалиста  022-05-222/94-03 од 24.05.2019. год 

6.  Пословни администратор 022-05-00222/94-03 од 15.03.2013. год 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ 

Р.БР. Образовни профил Решење Министарства просвете 

Републике Србије о верификацији 

1.  Кулинарски техничар 022-05-00222/94-03 од 24.05.2011. год 

2.  Туристички техничар                       / 

 

ТРОГОДИШЊИ 

Р.БР. Образовни профил Решење Министарство просвете 

Републике Србије о верификацији 

1.  Трговац 022-05-222/94-03 од 06.04.1994. год 

2.  Кувар 022-05-00222/94-03 од 15.05.2013. год 

3.  Конобар 022-05-00222/94-03 од 15.05.2013. год 

4.  Посластичар 022-05-00222/94-03 од 15.05.2013. год 

5.  Трговац (нови програм) 022-05-222/94-03 од 07.10.2015. год 

 

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
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 На основу члана 33. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 

Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, даље: Закон) и члана 192. Закона о општем управном 

поступку (Сл. Лист СРЈ број 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС број 30/2010) у поступку 

давања сагласности на Одлуку о проширеној делатности Економске школе „Стана 

Милановић“ у Шапцу број 797/2 од 25.10.2013.године, министар просвете, науке и 

технолошког развоја доноси решење о давању сагласности на Одлуку Школског одбора о 

проширеној делатности кроз континуирано образовање одраслих и то: 

- Обука за израду чајног пецива и бисквита; 

- обука за израду пецива;  

- обука за израду пица; 

- обука за израду тестенина; 

- обука за израду производа од воћа и поврћа; 

- обука за хотелског портира; 

- обука за прихват госта у сеоском домаћинству; 

- обука за помоћног кувара; 

- обука за основне роштиљске послове; 

- обука за помоћника  трговини; 

- хигијенска припрема угоститељских објеката за смештај гостију; 

- израда бурека; 

- израда лиснатог теста и кора; 

- припрема и продаја меса и меснатих производа; 

- производња разних врста хлеба. 

 

ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ 

Школа је почела са радом 13.08.1947.године иницијативом Министарства трговине и 

снабдевања, а на основу Одлуке Владе Народне Републике Србије о отварању средњих 

стручних школа број 725, основана је у Шапцу Државна трговачка академија.Школа је по 

трогодишњем плану и програму почела упис ученика у први разред 02.09.1947.године. 

Уредбом о економским техникумима из 1949.године школа добија назив Економска 

средња школа, када постаје и четворогодишња.Почетком школске 1969/70.године школа је 

трансформисана у Школски центар за економско образовање.Школском центру припојен 

је други и трећи разред трговаца и угоститеља из Школе ученика у привреди. У школској 

1971/72.године Школски центар за економско образовање у свом саставу има четири 

школе: Економску школу, Комерцијалну школу, Школу за КВ раднике у трговини и 

Школу за КВ раднике у угоститљству. 

Почетком школске 1974/75.године школа је регистрована као Образовни центар за 

економске кадрове који 1979.године добија назив "Први мај".Исте године школа са 

осталим средњим школама у Шапцу удружује у Центар усмереног образовања "Душан 

Петровић-Шане".Од почетка 1994.године Школа економско-правне струке "Први мај", 

мења назив у Економско-трговинска школа Шабац. 
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Крајем школске 2016.године колетив школе уз сагласност Школског одбора, Савета 

родитеља и Ученичог парламента упутио је захтев за промену назива школе, и од 

01.09.2017.године школа мења назив у Економска школа „Стана Милановић“. 

Школа обавља делатност под називом Економска школа, основна делатност 8532 - средње 

стручно образовање. 

 

ЗАСТУПАЊЕ ШКОЛЕ 

Школу заступа директор школе (у даљем тексту: директор) 

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, 

замењује га помоћник директора Весна Алексић, на основу овлашћења директора у складу 

са законом.  

 У изузетним, непредвиђеним ситуацијама, привремене одсутности или спречености 

директора да обавља функцију, Школски одбор ће одредити наставника или стручног 

сарадника у Школи и дати му овлашћења да га замењује.  

Директор, може у оквиру својих овлашћења, пуномоћјем пренети одређена овлашћења за 

заступање Школе на друга лица. Пуномоћје се издаје у писаном облику и може се 

опозвати у свако доба. Акта и јавне исправе Школе као законски заступник потписује 

директор. Директор може овластити друго лице за потписивање аката које доноси Школа, 

изузев јавних исправа.  

Уз функцију директор додаје свој потпис, а пуномоћник уноси податак "по овлашћењу". 

Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код надлежне 

службе Трезора.  

 

Остваривање образовно-васпитног рада 

 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности Школе којима се 

остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи и стандарди 

постигнућа, у складу са Законом. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава - теоријска, 

практична и вежбе; додатна, допунска настава и пракса, када су одређени наставним 

планом и програмом; припремна настава и друштвено-корисни рад, ако се у току школске 

године укаже потреба за њим. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, 

припремни и консултативно-инструктивни рад. 
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Настава се изводи у одељењу до 30 ученика, у групи, односно појединачно, у складу са 

школским програмом, а остварује се у просторијама Школе: учионици, кабинету, 

фискултурној сали. 

Практичну наставу и професионалну праксу Школа може да остварује и ван просторија 

Школе, у сарадњи са привредним друштвом, установом, другом организацијом или 

другим правним лицем, а време, начин и услови за остваривање практичне наставе и 

професионалне праксе утврђују се уговором. 

Додатну наставу Школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или 

показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. 

Допунску наставу Школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у 

одређеној наставној области. 

Припремну наставу Школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање 

разредног испита, и за ванредног ученика. 

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног 

испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је 

упућен на поправни испит. 

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних 

испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се 

полаже матурски, односно завршни испит. 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован систем 

образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним 

образовним планом. 

У остваривању образовно-васпитног рада користе се уџбеници и наставна средства које, 

на предлог надлежног завода одобри министар, у складу са посебним законом. 

У остваривању образовно-васпитног рада могу да се користе и друга наставна средства и 

помагала, у складу са посебним законом. 

Образовно-васпитни рад Школа остварује на српском и мађарском језику. Образовно-

васпитни рад се организује у два полугодишта. 

Школска година почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. 

Настава у Школи се изводи у две смене, по утврђеном распореду часова. Време почетка 

наставе, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се Годишњим 

планом рада школе. 
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Просторни услови рада 

Материјално-технички услови рада школе 

Примена нових наставних планова и програма као и њихове измене, захтевају нове услове 

рада и значајна материјална средства за набавку учила, опреме и модернизацију кабинета 

и целокупног радног простора.Школа настоји да, у складу са материјалним могућностима, 

максимално поштује све захтеве васпитно образовног процеса.У реализацији образовног 

рада, у редовним условима, користи се простор у три школске зграде које су физички 

одвојене.Услед нестабилних епидемиолошких услова, спортска хала наше Школе 

опредељена је према одлуци Кризног штаба Владе Србије у Ковид болницу.До сада није 

била у употреби и функцији, али њено коришћење ће до даљњег бити одложено. 

Објекат Стара зграда 

школе 

Нова зграда 

школе 

Фискултурна 

сала 

Школски 

објекат 

Појединачне 

површине 

2524.00 м2 1014.00 м2 1290,00 м2 109,00 м2 

Укупна 

површина 

4.937.00 м2  

 

Школски простор, опрема и намештај 

Школа располаже са 5038 м2 простора који користи 964 ученика у 34 одељења.Школа има 

17 учионица опште намене.18 одељења похађаће наставу у згради у дворишту, док ће 16 

одељења наставу слушати у згради до улице.Једнаучионица у приземљу зграде је 

опремљена као мултимедијална учионица и користи се у настави разних предмета уз 

употребу савремених наставних средстава, а на истом спрату се налази и добро опремљена 

свечана сала, која се такође користи у настави различитих премета.Почетком ове школске 

године, очекује се завршетак радова на партерном уређењу школског дворишта.  

У Школи се користе следеће просторије: 

Просторија Број  

Учионице опште намене 17 

Кабинети за информатику и пословну и службену коресподенцију 2 

Кабинет за одељења бивши  огледи (финансијско-рачуноводствена обука, 

пословно-адмиснистативна обука) 

2 

Кабинет за угоститељство (са свлачионицом) 1 

Кабинет за посластичарство и куварство(са две свлачионице) 2 

Кабинет за трговинско пословање и практичну наставу 1 

Кабинет за наставу изборних предмета 1 

Кабинет за стране језике 1 

Мултимедијална учионица 1 
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Свечана сала 1 

Фискултурна сала (са четири свлачионице) 1 

Просторија за опрему за физичко васпитање 1 

Зборница 2 

Канцеларија директора и заменика директора 2 

Канцеларија секретара и администрације 2 

Канцеларија рачуноводства и админитрације 1 

Канцеларија педагошко-психолошке службе 2 

Канцеларија координатора практичне наставе 1 

Библиотека  1 

Читаоница 1 

Разгласна станица 1 

Просторије помоћних радника 1 

Радионица и магацински простор 1 

Просторија за архиву 2 

 

