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С А Д Р Ж А Ј:
1. Информатор о раду Зуботехничке школе у Београду;
2. Основни подаци о државном органу и информатору;
3. Организациона структура;
4. Опис функција старешина;
5. Опис правила у вези са јавношћу рада;
6. Списак најчешћих тражених информација од јавног значаја;
7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза;
8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза;
9. Навођење прописа;
10.Услуге које орган пружа заинтересованим лицима;
11.Поступак пружања услуга;
12.Преглед података о пруженим услугама;
13.Подаци о приходима и расходима;
14. Подаци о јавним набавкама;
15.Подаци о државној помоћи;
16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима;
17. Подаци о средствима рада;
18. Чување носача информација;
19. Врсте информација у поседу;
20.Врсте информација којима државни орган омогућава приступ;
21. Информације о подношењу захтева о приступу информацијама.
1.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Информатор о раду Зуботехничке школе у Београду је сачињен у складу са чланом
39.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.Гласник РС“
број 120/2004, 54/2007 и 104/2009,36/10) и Упутством за објављивање Информатора о раду
државног органа („Сл.Гласник РС“ број 68/10).
Информатор о раду је ажуриран на дан 18.11.2019. године.
Доставља се извештај на годишњем нивоу поверенику за информације од јавног значаја,
као и редовни извештај о ажурирању базе података информатора о раду.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси
Зуботехничке школе у Београду, веб адреса: www.zts.edu.rs

2

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и слично не постоји, али се
заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора
уз накнаду нужних трошкова штампања.
Особа одговорна за тачност унетих података је секретар Зуботехничке школе
школе, Мирјана Оклобџија, дипломирани правник.
2.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Овлашћења и делокруг Зуботехничке школе у Београду, су утврђена Законом о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17 и 27/18-др.закони и
10/2019), и Статутом Зуботехничке школе под дел.бр.01-39/3 од дана 25.01.2018.године.
У складу са основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, рад
Зуботехничке школе у Београду, подлеже надзору градске и републичке просветне инспекције.
Преко управног спора судови надзиру законитост појединачних коначних аката Зуботехничке
школе у Београду,у управним стварима.
За штету коју својим незаконитим или неправилним радом Зуботехничка школа у
Београду проузрокује физичким и правним лицима, одговара школа као правно лице.
Средства за рад Зуботехничке школе у Београду, обезбеђују се у буџету Републике
Србије и у Сопственим средствима Зуботехничке школе, остварених у проширеној
делатности Стоматолошколе Поликлинике Зуботехничке школе, преквалификацији,
доквалификацији и специјалистичком образовању.
Зуботехничка школа, делује на начин прописан чланом 26.став 1-2. Закона о основама
система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању, као и Закона о
средњој школи.
На основу чл.26. став 1- 2.Закона о основама система образовања и васпитања:
- Средње образовање и васпитање траје три или четири године, у складу са
посебним законом;
- Специјалистичко и мајсторско образовање траје од годину дана до две године у
складу са посебним законом;
Зуботехничка школа остварује делатност средњег стручног образовања и васпитања.
На оснивање и рад средње установе из става 1. овог члана примењују се прописи о
јавним службама.
Начин обављања делатности средњег образовања и васпитања прописан је овим законом
и посебним законима у области образовања и васпитања (у даљем тексту: посебан закон).
Зуботехничка школа делује и на начин прописан чланом 98.став 1-2. Закона о основном
образовању и васпитању у оквиру проширене делатности установе:
став 1.гласи: ,,Установа која има решење о верификацији може да обавља и другу
делатност којом се унапређује и доприноси квалитетнијем и рационалнијем обављању
образовања и васпитања, под условом да се њоме не омета обављање делатности
образовања и васпитања".
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став 2.гласи: ,,Проширена делатност установе може да буде пружање услуга,
производња, продаја и друга делатност, у складу са прописима којима се уређује
класификација делатности".
Зуботехничка школа у Београду, делује самостално у оквиру своје аутономије прописане
чланом 99. Закона о основама система образовања и васпитања:
Под аутономијом установе подразумева се право на:
1) доношење статута, програма образовања и васпитања, развојног плана,
годишњег плана рада установе, правила понашања у установи и других општих
аката установе;
2) доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја
наставника, васпитача и стручног сарадника;
3) доношење програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
4) самовредновање рада установе у оквиру изабране области на годишњем
нивоу у циљу унапређивања образовног васпитног рада;
Аутономија установе у смислу овог закона подразумева и :
1) педагошку аутономију школе: право да се дефинише део школског
програма зависно од локалних прилика, да се у реализацији обавезног општег
програма максимално користе локални ресурси; право да се школски календар
делимично прилагоди локалним приликама, промене у динамици остваривања
школских програма уз поштовање годишњег плана рада, организације наставе у
блоковима и заједничких часова сродних предмета код интердисциплинарних
тема, пуно уважавање локалних специфичности при изради развојног плана и
вишегодишњег школског програма у складу са карактеристикама локалног
становништва; развијање система стручног усавршавања наставника у самој
школи и на основу реалних потреба школе;
2) аутономију наставника као педагошког стручњака и стручњака за
предемт, право наставника као професионалца да самостално конципира процес
настсаве и учења, уз одговорност за резултата учења;
3) доношење одлуке о избору ученика;
4) начин остваривања сарадње са установама из области образовања и
васпитања, здравства, социјалне и дечије заштите, јавним предузећима,
привредним друштвима и другим органима, службама и организацијама, ради
остваривања права деце, ученика и запослених.
Установа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве
образовања и васпитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује
остваривање општих исхода образовања и при томе укључује и родитеље,
односно друге законске заступнике и њихова удружења и локалну заједницу.
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Зуботехничка школа у Београду, верификована је актом Министарства просвете у складу
са законом, као и чл.4-5.Статута Зуботехничке школе на следећи начин:
-

Оснивање Школе и њена верификација врши се на начин предвиђен Законом.

-

Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је Законом и
посебним законима у области образовања и васпитања (у даљем тексту: посебан
закон).

-

Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на
основу закона и овог Статута Зуботехничке школе.

-

Школа је организована као јединствена радна целина.

-

Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге
правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

-

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Школа одговара свим
својим средствима којима располаже.
1. Зуботехничка школа је уписана у регистар Трговинског суда у
Београду,води се под бројем регистрационог улошка, регистрационог
суда 5-535-00, са ознаком и бројем уписника суда XVI-Fi-2817/03 од дана
11.03.2003.године.
2. Зуботехничка школа је уписана у регистар средњих школа код
Министарства просвете, а према одлуци о мрежи Средњих школа у
Републици Србији (,,Сл.Гласник РС" број 7/93, 37/93 ,31/94, 4/95,
19/95,23/96,24/97,20/98,44/99,18/00,29/01,22/02,36/02,40/03,53/04,54/05,5/06
и 44/06).
3. Зуботехничка школа је на основу Решења Министарства здравља,
сектора за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију,
одељења за здравствену инспекцију и здравствени надзор под бројем:
6-00-00010/2009-02 од дана 10.11.2009. године, добила сагласност да су
испуњени законски услови за обављање проширене делатности стоматолошке здравствене делатности, оранизационе јединице
Поликлинике, у саставу Зуботехничке школе.
4. Облик својине: државна-Град Београд
5. Верификовани - Образовни профили Зуботехничке школе:
 зубни техничар, I, II, III и IV разред,
 стоматолошка сестра-техничар I, II, III и IV разред.

Верификација: Образовни профил: зубни техничар
Зубни техничар, у четворогодишњем образовању, на основу решења под бројем: 02205-111/2004-03 Министарства Просвете и спорта, од дана 26.05.2005.године.
Верификација: Образовни профил: стоматолошка сестра-техничар за I разред
Стоматолошка сестра-техничар у четворогодишњем образовању за I разред, на основу
решења под бројем: 022-05-111/2004-03 Министарства Просвете, науке и технолошког
развоја,од дана 29.02.2016.године.
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Верификација: Образовни профил: стоматолошка сестра-техничар за II, III, IV разред,
Стоматолошка сестра-техничар у четворогодишњем образовању за II, III, IV разред, на
основу решења под бројем: 022-05-111/2004-03 Министарства Просвете, науке и
технолошког развоја, од дана 14.06.2016.године.
Верификација: Превођење огледа (стоматолошка сестра-техничар) у редован систем
средњег стручног образовања и васпитања од школске 2014/15 године, на основу
решења под бројем: 611-0000916/2013-03 Министарства Просвете, науке и технолошког
развоја, од дана 08.11.2013.године.
Верификација: Специјалистичко образовање
1) зубни техничар за фиксну протетику;
2) зубни техничар за мобилну протетику-скелетирана протеза,
на основу решења Министарства Просвете и Спорта под бројем: 022-05-111/2004-03, од
дана 26.05.2005. године.
Контакт подаци организатора наставе специјалистичког образовања:
Ениса Меноски, наставник предметне наставе из области здравства и социјалне
заштите.
конт.телефон: 064/9771701, 064/8796263
mail: ztspeci@gmail.com
Верификација: Преквалификација
на основу решења Министарства Просвете и Спорта под бројем: 022-05-111/2004-03, од
дана 26.05.2005. године.
Контакт подаци организатора наставе за преквалификацију ванредних ученика:
Александра Мијовић, наставник физике.
конт.телефон: 064/8796262, 011/6445984
mail: zoriluna@gmail.com
Верификација: Доквалификација
на основу решења Министарства Просвете и Спорта под бројем: 022-05-111/2004-03, од
дана 26.05.2005. године.
Контакт подаци организатора наставе за доквалификацију ванредних ученика:
Александра Мијовић, наставник физике.
конт.телефон : 064/8796262, 011/6445984
mail: zoriluna@gmail.com
6. Подручје рада: Здравство и Социјална заштита
7. Порески идентификациони број је: 102088368
8. Матични број: 017091590
9. Регистарски број: 6005202502
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10. Идентификациони број у Централном регистру фактура: 01794
11. Шифра делатности: средње стручно образовање: 8532
12. Рачуни код управе за Трезор: 840-1915660-10
13. Рачун за Сопствене приходе: 840-1915666-89
14. Рачун - родитељски динар: 840-1867760-53
15. Рачун -уплата- исплата зарада и накнада зарада: 840-1915860-89
16. Контакт телефон: 011/644-2913
17.Е-mail: ztsbgd@gmail.com,
18.Web adresa: www.zts.edu.rs
19.Број запослених: 95
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Наставничко веће
Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници запослени у школи на
одређено или неодређено радно времеса пуним и непуним радним временом.
Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор Школе,без права
одлучивања.У случају спречености директора,седнице Наставничког већа може сазивати и
њима руководити лице које директор овласти.
Седница Наставничког већа може да се одржи ако је присутно више од половине
укупног броја наставника и стручних сарадника.
Седница Наставничког већа сазива се истицањем обавештења на огласну таблу
Школе,најмање пет дана пре одржавања седнице.
Свој рад Наставничко веће уређује Пословником о раду.
Надлежности наставничког већа
Наставничко веће:
1.разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања),
Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању,
вредновању и самовредновању.
2. прати остваривање програма образовања и васпитања;
3. стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;
4. утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе;
5. разматра извештаје о успеху ученика на крају полугодишта и школске године;
6. разматра и усваја извештај Тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају
полугодишта и школске године;
7.предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
8.именује чланове стручног Актива за развој Школског програма;
9. даје мишљење о кандидатима за избор директора;
10. даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;
7

11. прати и утврђује резултате рада ученика;
12.Анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним
средствима и степен њихове употребе у процесу образовног-васпитног рада;
13.планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;
14. на предлог Стручних Већа врши избор наставних облика, метода рада и наставних
средстава;
15. доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у школи;
16. разматра и одлучује о предлогу плана рада и програма Екскурзије односно студијских
путовања и разматра извештаје о њиховој реализацији;
17. разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;
18. разматра распоред часова;
19. разматра распоред одељењских старешинстава;
20. разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика;
21. одлучује о праву ученика за завршетак школовања у року краћем од прописаног;
22. додељује похвале и награде ученицима;
23. доноси одлуку о избору ученика генерације;
24. доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;
25. разматра предлог директора о броју и саставу Стручних Већа за област предмета;
26. на предлог директора разматра план уписа ученика;
27. на предлог Стручних Већа утврђује задатке за практичан рад и време за израду;
28. на предлог Стручних Већа за завршни испит утврђује задатке за практичан рад за сваки
образовни профил, начин и место израде, као и потребно време;
29. обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима
Школе.
Наставничко веће за свој рад одговара директору Школе.
О раду Наставничког већа води се записник.
Записник води један од чланова Наставничког већа кога на почетку школске године одреди
директор.
Записник се води у посебно повезаној свесци и овереним печатом, а потписују га директор
Школе и записничар.
Одељењско веће
Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада у сваком одељењу школе
формира се одељењско веће.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски
старешина и када не изводи наставу у том одељењу.
Одељењско веће ради у седницама, а сазива га и њиме руководи одељењски
старешина. Заједничке седнице одељењских већа сазива директор школе редовно на
завршетку сваког класификационог периода, а по потреби заказује се ванредна седница.
Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа а
одлуке се доносе већином од укупног броја чланова.
Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа, седница се
одлаже и заказује најкасније у року од 3 дана.