Табеларни преглед наставних средстава у школи: 

Опис Комада 

Рачунари 113 

Колор телевизори 14 

Касетни пројектор 8мм 1 

Микроскоп 11 

Ваге за прецизно мерење 2 

Штампачи 8 

Апарат за фотокопирање 1 

Микропројектор 1 

Бела табла 5 

Машина за коричење 1 

Лаптоп 5 

Таблет 18 

Пројектор 4 

Платно за пројектор 2 

Музички стуб 1 

 

Опремљеност школе 

 Подаци о опремљености учионица и кабинета засновани су на Правилницима о 

нормативу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма 

опшеобразовних и стручних предмета за образовне профиле које школујемо. 

Све учионице су опремљене довољним бројем столова и столица за ученике и по једном, 

односно две школске табле. Ова опрема је у релативно добром стању.  
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РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 

 

Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (огласна табла) и 

важи од 1. септембра 2019. године. 

Школа ради у две смене које се мењају петнаестодневно. Преподневна смена почиње у 

730h и завршава се у 1325h, а поподневна смена почиње у 1330 h , а завршава се у 1925h. 

Одмори између часова су пет минута, а између другог и трећег часа у обе смене су 

двадесет минута због ужине. 

Распоред смена 

Школа ради у две смене. Прва смена почиње у 7.30 часова, а завршава са радом у 11.45 

часова. 

Друга смена почиње са радом у 12.15 часова, а завршава са радом у 16.30 часова. У 

периоду међусмене, предвиђена је дезинфекција и чишћење школских просторија. 

ПРВА СМЕНА 

II- 1   ДО   II- 9,IV- 1   ДО   IV- 7 

ДРУГА СМЕНА 

I- 1    ДОI- 9,III- 1   ДО   III- 9; 

Распоред звоњења 

Час I смена II смена 

1. 7:30 – 8:00 12:15 – 12:45 

2. 8:05 – 8:35 12:50 – 13:20 

3. 8:55 – 9:25 13:40 – 14:10 

4. 9:30 – 10:00 14:15 – 14:45 

5. 10:05 – 10:35 14:50 – 15:20 

6. 10:40 – 11:10 15:25– 15:55 

7. 11:15 – 11:45 16:00 – 16:30 
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Распоред часова и ваннаставних активности 

Распоред часова усвојен је на Наставничком већу 31.08.2020.године и важиће за целу 

школску 2020/2021.годину.Распоред је на увиду сваки радни дан у наставничкој 

канцеларији школе у обе зграде у којима се настава реализује. 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА 

Разред Број ученика Број одељења 

I разред 223 9 

II разред 261 9 

III разред 268 9 

IV разред 208 7 

Укупан број 960 34 

 

Редовни ученици у школској 2020/2021.години 

   I разред     II разред 

Одељење Укупно Мушко Женко Одељење Укупно Мушко Женко 

I-1 30 12 18 II-1 31 15 16 

I-2 29 8 21 II-2 30 9 21 

I-3 30 9 21 II-3 30 10 20 

I-4 30 13 17 II-4 30 11 19 

I-5 31 6 25 II-5 30 13 17 

I-6 24 7 17 II-6 31 14 17 

I-7 14 11 3 II-7 27 13 14 

I-8 21 7 14 II-8 26 17 9 

I-9 11 1 10 II-9 26 16 10 

Укупно:  220 74 146 Укупно: 261 118 143 

  

III разред        IV разред 

Одељење Укупно Мушко Женко Одељење Укупно Мушко Женко 

III-1 29 7 22 IV-1 30 10 20 

III-2 32 11 21 IV-2 30 10 20 

III-3 32 8 24 IV-3 30 8 22 

III-4 31 17 14 IV-4 31 15 16 

III-5 31 7 24 IV-5 28 7 21 
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III-6 31 5 26 IV-6 31 10 21 

III-7 30 15 15 IV-7 27 18 9 

III-8 26 15 11 Укупно: 207 78 129 

III-9 26 13 13     

Укупно: 268 98 170  956 368 588 

 

План уписа ванредних ђака 

Школа ће током школске 2019/2020.године организовати наставу за ванредне ученике у 

законом прописаним испитним родковима, када добије повратну информацију од 

Министарства за просвету у смислу броја ученика које може уписати у ову школску 

годину по образовним профилима, а на основу захтева који школа шаље Министарству. 

Очекивани број ученика приказан је у табели. 

 ЕТ ПТ ФТ ФА ПА ТТ КТ ТР 
КО

Н 
КУ 

ПО

СЛ 

ПС. МУ

Т 

Доквалифика

ција 
8 3 5 5 3 5 20 / / / / 

5 5 

Преквалифик

ација 
8 3 5 5 3 5 5 10 10 15 10 

5 5 

Укупно 16 6 10 10 6 10 25 10 10 15 10 10 10 

 

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Основни задаци - смернице 

Током ове школске године приоритетни задаци којима ће школа бити окренута и према 

којима ће усмерити највећи део својих активности,наставног особља,стручних тела, 

управних органа, у мери и којој дозвољавају овогодишњи услови рада су : 

- Адекватна реализација и усвајање наставно-образовних и васпитних задатака који 

проистичу из програмских садржаја наставног плана и програма за средње стручне 

школе, по комбинованом моделу наставе,  у складу са епидемиолошком ситуацијом 

у земљи 

- Реализација васпитних задатака које су саставни део програмских садржаја, 

нарочито оних који се односе на бригу о другима, подизање здравствене културе и 

свести код младих 

- Обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у 

предметној настави 

- Нарочита пажња биће посвећена реализацији практичне наставе која ће се одвијати 

према посебно утврђеним плановима, највероватније у школским просторијама али 
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и у другим објектима ван школе, уколико за то буде било могућности услед 

измењених епидемиолошких услова 

- Активно сарађивати са школамаи институцијама од јавног значаја из нашег 

окружења са циљем да се школа афирмише ,а ученици упознају са свим битним 

елементима за њихово даље школовање 

- Опремање школе савременим наставним средствима и континуирана примена 

информационих технологија у настави 

- Неговање добрих међуљудских односа унутар колектива и међу наставницима и 

ученицима 

МИСИЈА ШКОЛЕ 

Мисија наше школе је да сваки ученик стекне образовање у складу са својим 

могућностима и потребама у безбедном окружењу које негује толеранцију, хуманост, 

међусобно поштовање и мотивише на успешно учење, као и на остваривање властитих 

потенцијала. 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Желимо да постанемо школа која има за циљ перманентно унапређивање наставног 

процеса како би на тај начин оспособила ученике интелектуално, практично, друштвено за 

живот и рад у савременом свету.Желимо да развијамо позитивну атмосферу у школи да је 

ученици доживљавају као место где воле да дођу и где се лепо осећају. 

 

ОРГАНИ ШКОЛЕ 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Орган управљања школом има девет чланова, по три представника родитеља, запослених 

и јединице локалне самоуправе. Мандат чланова школског одбора траје четири године. 

Надлежност прописана Законом и Статутом школе.  

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

Представници јединице локалне самоуправе: 

Александра Вујовић 

Верка Михаиловић 

Бисенија Ковачевић 

 



19 

 

Представници Савета родитеља: 

Далиборка Ђурић 

Драгана Вучетић 

Јасмина Кордић 

Представници запослених: 

Милан Петронијевић 

Биљана Лазаревић 

Снежана Тодоровић Богуновић 

Представници ученичког парламента: 

Лазар Гајић 

Ана Ћирић 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Орган руковођења школом стара се о законитости рада школе и остваривању прописаних 

циљева и задатака образовно – васпитног рада. Услови за избор директора прописани су 

Законом. Мандат директора траје четири године, без ограничења у погледу броја мандата 

на које може бити изабран. 

Функцију директора школе врши Соња Мијатовић Јокић, наставник економске групе 

предмета. 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика свих одељења школе. 

Надлежност Савета родитеља прописана је Законом и Статутом школе, а рад регулисан 

Пословником. 

Чланови Савета родитеља: 

Разред /од. Име и презиме родитеља 

I1 Станко Јовановић 

I2 Пантић Данијела 

I3 Даринка Исаиловић 
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I4 Драгана Вучетић 

I5 Благојевић Ивана 

I6 Амира Радосављевић 

I7 Карић Гордан 

I8 Сања Ристивојчевић 

I9 Бингулац Марко 

II1 Брајић Весна 

II2 Мићић Љиљана 

II3 Чоњагић Сања 

II4 Божић Јелен 

II5 Деспотовић Александар 

II6 Ракић Зорица 

II7 Илић Снежана 

II8 Антонић Данијела  

II9 Вујковић Милица 

 

Разред /од. Име и презиме родитеља 

III1 Тирнанић Горан 

III2 Кекић Маргита 

III3 Петровић Слободан 

III4 Богдановић Зорица 

III5 Радосављевић Душан 

III6 Недељковић Милка 

III7 Аћимовић Биљана 

III8 Бабић Љиљана 

III9 Митровић Мирјана 

IV1 Шербула Данијела 

IV2 Ранковић Драгана 

IV3 Пуповац Босиљка 

IV4 Јасмина Кордић 

IV5 Петровић Славица 

IV6 Јовановић Александр 

IV7 Матић Валентина  
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СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Стручни органи Школе деловаће у складу са  Законом о основама система  образовања и 

васпитања члан 130. 