8

Надлежност одељењског већа
Одељењско веће:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

утврђује закључну оцену из предмета на предлог предметног наставника;
утврђује закључну оцену из владања на предлог одељењског старешине;
утврђује општи успех ученика;
изриче васпитну меру ,,укор одељењског већа“
утврђује и усклађује распоред писмених провера, постигнућа дужих од 15 мин;
усклађује рад свих наставника и стручних сарадника који изводе наставу у одељењу;
анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на
крају године;
разматра извештаје одељењског старешине о појачаном васпитном раду;
предлаже ученике за доделу похвала и награда;
предлаже наставничком већу програм Екскурзија, студијског путовања, такмичења и
сл;
разматра питања покренута на родитељским састанцима;

Одељењски старешина води записник о раду Одељењског већа у Књизи евиденције о
образовно васпитном раду.
У записник треба унети: датум одржавања седнице Одељењског већа, време почетка и
завршетка седнице, укупан број чланова Већа, број присутних и одсутних чланова, имена и
презимена присутних или одсутних чланова, кратак садржај расправе по
појединим питањима, донете одлуке и закључке, резултате гласања односно издвојена
мишљења уколико то захтева неки од чланова одељенског већа.
Записник потписује одељењски старешина.
Одељењски старешина
Свако одељење у школи има одељењског старешину. Одељењски старешина има
организационо руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са ученицима одељења,
којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно другим
законским заступницима, и води прописану евиденцију и педагошку документацију.
Одељењског старешину на почетку школске године одређује директор школе, из реда
наставника који изводе или не изводе наставу у том одељењу.
Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни
организатор рада у одељењу.
Одељењски старешина:
• обезбеђује непосредно сарадњу са наставницима који изводе наставу у
одељењу и усклађује њихов рад;
• стара се о благовременом и редовном уношењу оцена у дневник рада;
• доприноси стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем
унутар одељења и школекао целине;
• руководи радом одељењског већа (припрема седнице, спроводи одлуке),
координира организовање допунског и додатног рада, слободне активности
ученика и друге облике ваннаставног ангажовања;
• усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима (седнице
одељенских већа, лични контакти);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

координира активности стручних сарадника са ученицима и њиховим
родитељима;
прати оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима;
припрема предлог Екскурзије ученика, води екскурзије и стара се о
безбедности и дисциплини ученика на Екскурзијама;
посебно прати индивидуални развој сваког ученика у одељењу
(здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој,
економске, социјалне и породичне прилике);
пружа подршку ученицима и обезбеђује помоћ наставника и стручних
сарадника;
обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно
или са одељењском заједницом;
помаже у раду одељењске заједнице и ученичког парламента;
изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;
изриче усмене похвале Наставничког и Одељењског Већа;
пружа помоћ ученицима приликом укључивања у ваннаставне активности;
упознаје ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовног
васпитног рада и критеријумима оцењивања;
штити ученике од повреда забрана (дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања као и вређања угледа части, личности и достојанства);
помаже у организовању активности ученика у области међусобне помоћи у
учењу, понашању и организовању културног и забавног живота;
води рачуна о уредности похађања наставе, нарочито ученицима који
нередовно долазе на наставу;
предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика;
решава дисциплинске проблеме насталих на часовима појединих предмета;
подстиче формирање хигијенских, културних и радних навика ученика;
реализује часове одељенског старешине;
припрема, организује и реализује родитељске састанке као облике групне
сарадње са родитељима (најмање 4 пута годишње);
информише родитеље о захтевима које поставља Школа пред ученика, о
резултатима који ученици постижу у укупном образовно-васпитном раду,
заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и
развоја ученика;
Одељењске старешине у школској 2019/20. години

Весна Петровић, наставник предметне наставе- из предмета историја
Владимир Весић наставник предметне наставе –из предмета физичка култура
Анета Миливојевић наставник предметне наставе-из предмета хемија
Немања Здравковић наставник предметне наставе – из предмета физика
Ана Ристовић наставник предметне наставе-из предмета српски језик и књиж.
Данка Гачић наставник практичне наставе-област здравство и социјална заштита
Јелена Петковски, наставник предметне наставе- из предмета биологија
Снежана Машић, наставник предметне наставе- из предмета географија
Тања Жутић, наставник предметне наставе- из предмета физ. васпита
Наташа Петровић, наставник предметне наставе- из предмета српски језик
Славица Цветковић, наставник предметне наставе- из предмета енглески језик
Нина Василијевић, наставник предметне наставе- из предмета хемија
Весна Кнежевић Живић, наставник предметне наставе- из предмета српски језик

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
III/1
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Милица Бошковић, наставник предметне наставе- из предмета енглески језик
Александра Мијовић, наставник предметне наставе- из предмета физика
Радмила Милановић, наставник предметне наставе- из предмета српски језик
Александра Гуњак, наставник предметне наставе- из предмета математике
Слађана Неагић, наставник практичне наставе- из предмета прва помоћ
Валентина Митровић, наставник предметне наставе- из предмета
Коста Поповић, наставник предметне наставе- из физичко васпитање
Наташа Алимпијевић, наставник предметне наставе- из предмета енглески језик
Ивана Софронић, наставник предметне наставе- из предмета српски језик
Ана Гајић, наставник практичне наставе-област здравство и социјална заштита
Софија Ераковић, наставник предметне наставе- из предмета латински језик

III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручна већа раде у седницама.
Радом стручних већа руководи један од наставника кога именује директор на почетку
школске године за свако веће.
У Школи постоје следећа стручна већа за области предмета:
1) Зуботехничко стручно веће, број чланова већа 27, председник Милица Станковић,
2) Стоматолошко стручно веће, број чланова већа 20, председник Ана Гајић;
3) Стручно веће природних наука, број чланова већа 10, председник Јелена Петковски;
4) Стручно веће друштвених наука, број чланова већа 9, председник Слађана Бојанић,
5) Стручно веће језика, број чланова већа 9, председник Софија Ераковић,
6) Стручно веће математике и информатике, број чланова већа 4, председник Александра
Гуњак.
Надлежност стручног већа
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стручно веће:
утврђује распоред остваривања тематских целина и наставних јединица и врши
усаглашавање наставних садржаја предмета посебно између сродних предмета,
између садржаја општеобразовних, стручних предмета и блок наставе;
предлаже директору поделу предмета на наставнике;
распоређује ученике по групама;
врши избор уџбеника,приручника и друге литературе и предлаже Наставничком већу
да одобри њихову употребу и предлаже набавку наставних средстава.
Утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и
наставних средстава;
Утврђује садржину и начин спровођења допунске, додатне и припремне наставе;
Организује огледна предавања, и међусобне посете наставника ради размене, и
преношење искустава у примени облика и метода рада и употребе наставних
средстава;
Усклађује индивидуалне планове рада наставника;
Предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
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•
•
•
•
•
•
•

Прати остваривање програма и даје предлоге за њихово иновирање, измену или
допуну;
Пружа помоћ наставницима приправницима;
Утврђује тематске садржаје допунског, додатног, индивидуалног рада, слободних
активности, и анализирају резултате тога рада;
Даје мишљење директор о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
Размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и
ваннаставним облицима рада кроз отворене часове;
Информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима
образовно-васпитног рада и примењује их у раду;
Анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање
помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисању ученика који брже
напредују;
Стручно веће подноси директору извештај најмање 4 пута годишње у вези свих
питања из његове надлежности.
Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних
сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља.
Чланове Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.
Седнице сазива и њима руководи председник.
Седнице се одржавају у складу са планом рада који се сачињавају за сваку школску годину а
утврђује се Годишњим програмом плана школе као и указаним потребама.
О раду Стручног актива за развојно планирање, води се записник у посебној свесци а
потписују га председник и записничар.
Надлежност стручног актива за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање:
Доприноси повезивању свих интересних група, ради стварања услова за њихово даље
учешће у даљем планирању;
Доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој
школе код договора о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних
обавеза и одговорности обе стране;
Доприноси утврђивању стања у школи и појединим областима њеног живота и рада,
анализира потенцијале и слабости Школе и доприноси одлучивању о томе
Припрема нацрт Развојног плана школе;
Прати реализацију Развојног плана и подноси извештај Школском одбору једанпут
годишње са предлогом мера;
Сарађује на изради Годишњег плана рада школе, ради усклађивања Годишњег плана
са Развојним планом школе;
Планира носиоце активности, критеријуме и мерила за планиране активности;
Учествује у самовредновању квалитета рада установе
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
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Стручни актив за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних
сарадника, које именује Наставничко веће на период од 4 године.
На првој конститутивној седници чланови Стручног већа за развој школског програма из
реда својих чланова, бирају председника и записничара.
Седнице сазива и њом руководи председник.
Седнице се одржавају у складу са планом рада који се сачињава за сваку школску годину а
утврђује се Годишњим планом рада школе и указаним потребама.
Стручни актив за развој Школског програма доноси одлуке већином гласова од укупног
броја чланова. О раду Стручног актива за развој Школског програма, води се у посебној
свесци, а потписује га председник и записничар.
Стручни Актив за развој Школског програма за свој рад одговара Наставничком већу и
директору Школе.
Надлежност стручног актива за развој школског програма
Стручни актив за развој Школског програма:
Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу
и доношењу професионалних одлука у складу са законом и посебним законима;
Учествује у изради Школског програма;
Процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане и задатке и
опште и посебне стандарде знања;
Учествује у унапређењу Школског програма, руководећи се резултатима процеса
евалуације и властите процене своје образовне праксе, као и екстерне евалуације;
Утврђује посебне програме, садржаје и активности (Пројекат школе), којима школа
пружа могућност да ученици додатно унапреде своје знање, интересовање и потребе;
Прати услове рада у школи и усклађује са могућностима локалне заједнице;
Обавља и друге послове по налогу директора
Радом Стручног актива за развој школског програма руководи председник кога бира
директор школе. Стручни актив за свој рад одговара Школском одбору. Мандат члановима
Стручног актива за развој Школског програма траје до доношења Школског програма и у
току примене донетог Школског програма, односно до доношења новог Школског програма.
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине представници Стручних већа и Стручних актива, координатори
стручних тимова и стручни сарадници.
Надлежности:
Израђује свој Годишњи програм рада;
Стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада школе;
Прати остваривање Школског програма;
Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
Прати и утврђује резултате рада ученика;
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Предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и
васпитања;
Решава друга стручна питања образовно васпитног рада;
Доноси индивидуални образовни план на предлог тима за инклузивно образовање,
односно Тима за пружање додатне подршке ученицима;
Планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног
усавршавања;
Разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора кад:
Планира и организује остваривањепрограма образовања и васпитања и свих
активности Школе,је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновања,
стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда
постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
је одговоран за остваривање Развојног плана;
Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима,
Пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
Организује и врши педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора.
О раду педагошког колегијума води се записник у посебној повезаној свесци кога потписују
директор и записничар.
Педагошки колегијум чине следећи наставници:
1. Анета Миливојевић-председник
2. Томислав Алавања - директор
3. Радмила Милановић- помоћник директора
4. Маријана Пеулић-стручни сарадник-психолог
5. Маја Врачар-стручни сарадник-педагог
6. Асија Меноски- председник Актива за развој школског програма
7. Зоран Поповић- координатор практичне наставе
8. Јелена Петковска- председник стручног већа природних наука
9. Слађана Бојанић- председник стручног већа друштвених наука
10. Милица Станковић- председник стручног већа зубних техничара
11. Ана Гајић- председник стручног већа стоматолошких сестара-техничара
12. Софија Ераковић- председник стручног већа језика
13. Александра Гуњак- председник стручног већа математике и информатике и
рачунарства
14. Миљка Вицковић- председник тима за каријерно вођење
15. Мирјана Мрдаковић - координатор наставне базе-зубне технике
16. Наташа Мирковић - председник Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва.
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СТРУЧНИ ТИМОВИ
Тим чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника
Ученичког парламента, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина
питања.
У школи директор образује следеће тимове:
•
•
•
•
•
•
•
•