Стручни органи школе су: 

 Наставничко веће, 

 Одељењска већа, 

 Стручна већа за област предмета, 

 Стручни актив за развојно планирање и 

 Стручни актив за развој школског програма као и други стручни активи у складу са 

статутом. 

 

Стручни органи школе: 

 старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада школе;  

 прате остваривања програма образовања и васпитања;  

 старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;  

 вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника;  

 прате и утврђују резултате рада ученика;  

 предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања 

и васпитања. 

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа уређује се Статутом школе.   

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа уређује се Статутом школе и 

Годишњим планом рада Школе 

 

Одељењски старешина 

Свако одељење у Школи има одељењског старешину. 

Одељењског старешину пре почетка сваке школске године одређује директор из реда 

наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старешина, по 

прибављеном мишљењу Наставничког већа. 

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни 

организатор рада у одељењу. 
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2020/21. године 

        
1 1 Кузмановић Велимир Економски техничар 3 1 Радишић Светлана Економски техничар 

1 2 Костадиновић Владан Финансијски администратор 3 2 Тодоровић Весна 
Финансијски 
администратор 

1 3 Петровић Милан Пословни администратор 3 3 Мандић Мирјана Финансијски техничар 

1 4 Кузмановић Татјана Комерцијалиста 3 4 Петронијевић Милан Комерцијалиста 

1 5 Маринковић Александра Правно-пословни техничар 3 5 Симић Љубица Правни техничар 

1 6 Јолдић Никола Кувар 3 6 Кијурина Н. Милица 
Пословни 
администратор 

1 7 Панић Марко Конобар 3 7 Савић Оља Кулинарски техничар 

1 8 Недељковић Александар Трговац 3 8 Петровић Зоран Трговац - Конобар 

1 9 Којић Мирјана Посластичар 3 9 Ерчић Стефан Кувар - Посластичар 

        

        

        

        
2 1 Тодоровић Б. Снежана Економски техничар 4 1 Којић С. Ружица Економски техничар 

2 2 
Дамњановић 
О.Александра Финансијски администратор 4 2 Рафаиловић Сандра 

Финансијски 
администратор 

2 3 Васић Марковић Ивана 
Туристичко хотелијерски 
техн. 4 3 Шобић Момчило Финансијски техничар 

2 4 Анђелковић Милица Комерцијалиста 4 4 Петровић Владан Комерцијалиста  

2 5 Дамњановић Б.Даниела Правно пословни техничар 4 5 
Павловић 
Александар Правни техничар 

2 6 Јаковљевић Немања Пословни администратор 4 6 Алексић Весна 
Пословни 
администратор 

2 7 Рисовић Ђорђе Кувар  4 7 Ђокић Перица Кулинарски техничар 

2 8 Матић Петар Трговац  
    

2 9 Мишић Иван Конобар - посластичар 
     

Наставничко веће ради у седницама. За ову школску годину планиран је програм рада по 

месецима и исти се налази у Годишњем плану рада: 

Наставничко веће је највиши стручни орган у школи и чине га: директор, стручни 

сарадници и сви наставници школе. Основни задатак Наставничког већа је да иницира и 

ствара програмске, организационе, кадровскe, материјално-техничке и стручне 

претпоставке за успешан васпитно-образовни рад. Полазећи од законских одредби које се 

односе на рад стручних органа садржај рада Наставничког већа чине следеће групе 

задатака: 

 учешће у планирању и програмирању образовно васпитног рада, 

 организација образовно-васпитног рада, и његово унапређивање, 

 организовање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 
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 праћење реализације плана и програма Већа и других стручних органа као и 

годишњег програма рада школе 

 

Одељењска већа 

Одељењско веће је стручни орган који чине сви наставници и стручни сарадници који 

раде у једном одељењу. 

Задатак Одељењског већа је да прати и решава сва васпитна, образовна и организациона 

питања од интереса за један разред, без обзира на број одељења.  