Тим за инклузивно образовање;
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
Тим за самовредновање квалитета рада школе;
Тим за маркетинг и промоцију школе;
Тим за каријерно вођење и саветовање;
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе;
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
Тим за професионални развој.

Члан Тима за свој рад одговара директору школе. Седнице тима сазива и њима руководи
председник, којег између себе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова
бирају чланови тог органа.
Тим за инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке ученику чине
наставник предметне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина,
стручни сарадник, родитељ, а у складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно
лични пратилац ученика, на предлог родитеља.
Тим за инклузивно образовање именује директор.
Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних
органа обавља посебно следеће послове:
1) учествује у изради Школског програма;
2) израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању и васпитању;
3) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике којима је
потребна додатна подршка у образовању и васпитању;
4) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана;
Тим за инклузивно образовање чине следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Томислав Алавања - директор
Маријана Пеулић- психолог
Маја Врачар- педагог
Милица Бошковић- наставник
Весна Кнежевић Живић- наставник
Снежана Машић- наставник
Наташа Петровић- наставник
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8. Слађана Неагић- наставник
9. Асија Меноски- наставник
10. Светлана Ђорђевић - наставник
11. Зорица Шћекић - наставник
Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту:
Тим за заштиту) има 9 чланова и чине га директор, 6 наставника, педагог и психолог.
Тим за заштиту именује директор.
Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа обавља
посебно следеће послове:
1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања (у даљем тексту: заштита);
2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности
тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени
ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће
предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради
свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности;
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови:
1. Томислав Алавања - директор
2. Маријана Пеулић- психолог
3. Маја Врачар- педагог
4. Светлана Ђорђевић- наставник
5. Слађана Неагић - наставник
6. Војин Гојнић- наставник
7. Владимир Весић- наставник
8. Нада Матовић- наставник
9. Данка Гачић- наставник
10. Александра Мијовић- наставник
11. Коста Поповић - наставник
12. школски полицајац
13. члан обезбеђења школе
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Тим за самовредновање квалитета рада школе
Тим за самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање)
именује директор и учествује у раду тог органа.
Тим чине: педагог, психолог, помоћник директора, по један представник Стручних Већа и
координатор наставе вежби.
Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа
обавља посебно следеће послове:
1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту:
самовредновање);
2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
3) припрема Годишњи план самовредновања;
4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу
квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању
задатака из своје надлежности;
Тим за самовредновање чине следећи чланови:
1. Томислав Алавања - директор
2. Маријана Пеулић- руководилац Тима, психолог
3. Маја Врачар- педагог
4. Милица Бошковић- наставник
5. Снежана Машић - наставник
6. Наташа Мирковић- наставник
7. Весна Кнежевић - Живић- наставник
8. Лидија Домокош- наставник
9. председник Савета родитеља
10. председник Ученичког парламента (изабрани током септембра 2019.)
11. Школски одбор
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе обавља следеће послове:
1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена
важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању
задатака из своје надлежности.
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Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе чине следећи чланови:
1. Биљана Благојевић Седлар- председник тима
2. Томислав Алавања - директор
3. Маја Врачар- педагог
4. Маријана Пеулић- психолог
5. Јелена Петковски- наставник
6. Милица Станковић- наставник
7. Снежана Благојевић- наставник
8. Софија Ераковић- наставник
9. Ана Гајић- наставник
10. Слађана Бојанић- наставник
11. Никола Нешковић - представник Савета родитеља
12. Наталија Илијевски -представник Ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва обавља следеће послове:
1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и
предузетништва;
2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом;
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена
важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
4) учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и
предузетништва;
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању
задатака из своје надлежности;
Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништва чине следећи чланови:
1. Наташа Мирковић - председник Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
2. Томислав Алавања - директор
3. Маја Врачар- педагог
4. Маријана Пеулић- психолог
5. Милица Трбојевић- наставник
6. Светлана Ђорђевић- наставник
7. Ениса Меноски - наставник
8. Александра Мијовић- наставник
9. Милица Поповић - наставник
Тим за професионални развој
Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних
органа, обавља посебно следеће послове:
1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика;
2) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика;
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3) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена
важна за професионални развој ученика;
4) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању
задатака из своје надлежности.
Чланови Тима за професионални развој чине следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анета Миливојевић- председник тима, наставник
Маја Врачар- педагог
Маријана Пеулић- психолог
Томислав Алавања - директор
Јелена Петковски- наставник
Миљка Вицковић- наставник
Мирјана Мрдаковић- наставник
Весна Петровић- наставник
Тим за каријерно вођење и саветовање

Тим за каријерно вођење и саветовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности
обавља посебно следеће послове:
1) доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2) у сарадњи са наставницима прати индивидуалне склоности ученика;
3) израђује пројекте који су у вези са каријерним вођењем;
4) саветује ученике у материји каријерног вођења;
5) сарађује са органима Школе и надлежним установама које се баве каријерним вођењем и
саветовањем;
За свој рад Тим за каријерно вођење и саветовање одговара директору и Наставничком већу.
Директор може образовати и друге тимове, ради остваривања одређеног задатка, програма
или пројекта.
Тим за каријерно вођење и саветовање чине следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Миљка Вицковић, наставник вежби- руководилац Тима за каријерно вођење
Зоран Поповић - координатор практичне наставе
Ана Гајић- председник стоматолошког стручног већа
Наташа Мирковић- наставник теорије и вежби
Маријана Пеулић- психолог
Маја Врачар- педагог
Биљана Раковић - наставник
Етички одбор

Етички одбор именује директор школе на предлог Наставничког већа, има 7 чланова од којих
су 3 члана доктори специјалисти. Четири члана Етичког одбора предлаже Наставничко веће
школе. Један члан је лице са завршеним правним факултетом, од којих један мора да буде
запослен у Зуботехничкој школи.
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Чланство у одбору је добровољно, и нико не може бити именова за члана, да претходно није
дао писану сагласност.
Чланови су равноправни приликом одлучивања, и мандат чланова Етичког одбора траје 3
године, са могућношћу још једног узастопног именовања сваког појединог члана.
Надлежност етичког одбора
Етички одбор има надлежности:
- Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене
делатности;
-Даје сагласност за спровођење научних истраживања и огледа у стоматолошкој амбуланти
Зуботехничке школе, односно прати њихово спровођење;
-Прати и анализира етичност односа између здравствених радника у стоматолошкој
амбуланти Зуботехничке школе и пацијената, посебно у области давања сагласности
пацијената за предложени медицински третман;
-Прати и анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији,
истраживању као и о увођењу нових здравствених технологија.
Правилником о раду етичког одбора ближе се уређује надлежност,састав и организација рада
Етичког одбора, као права и обавезе његових чланова.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних
сарадника.Чланове стручног актива за развој шолског програма именује наставничко веће.
Чланови стручног актива за развој школског програма су:
1. Асија Меноски-председник тима и наставник
2. Милица Станковић- наставник
3. Марија Николић- наставник
4. Радмила Милановић- наставник
5. Анета Миливојевић- наставник
6. Александра Мијовић- наставник
7. Тања Жутић- наставник
8. Томислав Алавања- директор
9. Ана Гајић- наставник
10. Ениса Меноски- наставник
11. Снежана Благојевић - наставник
Стручни актив за развој школског програма у оквиру своје надлежности:
-

обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном
процесу и доношењу професионалних одлука,

-

припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;

-

процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и
задатке, као и општих и посебних стандарда знања,
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-

учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса
евалуације и властите процене своје образовне праксе,

-

утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте Школе) којима
Школа пружа могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље
интересе , интересовања и потребе,

-

прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада
Школе,

-

обавља и друге послове по налогу директора и наставничког већа.

Руководилац Стручног актива за развој школског програма Асија Меноски,
наставник предметне наставе.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника,васпитача,
стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља,
које именује орган управљања (Школски одбор).
Стручни актив за развојно планирање чине следећи:
Чланови стручног актива за развојно планирање су:
1. Маја Врачар- педагог
2. Томислав Алавања - директор
3. Маријана Пеулић- психолог
4. Mиљка Вицковић- наставник
5. Асија Меноски- наставник
6. Слађана Неагић- наставник
7. Данка Гачић- наставник
8. Александра Гуњак- наставник
9. Никола Нешковић - родитељ
10. Ирена Станишић - ученик

-

Стручни актив за развојно планирање у оквиру своје надлежности:
доприноси повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово даље
учешће у развојном планирању,

-

доприноси успостављању партнерских односа између Школа и саветника за
развој Школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утврђивање
конкретних обавеза и одговорности обе стране,

-

анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и приоритете развоја
школе;

-

припрема нацрт Развојног плана школе на основу прикупљених података и
урађених анализа за наредни петогодишњи период;

-

припрема нацрт акционог плана за реализацију приоритета развојних циљева и
задатака планираних за сваку годину на почетку школске године;

-

прати реализацију развојног плана и подноси извештај школском одбору једанпут
годишње са предлогом мера;
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-

сарађује на изради Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег
плана са развојним планом школе;

-

доприноси утврђивању стања у школи у појединим областима њеног живота и
рада, постиже концензус о областима у којима треба увести промене и одређује
шта је то на чему треба радити,

-

доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;

-

предлаже нове боље и реалније критеријуме за вредновање и оставривање
постављених циљева;

-

доприноси одређивању носиоца планираних активности, критеријума успеха,
начину и вредновању процеса и задатака;

-

учествује у самовредновању квалитета рада установе;

-

обавља и друге послове по налогу директора, просветног саветника и школског
одбора.

Руководилац Стручног актива за развојно планирање је Маја Врачар, педагог школе.
4.