Одељењска већа ће на основу својих програма рада настојати да остваре све послове и 

радне задатке који су везани за успешну реализацију плана и програма, као и оне који су 

везани за наставне садржаје свих предмета 

5.4.3. У школи постоје следећа стручна већа за област предмета: 

Стручно веће Председник 

Стручно веће српског језика и 

књижевности 
Бугарски Љиљана 

Стручно веће страног језика Марковић Васић Ивана 

Стручно веће друштвених  наука Душкуновић Андреа 

Стручно веће физичког васпитања Ђокић Перица 

Стручно веће математике Петровић Јелица 

Стручно веће физике, хемије и биологије Савић Оља 

Стручно веће информатике Богдановћ Аница 

Стручно веће економиста и практичне 

наставе 
Рафаиловић Сандра 

Стручно веће правника  Симић Љубица 

Стручно веће групе угоститељских 

предмета 
Панић Марко 

 

Остали тимови у школи: 

Назив Тима или Стручног 

актива 
Координатор и чланови 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Алимпић Татјана- координатор 

Мијатовић Јокић Соња 

Алексић Весна 

Стојићевић Катарина 

Петронијевић Милан  

Павловић Весна 

Вујовић Александра, председник Школског одбора  

Кордић Јасмина, председник Савета родитеља 
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Гајић Лазар, представник Ученичког парламента 

Стручни актив за израду и 

развој школског програма 

 

Ивана Марковић Васић– координатор 

Алексић Весна 

Рафаиловић Сандра 

Бугарски Љиљана 

Ђокић Перица 

Петровић Јелица 

Андреа Душкуновић 

Савић Оља 

Аница Богдановић 

Симић Љубица 

Панић Марко 

Катарина Стојићевић 

Тодић Иван 

Тим за заштиту ученика 

од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Маринковић Александра – координатор 

Стојићевић Катарина 

Тодић Иван 

Марјановић Далиборка 

Јелена Глишић, секретар школе 

Тим за самовредновање и 

вредновање рада школе 

Тодић Иван– координатор 

Милошевић Весна 

Јекић  Душан 

Николић Вања 

Филиповић Кристина, ученик 

Чоњагић Сања, члан Школског одбора 

Тим за инклузивно 

образовање 

Мишић Иван– координатор 

Којић Мирјана 

Матић Петар 

Тодић Иван 

Јолдић Никола 

Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

 

Јекић Биљана, координатор  

Ивановић Ирена 

Павловић Александар 

Павловић Никола 

Јаковљевић Немања 

Тим за културне и 

хуманитарне активности 

школе 

 

Јосиповић Љиљана– координатор  

Павловић Весна 

Кузмановић Велимир 

Маринковић Мирјана 

Гајић Марија 

Тодоровић Богуновић Снежана 

Ћирић Ана, ученица 

Кордић Јасмина, представник Савета родитеља 
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Тим за заштиту животне 

средине 

Ерчић Стефан, координатор 

Кијурина Николић Милица 

Дражић Јасмина 

Обреновић Д. Александра 

Јовичић Александра 

Тим за професионални 

развој 

Душкуновић Андреа - координатор 

Ђокић Перица 

Рафаиловић Сандра 

Марковић Васић Ивана 

Бугарски Љиљана 

Симић Љубица 

Петровић Јелица 

Савић Оља 

Богдановић Аница 

Панић Марко 

Стојићевић Катарина 

Тодић Иван 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Стојићевић Катарина - координатор 

Мијатовић Јокић Соња 

Алексић Весна 

Петровић Владан 

Радановић Горан 

Милинковић Бранислав 

Биљана Лазаревић,представник  Школског одбора  

Брајић Весна, представник Савета родитеља 

Попивода Ања, представник Ученичког парламента 

Тим за међупредметне 

компетенције и 

предузетништво 

Којић Сладаковић Ружица, координатор 

Јоцковић Милица 

Јовановић Ана 

Матић Раденка 

Тодоровић Тамара 

Тим за безбедност и 

здравље на раду 

Јовановић Ана – координатор 

Ристивојевић Андријана 

Алексић Ана 

Којић Мирјана 

Тим за маркетинг школе 

Павловић Весна, координатор 

Берић Дамњановић Даниела 

Васиљевић Снежана 

Јолдић Никола 

Јекић Душан 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА У ШКОЛИ 

Послови у Школи систематизовани су по следећим групама: 

1. послови руковођења – директор школе, помоћник директора и организатор за 

практичну наставу; 

2. послови васпитно-образовног рада – наставници (једног или више предмета), 

наставници практичне наставе, стручни сарадници (педагог, психолог, 

библиотекар), 

3. правни, финансијски и административни послови – секретар, шеф рачуноводства, 

финансијско-административни радник и административни радник. 

4. помоћно-технички послови – радник на одржавању хигијене, радник на 

одржавању објекта школе, радник на одржавању рачунарске опреме. 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Соња Мијатовић Јокић, дипломирани економиста – директор школе 

Весна Алексић, дипломирани економиста – помоћник директора 

Весна Павловић, дипломирани економиста – координатор практичне наставе 

 

Економска школа има наставни кадар за све предмете како предвиђа Наставни план и 

програм за подручја рада Економија, право и администрација, Трговина, угоститељство и 

туризам. 

Квалификациона структура запослених 

Кадровски услови Школи су задовољавајући. Број запослених у настави је 84. Са високом 

стручном спремом у настави је 76. У школи раде и психолог, педагог, један библиотекар и 

троје колега који у библиотеци допуњавају норму и организатор практичне наставе, 

секретар и шеф рачуноводства и два админнистративна радника. 

Приказ квалификационе структуре кадрова: 

Врста стручне Укупно Висока Виша Средња Основна 
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спреме: 

Степен / VIII VII VI V IV III I 

Настава 84 1 76 5 1 1 / / 

Руковођење 2 / 2 / / / / / 

Стручни 

сарадници 

6 / 6 / / / / / 

Административно-

финансијски 

4 / 3 1 / / / / 

Помоћно техничко 12 / / / 1 4 4 3 

Одржавање 

рачунара 

1 / / / / 1 / / 

Организатор 

практичне наставе 

1 / 1 / / / / / 

 

Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар, 

са задацима да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно-

васпитни рад у Школи и пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима, 

по питањима која су од значаја за образовање и васпитање. 

Психолог: Иван Тодић 

Педагог: Катарина Стојићевић 

Библиотекар: Љиљана Јосиповић 

Правни, финансијски и административни послови 

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

складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање 

установе за образовање и васпитање. 

Секретар школе: Јелена Глишић 

Шеф рачуноводства обавља организационе, рачуноводствено-техничке и остале послове 

из области финансијског пословања, а техничке послове из ове области обавља и 

финансијски радник. 

Шеф рачуноводства:Марина Нинковић  

Финансијски радник: Андријана Ристивојевић 

Административни референт обавља административно-техничке послове. 

Административни референт: Дијана Антонић 

 Помоћно-технички послови 

Помоћно-техничке послове у Школи обављају: 
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- дванаест радника на одржавању хигијене 

- два радника на одржавању школског објекта и опреме школе 

- један радник на одржавању рачунара  

 

СРЕДСТВА ЗА РАД 

Средства за финансирање делатности школе утврђују се: 

Из Буџета Републике Србије за: плате, накнаде и додатке запослених у основним и 

средњим школама, социјалне доприносе и отпремнине;  

 развојне програме и пројекте школа, као и учешће Републике Србије у области 

инвестиција, стручног усавршавања запослених и такмичења ученика на 

републичком и међународном нивоу, у складу са утврђеним средствима, а према 

програмима и критеријумима које прописује министар;  

 рад уникатних школа и школа од посебног интереса за Републику Србију, које 

одреди Влада;  

 подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи 

коју министар прописује посебним актом сваке године.  

 

Из Буџета јединице локалне самоуправе за :  

 стручно усавршавање запослених;  

 јубиларне награде и помоћ запосленима у школи;  

 превоз запослених;  

 капиталне издаци;  

 заштита и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама;  

 друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у Буџету Републике 

Србије.  

Сопствени приходи по основу, ванредних ученика, донација, уговора и других правних 

послова у складу са законом;  

Школа води пословне књиге, саставља и подноси рачуноводствене пословне извештаје у 

складу са законима и актима Министарства просвете. 

 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

Годишњи финансијски Извештај  

Финансијско пословање и  резултат  послованња од 01.01.2019. до 31.12.2019.год. 
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  ПРИХОДИ: 

У наведеном периоду  школа је остварила укупан приход =  120.38.116,72 дин.     

Буџет Града Шапца (по плану за 2019 год.)   13.133.266,16 дин 

Сопствени приходи(ван.ученици,дупликати и др.)                       2.468.079,73 дин 

Донације                                                                                              277.000,00 дин 

Родитељски динар(екскурзије,родитељски дин. и др.)                      1.393.193,00 дин 

Републички приход (зараде,уговори,упис отпремнине)                           100.986.487,83 дин 

 

  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 

 

У наведеном периоду школа је имала укупне рас.и издатке =  119.426.041,89дин.          