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА (одговорног лица)

I. Директор школе Томислав Алавања који је именован решењем Министарства
Просвете, науке и технолошког развоја под бројем: 119-01-00269/2019-03 од дана
04.04.2019.године, у I мандатном периоду од 15.06.2019. године до 15.06.2023. године, који
руководи радом установе сходно члану 126.Закона о основама система образовања и
васпитања и чл.90.Статута Зуботехничке школе:
Директор за свој рад одговара министру и Школском одбору.
Законом и овим Статутом је уређено да директор Школе:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности Школе;
2) да је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада
3) одговоран је за остваривање Развојног плана Школе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање
рада наставника, васпитача и стручних сарадника
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника;
9) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у Школи, у складу са прописима;
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10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113.Закона о основама
система образовања и васпитања;
11) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113.Закона о основама
система образовања и васпитања;
12) одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о
установи у оквиру јединственог информационог система просвете;
13) обавезан је да благовремено информише запослене, ученике и родитеље, стручне
органе и Школски одбор о свим питањима од интереса за рад Школе у целини;
14) сазива и руководи седницама Наставничког већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у Школи;
16) сарађује са родитељима и Саветом родитеља;
17) подноси извештај Школском одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду
Школе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права, обавезе и одговорности ученика и
запослених, у складу са овим и другим законом;
21) сарађује са ученицима и Ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у
радни однос;
23) одређује ментора приправницима
24) врши преузимање запослених по Закону
25) закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом
26) утврђује статус наставника,стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним
радним временом
27) привремено удаљава са рада због учињене повреде забране из члана 110-113 закона и
теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског
поступка.
28) покреће и води дисциплински поступак,доноси одлуку и изриче меруу
дисциплинском поступку против запосленог
29) покреће васпитно дисциплински поступак за ученике
30) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност,
замењује га наставник, васпитач и стручни сарадник у установи на основу овлашћења
директора, односно органа управљања, у складу са законом.
Директор школе одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених, као и о
давању на увид информација од јавног значаја у складу са законом, даје овлашћење о
постављању Информатора о раду на сајт школе.
Контакт подаци директора школе:
Томислав Алавања
конт.телефон: 011/644-2913, 064/87962-79
mail: ztsbgd@gmail.com
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5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Обавеза из Упутства није примењива у случају конкретног органа.
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
1.Обавештење да ли поседујемо тражену информацију;
2.Увид у документ који садржи тражену информацију;
3.Копију документа који садржи тражену информацију;
Од информација писменим путем тражене информације су:
- Извод из финансијског извештаја за 2017.годину у којем су приказани приходи и
расходни школе у 2017.години;
- Завршни рачун за 2018.годину;
- Јавне набавке планиране планом Јавних набавки 2018.(екскурзије и намештај);
- Копија Одлуке са посебне седнице Наставничког већа
- Копија Одлуке Школског одбора.
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
СЕКРЕТАРИЈАТ
Секретаријат чине:


Секретар школе је Мирјана Оклобџија.

Правне послове у установи обавља секретар, сходно члану 132. Закона о основама
система образовања.
Секретар Школе обавља следеће правне послове:
– стaрa сe o зaкoнитoм рaду устaнoвe, укaзуje дирeктoру и oргaну упрaвљaњa нa нeпрaвилнoсти у рaду устaнoвe;
– oбaвљa упрaвнe пoслoвe у устaнoви;
– изрaђуje oпштe и пojeдинaчнe прaвнe aктe устaнoвe;
– oбaвљa прaвнe и другe пoслoвe зa пoтрeбe устaнoвe;
– изрaђуje угoвoрe кoje зaкључуje устaнoвa;
– oбaвљa прaвнe пoслoвe у вeзи сa стaтусним прoмeнaмa у устaнoви;
– oбaвљa прaвнe пoслoвe у вeзи сa уписoм дeцe, учeникa и oдрaслих;
– oбaвљa прaвнe пoслoвe у вeзи сa jaвним нaбaвкaмa у сaрaдњи сa финaнсиjскoм службoм
устaнoвe;
– пружa стручну пoмoћ у вeзи сa избoрoм oргaнa упрaвљaњa у устaнoви;
– пружa стручну пoдршку и кooрдинирa рaд кoмисиje зa избoр дирeктoрa устaнoвe;
– прaти прoписe и o тoмe инфoрмишe зaпoслeнe;
- друге правне послове по налогу директора.
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Контакт подаци секретара школе:
Мирјана Оклобџија
конт.телефон: 011/644-2913, 064/87962-86
mail: ztsbgd.sekretar@gmail.com
РАЧУНОВОДСТВО
Рачуноводство чине:


Шеф рачуноводства Јелена Веиновић.



Референт за финансијско - рачуноводствене послове Слободанка Стевовић.

Шеф рачуноводста обавља следеће послове:
– припрeмa oпшти aкт o oргaнизaциjи рaчунoвoдствa и стaрa сe o увoђeњу и функциoнисaњу
рaчунoвoдствeнoг сoфтвeрa зa вoђeњe пoслoвних књигa;
– изрaђуje финaнсиjскe извeштaje (пeриoдичнe и гoдишњe) и гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу
(зaвршни рaчун);
– прoвeрaвa испрaвнoст финaнсиjскo рaчунoвoдствeних oбрaзaцa;
– врши билaнсирaњe прихoдa и рaсхoдa;
– врши билaнсирaњe пoзициja билaнсa стaњa;
– вoди eвидeнциje o рeaлизoвaним финaнсиjским плaнoвимa и кoнтрoлишe примeну усвojeнoг кoнтнoг плaнa;
– припрeмa и oбрaђуje пoдaткe зa финaнсиjскe прeглeдe и aнaлизe, стaтистичкe и oстaлe извeштaje вeзaнe зa финaнсиjскo-мaтeриjaлнo пoслoвaњe;
– припрeмa пoдaткe, извeштaje и инфoрмaциje o финaнсиjскoм пoслoвaњу;
– прeузимa извoдe пo пoдрaчунимa и врши прoвeру књигoвoдствeнe дoкумeнтaциje кoja je
вeзaнa зa oдлив и прилив гoтoвинe;
– кoнтирa и врши књижeњe;
– спрoвoди oдгoвaрajућa књижeњa и вoди eвидeнциjу o зaдужeњу и рaздужeњу;
– врши oбрaчун aмoртизaциje, пoвeћaњa и oтуђeњa oснoвних срeдстaвa;
– прaти и усaглaшaвa прeлaзнe рaчунe и прeнoс срeдстaвa пo уплaтним рaчунимa сa нaдлeжним држaвним oргaнимa;
– врши усaглaшaвaњe глaвнe и пoмoћнe књигe пoтрaживaњa пo oснoву принуднe нaплaтe;
– врши кoнтрoлу књижeњa нa кoнтимa глaвнe књигe и усaглaшaвaњa прeнoсa срeдстaвa измeђу пoдрaчунa, приливa и oдливa срeдстaвa пo извoримa;
– вoди пoмoћнe књигe и eвидeнциje и усaглaшaвa пoмoћнe књигe сa глaвнoм књигoм;
– чувa и aрхивирa пoмoћнe књигe и eвидeнциje;
– сaчињaвa и припрeмa дoкумeнтaциjу зa усaглaшaвaњe пoтрaживaњa и oбaвeзe;
– припрeмa дoкумeнтaциjу зa oбрaчун и исплaту плaтa, нaкнaдa и других личних примaњa,
припaдajућих пoрeзa и дoпринoсa;
– припрeмa и oбрaђуje дoкумeнтaциjу зa пoслoвнe прoмeнe искaзaнe нa извoдимa рaчунa.
Контакт подаци шефа рачуноводства:
Јелена Веиновић
конт.телефон: 011/644-2913, 064/87962-76
mail: ztsbgd.racun@gmail.com
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Референт за финансијско рачуноводствене послове, обавља следеће послове:
– врши приjeм, кoнтрoлу, груписaњe и књижeњe улaзнe и излaзнe дoкумeнтaциje и дaje нaлoг
зa финaнсиjскo зaдуживaњe;
– врши усaглaшaвaњe сa глaвнoм књигoм свих кoнтa зa oбрaчун зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и
другa примaњa;
– врши oбрaчун зaрaдa и oстaлих исплaтa;
– издaje пoтврдe o висини зaрaдa;
– врши фaктурисaњe услугa;
– вoди књигу излaзних фaктурa и других eвидeнциja;
– вoди прoписaнe eлeктрoнскe eвидeнциje и oбaвљa eлeктрoнскa плaћaњa;
– кoнтрoлишe eвидeнтирaњe пoслoвних прoмeнa у пoслoвним књигaмa и eвидeнциjaмa;
– прaти и усaглaшaвa стaњe књигa oснoвних срeдстaвa и глaвнe књигe;
– прaти измиривaњe пoрeских oбaвeзa;
– учeствуje у изрaди oбрaчунa пoрeзa нa дoдaту врeднoст;
– изрaђуje мeсeчнe извeштaje из дeлoкругa свoг рaдa и oдгoвoрaн je зa њихoву тaчнoст;
– aжурирa пoдaткe у oдгoвaрajућим бaзaмa;
– пружa пoдршку у изрaди финaнсиjских извeштaja (пeриoдичних и гoдишњих) и гoдишњeг
извeштaja o пoслoвaњу;
– врши рaчунску и лoгичку кoнтрoлу мeсeчних извeштaja, oбрaђуje пoдaткe и изрaђуje
стaтистичкe тaбeлe.
Контакт подаци референта за финансијско-рачуноводствене послове:
Слободанка Стевовић
конт.телефон: 011/644-2913, 064/87962-78
mail: ztsbgd@gmail.com
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Педагошко-психолошку службу чине:
 Стручни сарадник/ педагог Маја Врачар,
 Стручни сарадник / психолог Маријана Пеулић,
 Стручни сарадник / библиотекар Ана Ристовић Чар.
Педагог школе обавља следеће послове:
– дoпринoси ствaрaњу oптимaлних услoвa зa рaзвoj дeцe и учeникa и унaпрeђивaњу вaспитнooбрaзoвнoг, oднoснo oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa;
– учeствуje у плaнирaњу, прoгрaмирaњу, прaћeњу и врeднoвaњу oствaривaњa вaспитнooбрaзoвнoг рaдa;
– прaти, aнaлизирa и пoдстичe цeлoвит рaзвoj дeтeтa и учeникa;
– пружa пoдршку и пoмoћ вaспитaчимa и нaстaвницимa у плaнирaњу, припрeмaњу и рeaлизaциjи свих видoвa вaспитнooбрaзoвнoг рaдa;
– oбaвљa сaвeтoдaвни рaд сa учeницимa, рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa и зaпoслeнимa у
устaнoви;
– пружa пoмoћ вaспитaчимa и нaстaвницимa нa прaћeњу и пoдстицaњу нaпрeдoвaњa дeцe /
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учeникa, прилaгoђaвaњу oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa индивидуaлним пoтрeбaмa дeтeтa / учeникa, крeирaњу пeдaгoшкoг прoфилa и индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa учeникa, oбaвљa
сaвeтoдaвни рaд сa вaспитaчимa и нaстaвницимa нa oснoву дoбиjeних рeзултaтa прoцeнe,
пружajући им пoдршку у рaду сa дeцoм / учeницимa, рoдитeљимa, личним прaтиoцимa / пeдaгoшким aсистeнтимa, пoдстичe лични и прoфeсиoнaлни рaзвoj вaспитaчa и нaстaвникa;
– пoдстичe прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних и oргaнизуje стручнo усaвршaвaњe у устaнoви;
– спрoвoди aктивнoсти у циљу oствaривaњa кoнтинуитeтa дoдaтнe пoдршкe при прeлaску нa
нaрeдни нивo oбрaзoвaњa или у другу устaнoву;
– oргaнизуje и рeaлизуje aктивнoсти нa пружaњу пoдршкe учeницимa рaди пoстизaњa сoциjaлнe, eмoциoнaлнe и прoфeсиoнaлнe зрeлoсти;
– oргaнизуje упoзнaвaњe учeникa сa eфикaсним тeхникaмa и мeтoдaмa учeњa;
– пружa пoдршку у изрaди и рaзвиjaњу индивидуaлних oбрaзoвних плaнoвa и сaрaђуje сa интeррeсoрнoм кoмисиjoм у прoцeни пoтрeбa зa дoдaтнoм oбрaзoвнoм, здрaвствeнoм и / или
сoциjaлнoм пoдршкoм дeтeту или учeнику;
– рaди у стручним тимoвимa и oргaнимa устaнoвe;
– вoди прoписaну eвидeнциjу и пeдaгoшку дoкумeнтaциjу;
– учeствуje у изрaди прoписaних дoкумeнaтa устaнoвe;
– кooрдинирa и / или учeствуje у рaду тимa зa зaштиту oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa;
– врши прoцeњивaњe дeцe при упису у први рaзрeд и прoвeру спрeмнoсти зa прeврeмeни
упис у шкoлу;
– учeствуje у структуирaњу вaспитних групa у прeдшкoлскoj устaнoви и oдeљeњa у шкoли нa
oснoву прoцeњeних индивидуaлних кaрaктeристикa дeцe / учeникa;
– oбaвљa пoслoвe у вeзи сa прoфeсиoнaлнoм oриjeнтaциjoм учeникa уз пoсeбнo увaжaвaњe
индивидуaлних снaгa и пoтрeбa зa пoдршкoм;
– крeирa и прилaгoђaвa инструмeнтe прoцeнe кaкo би дoшao дo рeлeвaнтних пoдaтaкa o дeци
/ учeницимa, узимajући у oбзир њихoвe спeцифичнoсти у кoмуникaциjи, сoциjaлнoj интeрaкциjи, eмoциoнaлнoм и кoгнитивнoм рaзвojу;
– рeaлизуje сaрaдњу сa цeнтрoм зa сoциjaлни рaд и другим рeлeвaнтним институциjaмa, лoкaлнoм зajeдницoм, стручним и струкoвним oргaнизaциjaмa oд знaчaja зa успeшaн рaд устaнoвe;
– иницирa и учeствуje у истрaживaњимa oбрaзoвнoвaспитнe прaксe нa нивoу устaнoвe.
Контакт подаци стручног сарадника/педагога:
Маја Врачар
конт.телефон: 011/644-2913,064/87962-77
mail: vracarmaja@yahoo.com
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Психолог школе обавља следеће послове:

– дoпринoси ствaрaњу oптимaлних услoвa зa рaзвoj дeцe и учeникa и унaпрeђивaњу вaспитнooбрaзoвнoг, oднoснo, oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa;
– учeствуje у плaнирaњу, прoгрaмирaњу, прaћeњу и врeднoвaњу oствaривaњa вaспитнooбрaзoвнoг рaдa;
– пружa пoдршку вaспитaчимa и нaстaвницимa у плaнирaњу, припрeмaњу и рeaлизaциjи свих
видoвa вaспитнooбрaзoвнoг рaдa;
– пружa пoмoћ вaспитaчимa и нaстaвницимa нa прaћeњу и пoдстицaњу нaпрeдoвaњa дeцe /
учeникa, прилaгoђaвaњу oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa индивидуaлним пoтрeбaмa дeтeтa / учeникa, крeирaњу пeдaгoшкoг прoфилa и индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa учeникa, oбaвљa сaвeтoдaвни рaд сa вaспитaчимa и нaстaвницимa нa oснoву дoбиjeних рeзултaтa прoцeнe, пружajући им пoдршку у рaду сa дeцoм / учeницимa, рoдитeљимa, личним прaтиoцимa, пoдстичe
лични и прoфeсиoнaлни рaзвoj вaспитaчa и нaстaвникa;
– спрoвoди aктивнoсти у циљу oствaривaњa кoнтинуитeтa дoдaтнe пoдршкe при прeлaску нa
нaрeдни нивo oбрaзoвaњa или у другу устaнoву;
– oргaнизуje и рeaлизуje aктивнoсти нa пружaњу пoдршкe учeницимa рaди пoстизaњa сoциjaлнe, eмoциoнaлнe и прoфeсиoнaлнe зрeлoсти;
– кooрдинирa прeвeнтивни рaд у шкoли и пружaњe пoдршкe учeницимa и рoдитeљимa зa
примeну здрaвих стилoвa живoтa, oснaживaњe пoрoдицe зa прoмeну aдeквaтних вaспитних
стилoвa;
– oбaвљa сaвeтoдaвни рaд сa дeцoм и учeницимa, рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa, вaспитaчимa, нaстaвницимa и другим стручним сaрaдницимa нa унaпрeђeњу вaспитнooбрaзoвнoг
рaдa;
– oбaвљa сaвeтoдaвни рaд сa дeцoм и учeницимa, рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa и зaпoслeнимa у устaнoви;
– рaди у стручним тимoвимa и oргaнимa устaнoвe;
– вoди прoписaну eвидeнциjу и пeдaгoшку дoкумeнтaциjу;
– пружa пoдршку у изрaди и рaзвиjaњу индивидуaлних oбрaзoвних плaнoвa и сaрaђуje сa интeррeсoрнoм кoмисиjoм у прoцeни пoтрeбa зa дoдaтнoм oбрaзoвнoм, здрaвствeнoм и /или
сoциjaлнoм пoдршкoм дeтeту или учeнику;
– учeствуje у структуирaњу вaспитних групa у прeдшкoлскoj устaнoви и oдeљeњa у шкoли нa
oснoву прoцeњeних индивидуaлних кaрaктeристикa дeцe / учeникa;
– oбaвљa пoслoвe у вeзи сa прoфeсиoнaлнoм oриjeнтaциjoм учeникa уз пoсeбнo увaжaвaњe
индивидуaлних снaгa и пoтрeбa зa пoдршкoм;
– крeирa и прилaгoђaвa инструмeнтe прoцeнe кaкo би дoшao дo рeлeвaнтних пoдaтaкa o дeци
/ учeницимa, узимajући у oбзир њихoвe спeцифичнoсти у кoмуникaциjи, сoциjaлнoj интeрaкциjи, eмoциoнaлнoм и кoгнитивнoм рaзвojу;
– рeaлизуje сaрaдњу сa стручним и другим институциjaмa, лoкaлнoм зajeдницoм, стручним и
струкoвним oргaнизaциjaмa oд знaчaja зa успeшaн рaд устaнoвe;
– учeствуje у изрaди прoписaних дoкумeнaтa устaнoвe;
– врши прoцeњивaњe дeцe при упису у први рaзрeд и прoвeру спрeмнoсти зa прeврeмeни
упис у шкoлу.
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Контакт подаци стручног сарадника/психолога:
Маријана Пеулић
конт.телефон: 011/644-2913, 064/87962-72
mail: marijanal22@hotmail.com
Библиотекар школе обављања следеће послове:
– вoди пoслoвaњe библиoтeкe, мeдиjaтeкe, нoтoтeкe;
– плaнирa, oргaнизуje и учeствуje у изрaди и рeaлизaциjи прoгрaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa;
– сaрaђуje сa нaстaвницимa и стручним сaрaдницимa;
– рукoвoди у рaду библиoтeчкe, мeдиjaтeчкe и нoтoтeчкe сeкциje;
– рaди нa издaвaњу књигa, приручникa, aудиo, видeo зaписa и нoтних издaњa;
– учeствуje у oргaнизoвaњу и oствaривaњу културнe aктивнoсти и jaвнe дeлaтнoсти шкoлe;
– вoди фoтo, музичку, видeo и другу aрхиву шкoлe и стручнo oбрaђуje нoтнe, видeo, aудиo и
другe зaписe;
– сaрaђуje сa мaтичнoм библиoтeкoм, стручним институциjaмa и друштвeним oкружeњeм;
– прeдлaжe нaбaвку књигa, чaсoписa, мeдиjaтeчкe и нoтoтeчкe грaђe, инвeнтaришe, клaсификуje, сигнирa и кaтaлoгизуje;
– учeствуje у избoру oдoбрeних уџбeникa сa oстaлим члaнoвимa вeћa;
– учeствуje у рaду тимoвa и oргaнa шкoлe;
– вoди пeдaгoшку дoкумeнтaциjу и eвидeнциjу;
– учeствуje у изрaди прoписaних дoкумeнaтa устaнoвe.
Контакт подаци стручног сарадника/ библиотекара:
 Ана Ристовић Чар
конт.телефон: 011/644-2913, 063/7644802
mail: aristovic@yahoo.com


Ивана Софронић

конт.телефон: 011/644-2913,064/2597047
mail: ivanasofronic@hotmail.com
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
У Школи се организује ученички парламент (у даљем тексту: парламент).
Ученички парламент може да се удружи са ученичким парламентима других школа у
заједницу ученичких парламената.
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у Школи, које
ученици бирају на састанку одељењске заједнице.
Ученички парламент се бира на почетку сваке школске године, а међусобно бирају
председника.
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Парламент бира два представника који учествују у раду школског одбора без права
одлучивања.
Ученички парламент има пословник о раду.
Програм рада парламента је саставни део годишњег плана рада школе.
Ученички парламент има права да:
1) доноси свој програм рада за сваку школску годину;
2) даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља
и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем
плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског
простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим
питањима од значаја за њихово образовање;
3) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и
атмосферу у Школи;
4) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима парламента;
5) учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе;
6) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика;
7) предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика;
8) бира представнике ученика који учествују у раду органа
Чланови Ученичког парламента Зуботехничке школе у школској 2019/20.години
Тијана Ковачевић I/1
Наташа Петровић I/1
Ана Драгутиновић I/3
Мина Мишчевић I/3
Неда Стојановски I/4
Лука Најдановић I/4
Теодора Кесић I/5
Александра Јаковљевић I/5
Димитрије Станић I/6
Андријана Маркевић I/6
Aна Стојановић II/1
Maријана Баштовановић II/1
Војин Грујинчић II/3
Тијана Новаковић II/3
Jелена Пиљан II/4
Лазар Веселиновић II/5
Емилија Игњатовић II/5
Софија Миланко II/6
Бојана Марковић II/6
Исидора Стојиљковић III/1
Ива Дивац III/1
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Сара Здравковић III/1
Анастасија Матковић III/2
Наталија Илијевски III/2
Бранка Микић III/3
Ивона Гегић-Мијатовић III/3
Алекса Митровић III/4
Милан Цвијетић III/4
Невена Јевтић III/5
Ирена Станишић III/5
Тамара Весић III/6
Дејан Станојевић III/6
Лука Јуришин IV/1
Димитрије Куч IV/1
Иван Маринковић IV1
Анђела Манојловић IV/1
Ана Марија Преочанин IV/3
Сара Нешковић IV/4
Маја Пејовић IV/4
Лука Гајевић IV/4
Представници Ученичког парламента, који присуствују седницама Школског
одбора у школској 2019/20. години су следећи ученици:
1. Ана Марија Преочанин IV/3
2. Сара Нешковић IV/4
Koординатор Ученичког парламента Зуботехничке школе је Милица Трбојевић
наставник практичне наставе из области здравства и социјалне заштите.
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор је орган управљања установе, односно школа и има права, обавезе и
одговорност прописана чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања.
Школски одбор чине 9 чланова и то 3 представника запослених, 3 представника
родитеља и 3 представника локалне самоуправе. Школски одбор именује Скупштина града
Београда на период од 4 године.
Школски одбор установе:
1) доноси статут, правила понашања у Школи, пословник о свом раду и друге опште акте и
даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси Школски програм образовања и васпитања, Развојни план Школе и Годишњи план
рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање
образовно-васпитног рада;
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4) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
5) доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
6) доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
7) усваја извештај о пословању Школе, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,
односно наставе у природи;
8) расписује конкурс за избор директора
9) даје мишљење и предлаже министру избор директора;
10) закључује с директором уговор о међусобним правима и обавезама и анексе тог уговора;
11) одлучује о правима и обавезама директора;
12) одлучује по жалби на решење директора;
13) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Седницама Школског одбора имају право да присуствују и да учествују у њеном раду два
представника Ученичког парламента Школе (у даљем тексту: Ученички парламент) и
представник синдиката у Школи, без права одлучивања.
Седници Школског одбора присуствују директор и секретар школе, а по потреби и други
запослени.
Пословником о раду Школског одбора ближе се утврђује начин рада и одлучивања
Школског одбора у складу са Законом и овим Статутом.
Чланови Школског одбора у мандатном периоду 03.12.2018. - 03.12.2022. године,
су следећи:
ВУК ВОЈИНОВИЋ - представник локалне самоуправе,
АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕТОВИЋ - представник локалне самоуправе,
ЈОВАНА ЂУКИЋ - представник локалне самоуправе,
БРАНИСЛАВА ЦВЈЕТКОВИЋ - представник родитеља ученика,
НИКОЛА НЕШКОВИЋ - представник родитеља ученика,
ДЕЈАН МИКУЛЕТИЋ- представник родитеља ученика, заменик председника
Школског одбора;
МИЛИЦА СТАНКОВИЋ - преставник запослених,
НАТАША МИРКОВИЋ- представник запослених,
АЛЕКСАНДРА МИЈОВИЋ - представник запослених –председник Школског одбора.
Руководилац Школског одбора је председник Школског одбора којег бирају чланови на
првој конститутивној седници Школског одбора, заменика председника и записничара.
Школски одбор сачињава Годишњи извештај о раду Школског одбора.
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САВЕТ РОДИТЕЉА
Школа има Савет родитеља.
У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког
одељења за сваку школску годину.
Савет родитеља:
-

предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор;

-

предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге
тимове Школе;

-

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 о самовредновању;

-

разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности
Школе;

-

предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом
ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

-

разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, безбедност и
заштиту ученика;

-

учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика;

-

даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о
њиховом остваривању;

-

предлаже родитеље у стручни актив за развијно планирање;

-

врши непосредно, или преко својих чланова, послове везане за организовање и
спровођење екскурзије које су јој законом или општим актом стављени у
надлежност;

-

разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и
стручним органима установе.
Савет родитеља има 24 члана.

33

Чланови Савета родитеља за школску 2019/20. годину су:
1. Јелена Вучељић представник одељења I-1
2. Јасмина Драшковић представник одељења I-2
3. Дејан Пајић представник одељења I-3
4. Нада Дамњановић представник одељења I-4
5. Гордана Јаковљевић представник одељења I-5
6. Љубица Четник-Риђошић представник одељења I-6
7. Драгана Васић представник одељења II-1
8. Душан Наранџић представник одељења II-2
9. Мануела Маркус представник одељења II-3
10. Леонид Албијанић представник одељења II-4
11. Мирјана Берић представник одељења II-5
12. Драгана Мирчета представник одељења II-6
13. Татјана Стојиљковић представник одељења III-1
14. Јасмина Текић представник одељења III-2
15. Романа Вучковић Коларевић представник одељења III-3
16. Никола Нешковић представник одељења III-4
17. Мирјана Фемић представник одељења III-5
18. Ђорђе Меловић представник одељења III-6
19. Миодраг Говедарица представник одељења IV-1
20. Наташа Виденовић представник одељења IV-2
21. Валентина Арсић представник одељења IV-3
22. Дејан Микулетић представник одељења IV-4
23. Јелена Влајнић представник одељења IV-5
24. Љиљана Спасић представник одељења IV-6
Председник Савета родитеља je Дејан Микулетић представник одељења IV-4.
Заменик председника Савета родитеља је Леонид Албијанић представник одељења II-4.
Савет родитеља сачињава Годишњи извештај о раду Савета родитеља.
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9. СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ
1. Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.Гласник РС" број
88/17, 27/2018-др.закони и 10/2019);
2. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(,,Сл.Гласник РС" број 68/2015,81/2016 – одлука УС и 95/2018);
3. Закон о средњем образовању и васпитању (,,Сл.Гласник РС" број 55/13 и
101/2017);
4. Закон о средњој школи (,,Сл.Гласник РС" број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96,
23/2002, 25/2002 - испр., 62/2003 – др.закон, 64/2003 – испр.др. закона, 101/2005 –
др.закон 72/2009 – др.закон и55/2013 - др.);
5. Закон о дуалном образовању (,,Сл.Гласник РС "број 101/17);
6. Закон о ученичком и студентском
број 18/10,55/13,27/2018-др.закон и 10/2019);

стандарду

(,,Сл.Гласник

РС"

7. Уредба о каталагу радних места у јавним службама и другим организацијама
у јавном сектору (,,Сл.Гласник РС" број 81/17, 6/18 и 43/18);
8. Уредба о шифарнику радних места (,,Сл.Гласник РС" број 48/18);
9. Закон о просветној иснпекцији (,,Сл.Гласник РС" број 27/2018);
10. Закон о инспекцијском надзору ("Сл.Гласник РС", број 36/2015, 44/2018 – др.
закон 95/2018);
11. Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
("Сл.Гласник РС", број 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
12. Закон о раду (,,Сл.Гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС,113/17, и 95/18-аутентично тумачење);
13. Закон о пензијском и инвалидском осигурању (,,Сл.Гласник РС"број 34/2003,
64/2004, одлука УСРС 84/2004-др.закон 85/2005, 101/2005, 63/2006, одлука УСРС
5/2009,107/2009101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 и 73/2018);
14. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.Гласник РС", број
84/2004,61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012- 47/2013, 113/2017,
7/2018 и 95/2018);
15. Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл.Гласник
РС" број 95/2018);
16. Закон о здравственој заштити (,,Сл.Гласник РС" број 105/17);
17. Закон о здравственом осигурању (,,Сл.Гласник РС" број 10/2016);
18. Закон о заштити становништва излозености од дуванском диму (,,Сл.Гласник
РС" број 30/10);
19. Закон о правима пацијената (,,Сл.Гласник РС" број 45/13);
20. Посебан колективни уговор за запослене у основним, средњим школама и
домовима ученика (,,Сл. Гласник РС" број 21/2015);
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21. Одлука о мрежи јавних средњих школа ("Сл.Гласник РС" број 49/2018, 62/2018
и 94/2018);
22. Закон о печату државних и других органа (,,Сл.Гласник број РС" број 101/2007);
23. Закон о службеној употреби језика и писма (,,Сл.Гласник РС" број 45/91, 53/93,
67/93,48/94, 101/05, др.закон, и 30/10);
24. Закон о забрани дискриминације (,, Сл.Гласник РС" број 22/09);
25. Закон о јавним службама (,,Сл.Гласник РС" број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 83/2014 – др.закон);
26. Закон о јавним набавкама (,,Сл.Гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
27. Закона о спречавању злостављања на раду и у вези са радом („Службени
Гласник РС“ број 36/10) ;
28. Закона о заштити узбуњивача (,,Сл. Гласник РС " број 128/2014);
29. Закон о локалној самоуправи (,,Сл.Гласник
– др.закон 101/2016 – др.закон и 47/2018);

РС"број

129/2007,83/2014

30. Закон о државној управи ( ,,Сл.Гласник РС" број 79/2005, 101/2007, 95/2010,
99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др.закон);
31. Закон о општем управном поступку ( ,,Сл.Гласник РС"број 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење);
32. Закон о министарствима ( ,,Сл.Гласник РС" број 44/2014, 14/2015, 54/2015,
96/2015 – др. закон и 62/2017);
33. Закон о мирном решавању радних спорова (,,Сл.Гласник РС" број 125/2004,
104/2009 и 50/2018);
34. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл.Гласник
РС " број 120/2004, 54/2007,104/2009 и 36/10);
35. Закон о штрајку (,,Сл. Гласник СРЈ "број 29/96 и "Сл.Гласник РС" број 101/2005
– др. закон и 103/2012 – одлука УС);
36. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
(,,Сл.Гласник РС" број 36/09);
37. Закон о заштитнику грађана ( ,,Сл.Гласник РС" број 79/2005 и 54/2007);
38. Закон о туризму (,, Сл.Гласник РС" број 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон
93/2012, 84/2015 и 83/2018 – др.закон);
39. Закон о средствима у својини Републике Србије (,,Сл.Гласник РС" број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 –др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
40. Закон о равноправности полова (,,Сл.Гласник РС" број 104/2009);
41. Закон о заштити података о личности (,,Сл.Гласник РС" број 87/2018);
42. Закон о тајности података ( ,,Сл.Гласник РС" број 104/2009);
43. Закон о заштити од пожара (,,Сл.Гласник РС" број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и
87/2018 – др.закони);
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44. Закон о безбедности и здравља на раду (,,Сл.Гласник РС" број 101/2005, 91/2015
и 113/2017 – др.закон);
45. Правилник о ближим условима за избод директора установа (,,Сл.Гласник РС"
број 108/15);
46. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
(,,Сл.Гласник РС" број 22/2005,51/2008,88/2015,105/2015 и 48/2016);
47. Правилник о полагању стручног испита за секретара школе (,,Сл.Гласник РС"
број 8/2011);
48. Правилник о стручно педагошком надзору (,,Сл.Гласник РС" број 34/12);
49. Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника
(,,Сл.Гласник РС" број 56/05, 67/05);
50. Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
(,, Сл.Гласник РС" број 28/18);
51. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање ( ,,Сл.Гласник РС" број 30/10);
52. Правилник о плану уџбеника ( ,,Сл.Гласник РС" број 01/10);
53. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој
употреби (,,Сл.Гласник РС-Просветни Гласник " број 42/16 и 45/18);
54. Уредба о коефицијентима за исплату и обрачун плата запослених у јавним
службама (,,Сл.Гласник РС" број 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03,
121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06,
82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07,106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08,
54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10,91/10,20/11,65/11,100/11,11/12);
55. Уредба о условима за припрему докумената за поуздано електронско чување
и форматима докумената који су погодини за трајно чување (,,Сл.Гласник РС"
број 86/2018);
56. Правилник о критеријимима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност средњег образовања (,,Сл.Гласник РС" број 45/18);
57. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке
предмете у стручним и уметничким школама (,,Сл.Гласник РС-Просветни
Гласник " број 01/2009);
58. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
(,,Сл.Гласник РС" број 82/15);
59. Правилник о евиденцији јавних исправа у средњој школи (,,Сл.Гласник РС"
број 31/06,51/,06,44/13,55/14,73/16 и 48/18);
60. Правилник о раду посебне радне групе и радних подгрупа за праћење и
контролу преузимања запослених са листе (,,Сл.Гласник РС" број 66/2018);
61. Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у
образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом
у васпитној групи, односно другој школи и породици (,,Сл.Гласник РС" број
70/2018);
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62. Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној
инспекцији (,,Сл.Гласник РС" број 63/2018);
63. Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења
инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима
плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања (,,Сл.Гласник
РС" број 36/2018);
64. Правилник о организовању наставе за ученике на дужем кућном и болничком
лечењу (,,Сл.Гласник РС" број 66/2018);
65. Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања (,,Сл.Гласник РС" број 63/18);
66. Правилник о обављању друштвено–корисног, односно хуманитарног рада
(,,Сл.Гласник РС" број 68/18);
67. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника (,,Сл.Гласник РС"број 81/2017);
68. Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника (,,Сл.Гласник РС" број 48/2018);
69. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету,
ученику и одраслом (,,Сл.Гласник РС" број 80/2018);
70. Правилник о поступању установе у случајевима сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства
личности (,,Сл.Гласник РС" број 65/18);
71. Правилник о ближим упутствима за утврђивање плана на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање (,,Сл.Гласник РС"број 74/2018);
72. Правилник о општинском Савету родитеља (,,Сл.Гласник РС" број 72/2018);
73. Правилник о стандардима квалитета установе (,,Сл.Гласник РС" број 14/18);
74. Правилник о програму опште и уметничке матуре (,,Сл.Гласник -Просветни
Гласник РС " број 11/17);
75. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних
средстава ради остваривања наставних планова и програма за стручне
предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању
у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС" број 17/2015);
76. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних предмета (,,Сл.Гласник РС-Просветни Гласник" број
11/2012 и 15/13);
77. Правилник о календару образовно-васпитног рада (,,Сл.Гласник РС-Просветни
Гласник" број 10/2018);
78. Правилник о врсти стручне спреме наставника наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама (,,Сл.Гласник РСПросветни Гл. број("Сл. гласникРС – Просветни Гласник", број 5/91, 1/92, 21/93,
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3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007,
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013)
79. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, у подручју рада област здравство
и социјална заштита (,,Сл.Гласник РС -Просветни Гласник" број
21/2015,11/2016,13/2018 и 5/2019);
80. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета,стручних сарадника и васпитача у стручним школама (,,Сл.Гласник
РС- Просветни Гласник "11/2016,13/20162/201713/2018 и 7/2019 ).
81. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална
заштита
(,,Сл.Гласник
РС-Просветни
Гласник"
број
21/2015,11/2016,13/2018 и 5/2019);
82. Правилник о врсти стручне спреме наставника,стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама (,,Сл.Гласник РС-Просветни
Гласник" бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013)
83. Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама
(,,Сл.Гласник РС-Просветни Гласник " број 6/2016);
84. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,
васпитача и стручних сарадника ( ,,Сл.Гласник РС број –Просветни Гласник"
број 2/92, 2/2000);
85. Правилник о вредновању квалитета рада установе (,,Сл.Гласник РС" број
10/2019);
86. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и
васпитања (,,Сл.Гласник РС" број 38/13);
87. Упутство за објављивање информатора о раду државног органа („Службени
гласник РС“ број 68/10);
88. Правилник о организацији рада и остваривању екскурзије у средњој школи
(,,Службени Гласник РС" број 30/2019);
89. Остали Правилници, уредбе, одлуке ...
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ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
1. Статут Зуботехничке школе под дел.бр.01-39/3, од дана 25.01.2018. године.
2. Измене и допуне Статута Зуботехничке школе под дел.бр.01-979/10. од дана
28.11.2018.године;
3. Измене и допуне Статута Зуботехничке школе под дел.бр.01-40/3, од дана
29.01.2019.године.
4. Измене и допуне Статута Зуботехничке школе под дел.бр.01-304/5 од дана
23.04.2019.године;
5. Годишњи план рада Зуботехничке школе дел.бр.01-740/8, од дана 12.09.2019.
године;
6. Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода под дел.бр.
01-145/9, од дана 27.02.2018.године;
7. Измене и допуне Правилника о поступку стицања и расподеле сопствених
прихода под дел.бр.01-122/8, од дана 27.02.2019.године;
8. Измене и допуне Правилника о поступку стицања и расподеле сопствених
прихода под дел.бр.01-304/10 од дана 23.04.2019.године;
9. Пословник о раду
25.01.2018.године;