Плате,додаци и накнаде запослених                                            85.796.392,18 дин 

Допринос за пио– послодавац                                                  10.307.494,17 дин 

Допринос за здравствено послодавац                                            4.423.632,69,00 дин 

Превоз на посао и са посла – годишње карте                                   35.806,00 дин 

Помоћ у медицинском лечењу                                                                    147.801,67 дин 

Готовина за превоз запослених                                                                  1398.321,77 дин 

Јубиларне награде за 2019 год                  .                                               1.133.436,91  дин 

Стални трошкови                                                                              8.571.213,90 дин 

Трошкови путовања                                                                                  1.569.077,24 дин 

Услуге по уговору                                                                              1.314.609,90 дин 

Специјализоване услуге                                                                         589.711,54дин 

Текуће поправке и одржавање                                                                     1.304.650,05 дин 

Материјал                                                                                                  1.774.211,52 дин 

Накнаде из буџета        4.000,00 дин 

Порези,обавезне таксе и казне                                                                       19.344,00 дин 

Пројектно планирање                                                                           30.134,40 дин 
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Административна опрема                                                                     556.179,09дин 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Укупни приходи ....................................... 120.404.557,88 дин   

                Укупни расходи и издаци........................  119.426.041,89 дин  

        -------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Буџетски суфицит :                                            978.515,99 дин 

Вишак  прихода и примања –суфицит , као разлика укупних прихода и примања и укупних 

расхода и издатака у 2019. години износи  978.515,99 динара. После корекције, тј. 

пренетих неутрошених средстава    из 2019. године  КОНАЧАН РЕЗУЛТАТ пословања  

за 2019. годину износи 3.617.438,79 динара 

Суфицит у износу од 3.530.596,13 динара је  наменски опредељен за наредну годину а 

суфицит у износу од  86.842,66 је нераспоређен.  

 

НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Документација школе се заводи код административног референта, преко кога се врши и 

пријем поште, у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и Правилником о 

канцеларијском пословању и архивској грађи. 

Информације којима располаже Школа, настале у раду и у вези са радом Школе, чувају се 

уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о канцеларијском 

пословању и Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања и 

то: 

- у деловоднику, пописима аката, фасциклама, регистраторима, записницима - у 

канцеларији административног референта; 

- електронска база података: у канцеларији директора, рачуноводствене службе, 

секретара школе, педагошко'-психолошка служба, библиотеци; 

- матичне књиге и евиденција ученика (редовних и ванредних) у канцеларији, по 

потреби и друга евиденција код педагошко-психолошке службе; 

- књиге евиденције о образовно-васпитном раду у зборници; 

- општи акти Школе и пословници: у канцеларији секретара школе, 

административног референта и у зборници; 

- финансијска документација у рачуноводственој служби; 
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- досијеи  запослених,  документација  о  регистрацији  Школе  и  по  потреби  друго  

- у канцеларији секретара школе; 

- за предмете за које није истекао рок чувања у архиви Школе. 

На интернет страници Школе објављују се информације које имају значај за јавни 

интерес, а у вези са радом Школе. Информације на интернет страници остају док траје 

њихова примена. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Школа је, сагласно члану 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, својим Решењем одредила лице које је овлашћено за поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Поступак добијања информације од јавног значаја 

Школа поступа у складу са Законом о доступности информацијама од јавног значаја 

(даље: Закон). Тражиоцу информације се доставља свака информација настала у раду или 

у вези са радом Школе, а односи се на чињенице о којима јавност има оправдани интерес 

да буде обавештена. 

Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ 

информацији од јавног значаја поштом или непосредo у Школи. Захтев се може поднети и 

усмено на записник или путем електронске поште. Сваки захтев се заводи у деловодник. 

Захтев мора да садржи назив школе, име, презиме и адресу тражиоца инфомације и опис 

информације која се тражи. 

Сагласно члану 16. Закона, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, биће одговора. 

Увид у тражену информацију је бесплатан. 

 

Јавност рада 

Јавност рада школе се остварује кроз контакте са родитељима односно законским 

заступницима ученика школе, учешћем представника локалне самоуправе и родитеља 

односно законских заступника ученика школе у раду стручних органа и органа управљања 

(Школски одбор) школе, у издавању јавних исправа и дупликата јавних исправа, вођењу 

прописане евиденције. 
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Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама 

 

У Економској школи „Стана Милановић“ директор школе Соња Мијатовић Јокић  је лице 

које поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт 

телефон: 015/ 350 - 274, e-mail: sabac.ekonomskaskola@gmail.com. 

Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја („Сл .гласни РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).  

http://www.ekonomskasabac.edu.rs/ 

а у физичком облику у просторијама Школе, Масарикова 29, 15000 Шабац, у 

секретаријату школе. 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

_________________________ 

Соња Мијатовић Јокић 

http://www.ekonomskasabac.edu.rs/