Школског

одбора

под

дел.бр.01-39/4,

од

дана

10. Измене и допуне Пословника о раду Школског одбора под дел.бр.01-304/7 од
дана 23.04.2019.године;
11. Правила понашања ученика, запослених, родитеља ученика, односно других
законских заступника под дел.бр.01-145/12, од дана 27.02.2018.године;
12. Измене и допуне Правила понашања ученика, запослених, родитеља ученика,
односно других законских заступника под дел.бр.01-1979 /12, од дана
28.11.2018.године;
13. Правилник о раду Зуботехничке школе под дел.бр.01-145/14, од дана
27.02.2018.године;
14. Измене и допуне Правилника о раду Зуботехничке школе под дел.бр.01-461/5
од дана 05.06.2019.године;
15. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
Зуботехничкој школи под дел.бр.01-145/15, од дана 27.02.2018.године;
16. Пословник о раду
27.02.2018.године;

Наставничког

већа

под

дел.бр.01-145/10,од

дана

17. Пословник о раду Савета родитеља под дел.бр.01-168/3, од 01.03.2018.године;
18. Измене и допуне Пословника о раду Савета родитеља под дел.бр. 01-741/4 од
12.09. 2019.године.
19. Правилник о похваљивању и награђивању ученика Зуботехничке школе под
дел.бр.01-240/4, од дана 27.03.2018.године;
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20. Правилник о мерама и поступку заштите и безбедности ученика за време
остваривања образовног-васпитног рада у Зуботехничкој школи под дел.бр.01240/3, од дана 27.03.2018.године;
21. Пословник о раду Ученичког парламента Зуботехничке школе под дел.бр.01145/11, од дана 27.02.2018.године;
22. Правилник о буџетском рачуноводству Зуботехничке школе под дел.бр.01-01145/8, од дана 27.02.2018.године;
23. Правилник о канцеларијком и архивском пословању Зуботехничке школе под
дел.бр.01-149/19, од дана 27.02.2018.године;
24. Правилник о поступку набавки услуга,радова и добара под дел.бр.01145/18, од
дана 27.02.2018.године;
25. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца Зуботехничка
школа под дел.бр.01-145/13, од дана 27.02.2018.године;
26. Правилник о испитима у Зуботехничкој школи под дел.бр.01-145/17, од дана
27.02.2018.године;
27. Измене и допуне Правилника о испитима у Зуботехничкој школи, под
дел.бр.01-461/6 од дана 05.06.2019.године;
28. Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика у Зуботехничкој
школи под дел.бр.01-145/16, од дана 27.02.2018.године;
29. Измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика
у Зуботехничкој школи под дел.бр.01-979/11 од дана 28.11.2018.године;
30. Измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика
у Зуботехничкој школи под дел.бр.01-304/6 од дана 23.04.2019.године;
31. Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Зуботехничкој
школи под дел.бр.01-722/9, од дана 12.09.2018.године;
32. Измене и допуне Правилника о организацији рада и систематизацији послова у
Зуботехничкој школи под дел.бр.01-304/9 од дана 23.04.2019.године;
33. Измене и допуне Правилника о организацији рада и систематизацији послова у
Зуботехничкој школи под дел.бр.01-467 од дана 05.06.2019.године;
34. Измене и допуне Правилника о организацији рада и систематизацији послова у
Зуботехничкој школи под дел.бр. 01-740/11 од дана 12.09.2019.године.
35. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге
под дел.бр.01-810, од дана 14.09.2016.године;
36. Правилник о употреби приватног аутомобила у службене сврхе под дел.бр.01810, од дана 14.09.2016.године;
37. Правилник о употреби службених мобилних телефона под дел.бр.01-810,
од дана 14.09.2016.године;
38. Информатор о раду
18.09.2019.године.

Зуботехничке

школе

под

дел.бр.01-340

од

дана
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10.УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге које пружа Стоматолошка поликлиника Зуботехничке школе су:


Стоматолошке услуге;



Специјалистичко образовање;



Прекфаливикација/Доквалификација ванредних ученика.

11.ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА


Услуге у Стоматолошкој поликлиници Зуботехничке школе пружају
стоматолози и специјалисти из: Болести зуба, Стоматолошке протетике,
Пародонтологије, Оралне медицине, Оралне хирургије и Отропедије
вилица.



Услуге у специјалистичком образовању пружа организатор наставе за
специјалистичко образовање.



Услуге у преквалификацији / доквалификацији пружа организатор
наставе за преквалификацију/доквалификацију.

12.ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА


Стоматолошке услуге:

Орална хирургија
Редни број

Врста услуге

Шифра

Цена(РСД)

1.

Вађење зуба

105

2.000

2.

Компликовано вађење зуба

106

2.600

3.

Хируршко вађење зуба

107

6.000

4.

Лечење алвеолита

108

1.000

5.

Интраорална инцизија абсцеса

109

1.000

6.

Ресекција једнокореног зуба

110

7.000

7.

Ресекција двокореног зуба

111

9.000
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8.

Ресекција трокореног зуба

112

13.000

9.

Хируршко вађење импактираног
умњака
Хируршко вађење импактираног
очњака
Хемисекција и дисекција зуба

113

8.000

114

10.000

115

4.000

10.
11.

12.

Хируршка терапија зуба у ницању

116

9.000

13.

Хируршка терапија
мукогингивалних аномалија

117

5.000

14.

Вестибуло пластика
(по вилици)
Нивелација гребена
(по вилици)

118

6.000

119

6.000

15.

16.

17.

Примарна пластика максиларног
синуса

122

10.000

123

3.000

Вештачко успостављање хемостазе

Oртопедија вилица
Редни број

Врста услуге

Шифра

Цена(РСД)

1.

Специјалистички преглед

63

Бесплатно

2.

Контрола

64

Бесплатно

3.

Израда и анализа студијског модела

66

3.300

4.

Анализа телерендгенског снимка главе

67

2.750

5.

Активни покретни ортодонтски апарат

68

12.000
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6.

Функционални ортодонтски апарат

69

24.000

7.

Терапијска
реадаптација
ортодонтског апарата

70

1.350

8.

Селективно брушење(1 зуба)

71

440

9.

Репаратура ортодонтског апарата

72

1.500

10.

Фиксни ортодонтски
бравице
(по вилици)

73

60.000

11.

Фиксни ортодонтски апарат – естетски
(по вилици)

74

85.000

12.

Фиксни ортодонтски апарат,сегмeнтни лук

75

27.500

13.

Замена прстена(туба) у фиксном апарату

76

2.200

апарат

покретног

-металне
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Стоматолошка протетика

РЕДНИ БРОЈ

ВРСТА УСЛУГЕ

ШИФРА

ЦЕНА
(РСД)

1.

Специјалистички преглед

1

Бесплатно

2.

Контрола

2

Бесплатнo

3.

Демонтажа старе круне

3

500

4.

Додавање једног зуба у протезу

4

600

5.

Додавање кукице у протезу

5

600

6.

Репаратура протезе(прелом плоче)

6

1.200

7.

Репаратура фасете

7

1.200

8.

Цементирање старе круне

8

500

9.

10

12.000

10.

Парцијална плочаста (акрилатна) протеза
Парцијална супрадентална (акрилатна)
протеза

11

15.000

11.

Парцијална скелетирана протеза

14

20.000

12.

Парцијална скелетирана протеза, са
атечменима

12

25.000

13.

Тотална протеза

15

14.000

14.

Карактеризација тоталне протезе

173

5.000

15.

Тотална протеза са металном базом

17

18.000

16.

Тотална протеза на имплантатима

18

25.000

17.

Директно подлагање протезе хладним
акрилатом

19

2.000

18.

Индиректно подлагање протезе

21

4.000
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19.

Подлагање протезе меком подлогом

22

4.000

20.

Имедијатна тотална протеза

20

14.000

21.

Ливена надоградња од легуре сребро
паладијум

24

6.000

22.

Привремена круна(фабричка)

25

500

23.

Привремена круна(композитна)

26

1.000

24.

Телескоп круна, унутрашња

29

6.000

25.

Телескоп круна, спољашња

30

8.000

26.

Метало-керамичка круна

32

8.000

27.

Фрезована круна

33

9.000

28.

Фрезовање индивидуалне пречке

34

2.000

29.

Оклузални сплинт

36

3.000

30.

Круна на имплантатима

35

14.000

31.

Надоградња са фабричким кочићем

37

5.000

32.

Композитна надоградња са фиберглас
кочићем

38

4.000

33.

Уградња атечмена

23

1.000

34.

VITA зуби

149

3.000

35.

Тотална протеза са титанијум-оксид прахом

150

17.000

36.
37.

Парцијална плочаста протеза са титанијум
оксид прахом
Безметална круна

151
27

14.000
18.000
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Пародонтологија
Редни
број

Врста услуге

Шифра

Цена
(РСД)

1.

Мотивација и обучавање у одржавању оралне
хигијене

120

Бесплатно

2.

Постављање накита на зубе (циркон)

121

1000

3.

Уклањање меких наслага(по вилици)

124

800

4.

Уклањање каменца(по вилици)

125

1.000

5.

Отклањање трауматског контакта зуба

128

800

6.

Селективно брушење(1 зуба)

129

250

7.

Обрада пародонталног џепа

130

500

8.

Отварање и дренажа абсцеса

131

400

9.

Уклањање хипертрофичне гингиве

133

3.000

10.

Гингивектомија и гингивопластика

135

1.200

11.

Модификована Widmanova режањ операција
(по зубу)

136

2.200

12.

Каутаризација ткива

142

800

13.

Хируршка терапија у ницању (извлачење)

137

6.500

14.

Презервација екстракционе ране

138

2.000

15.

Локална апликација лека

139

100

16.

Ремотивација и обучавање пацијента у
одржавању правилне хигијене

140

400

17.

Смањење осетљивости коренова зуба (по зубу)

141
200

18.

Фиксација зуба композитним материјалом (по
зубу)

143
500

19.

Примена трансплантата везивног ткива и

144
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периоста у лечењу пародонтопатије (по зубу)

8.000

20.

Бисекција зуба

21.

MWRO са применом коштаног имплантата
или трансплантата у терапији инфракоштаних
пародонталних џепова (по зубу)

146
3.200

22.

Примена слободног мукогингивалног
аутотрансплантата у циљу продубљивања
вестибулума, прекривање оголићених
коренова зуба и проширења гингиве

152
6.000

23.

Коронарно померени режањ

153
5.600

24.

Постављање bio oss

154
9.455

25.

Постављање bio oss половина

155
4.730

26.

Постављање biogide 25x25

156
15.960

27.

Постављање emdogain-a 0,3 ml

157
15.300

28.

Постављање emdogain-a 0,7ml

158
20.700

29.

Постављање prefgel 0,6ml

159
830.00

145
1.200
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Болести зуба

РЕДНИ
БРОЈ

BРСТА УСЛУГЕ

ШИФРА

ЦЕНА
(РСД)

1.

Специјалистички преглед

87 Бесплатно

2.

Контролни преглед

88 Бесплатно

3.

Терапија дубоког каријеса

89

1.000

4.

Амалгамски испун на 1 површини

90

1.000

5.

Амалгамски испун на 2 површине

91

1.200

6.

Амалгамски испун на 3 површине

92

1.400

7.

Композитни испун на предњим зубима

93

2.000

8.

Композитни испун на бочним зубима

94

2.000

9.

Надоградња фрактурираног зуба

95

3.000

10.

Витална ампутација

96

1.000

11.

Витална екстирпација

97

1.000

12.

Мортална ампутација и екстирпација

98

900

13.

Локална апликација лека
привремено пуњење канала

99

500

14.

Ендодонтски третман неинфициране пулпе(по
каналу)

100

2.000

15.

Ендодонтски третман инфициране пулпе(по
каналу)

101

2.000

16.

Ревизија канала корена (по каналу)

102

2.500

17.

Машинска обрада канала корена (по каналу)

103

2.500

(токсавит)

и
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Дечија стоматологија

Редни број

Врста услуге

Шифра

Цена(РСД)

1.

Специјалистички преглед

39

Бесплатан

2.

Систематски преглед

40

Бесплатан

3.

Уклањање меких наслага

42

1.500

4.

Глас-јононмер цемент(испун)

45

1.500

5.

Амалгамски испун на 1 површини

46

800

6.

Амалгамски испун на 2 површине

47

1.000

7.

Амалгамски испун на 3 површине

48

1.200

8.

Композитни испун на предњим зубима

49

1.200

9.

Композитни испун на бочним зубима

50

1.400

10.

Композитни испун надоградња

51

2.000

11.

Вађење млечног зуба

53

800

12.

Вађење сталног зуба

54

1.000

13.

Заливање фисура

55

800

14.

Флуорисање

56

600

15.

Превентивни испун

57

1.000

16.

Терапија дубоког каријеса

58

600

17.

Мортална ампутација млечног зуба

59

1.000

18.

Витална ампутација млечног зуба

60

1.200

19.

Витална екстирпација млечног зуба

61

2.000
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Специјалистичко образовање:
ПОЛАЗНИЦИ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ
У ШКОЛСКОЈ 2019/20.ГОДИНИ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЛАЗНИКА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:

1.ЖИВКОВИЋ АНЂЕЛА

ФИКСНА ПРОТЕТИКА

2.ПЕРИШИЋ МИЛАН

ФИКСНА ПРОТЕТИКА

3.ЂОРЂЕВИЋ МАЛИША

ФИКСНА ПРОТЕТИКА

4.ВЛАДИЋ БОРАН

ФИКСНА ПРОТЕТИКА

5.КРСТИЋ ДУШАН

ФИКСНА ПРОТЕТИКА

6. ЖИВКОВИЋ АНЂЕЛА

СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА

7.ПЕРИШИЋ МИЛАН

СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА

8.ЂОРЂЕВИЋ МАЛИША

СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА

9. ВЛАДИЋ БОРАН

СКЕЛЕТИРАНА ПРОТЕЗА
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Преквалификација / Доквалификација:

ПОЛАЗНИЦИ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ/ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ
У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Име и презиме

Образовни профил

Гмијовић Сара
Балшић Никола
Мрачић Никола
Матерић Марија
Радисављевић Иван
Тодоровић Теодора
Пауновић Анђела
Пијевчевић Марина
Симовић Јелена
Шешић Маријана
Јовановић Јелена
Пешић Миљана
Шајић Маја
Урошевић Лука
Петров Сара
Николић Марија

17.

Живковић Јована

18.

Љубојевић Данијела

19.

Ђорђевић Катарина

20.

Панић Даница

21.

Шаковић Татјана

зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
зубни техничар
стоматолошка сестра техничар
стоматолошка сестра техничар
стоматолошка сестра техничар
стоматолошка сестра техничар
стоматолошка сестра техничар
стоматолошка сестра техничар
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13. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ОД 01.01.2018-31.12.2018.

I

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

115.417.770,02

791111

приходи из буџета Република

85.833.634,44

733121

приходи од Градског Секретаријатра

18.540.372,84

742121

сопствени приходи

9.407.848,74

742378

ученички динар

1.635.915,00

II

РАСХОДИ

114.677.303,56

1.

плате, накнаде,социјална давања

97.468.004,88

411111

плате, накнаде и додаци 253,22

92.153.251,97

413151

превоз за посао – допуна Бус Плус
картица

3.299.460,25

414311

отпремнина приликом одласка у пензију

484.919,60

414314

помоћ у случају смрти члана уже
породице

172.145,00

414419

солидарна помоћ запосленима

348.966,51

416111

јубиларна награда

843.620,69

413142

поклони за децу запослених

165.640,86

2.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

8.492.269,13

421111

трошкови платног промета

183.543,65

421121

трошкови банкарских услуга

1.030,00

421211

услуге за електричну енергију

1.178.656,34

421225

трошак грејања

5.591.661,29
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421311

водовод и канализација

266.579,51

424911

одвоз медицинског отпада

28.080,00

421325

услуге градске чистоће

899.258,35

421392

коришћење воде

2.015,54

421411

телефон, телефакс

65.484,79

421412

интернет

16.782,00

421414

услуге мобилног телефона

100.701,64

421419

услуге коришћења фискултурне сале

7.261,39

421421

пошта

32.294,00

421521

осигурање запослених у случају несреће
на раду

118.920,66

3.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

531.829,13

422111

дневнице (исхране) на службеном путу

36.400,00

422121

трошкови превоза на службена путовања

7.200,00

422131

трошкови смештаја на службеном путу

130.679,00

422211

трошкови дневница за службени пут у
иностранство

74.867,00

422221

трошкови превоза за службени пут у
иностранство

27.250,00

422231

трошкови смештаја на службеном путу у
иностранству

97.621,00

422393

трошкови у оквиру редовног рада

7.392,00

422392

такси превоз

24.020,00

422399

накнада за превоз у граду за госте
пројекта Е Медика

20.000,00
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422399

остали трошкови у оквиру редовног рада

11.350,00

422411

превоз ученика

57.850,13

422412

трошкови путовања ученика на
републичка такмичења

37.200,00

4.

УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И
УСАВРШАВАЊА

461.905,00

423191

административне услуге

1.932,00

42332

котизација за семинар

405.573,00

423322

котизација за стручна саветовања

41.800,00

423323

котизација за учествовање на сајму

3.000,00

423399

остали издаци за стручна усавршавања

9.600,00

5.

ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ

1.291.577,80

423221

услуге одржавања рачунара и програма
компјутера

115.522,00

423411

услуге штампе

176.610,00

423599

остале стручне услуге

3.600,00

423621

угоститељске услуге

155.596,00

423711

репрезентација

318.531,00

423712

поклони и награде ученицима,
запосленима

209.656,80

424221

услуге културе

25.000,00

424231

услуге спорта

6.030,00

424351

медицинске услуге

9.900,00

423911

остале опште услуге

254.400,00
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6.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СА МАТ.

778.040,52

425111

столарски радови

6.868,00

425113

молерски радови

67.796,64

425115

замена филтера на водоводним цевима и
бојлера

9.195,00

425119

услуге и материјали за текуће поправке
зграде

105.059,68

425222

поправка рачунарске опреме

148.260,00

425226

поправка биротехничке опреме

15.120,00

425251

текуће поправке и одржавање
медицинске опреме

3.395,00

425252

текуће поправке и одржавање
лабораторијске опреме

137.250,00

425253

одржавање ПП апарата

157.200,00

425261

поправка опреме за образовање

127.898,80

7. (423191)

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

220.500,00

8.

МАТЕРИЈАЛ

3.415.678,25

4266611

материјал за образовање

656.350,43

426621

материјал за образовање запослених

12.642,28

426711

медицински материјал

461.081,82

426721

лабораторијски материјал

572.154,43

4265791

остали материјали и лабораторијски
материјали

130.154,24

426121

расходи за радну униформу

288.771,28

426131

цвеће, зеленило, ђубриво

68.018,00
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426111

канцеларијски материјал

475.173,52

426811
4268/12

хемијска средства за чишћење

576.821,04

4268/19
426911

потрошни материјал

171.599,21

426919

материјал за посебне намене

37.286,00

426821

храна и пиће

25.626,00

9. (426311)

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

118.440,20

10.

ОПРЕМА

269.130,00

512611

лап топ 4 комада

155.190,00

512511

ендомотор

105.450,00

512611

микроталасна

8.490,00

11.

УЧЕНИЧКИ ДИНАР

421111

платни промет, интернет, пошта

5.451,30

422111

дневнице

515.632,55

421523

осигурање ученика

187.488,00

423911

обезбеђење школе

601.295,81

422411

превоз ученика

9.150,00

423411

услуге штампања

400,00

423432

објављивање тендера и огласа

8.000,00

423711

репрезентација за промовисање школе

7.115,00

426111

канцеларијски материјал (потврде и сл...)

27.823,92

426822
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426611

тонер за фотокопир

6.240,00

426121

радна униформа за учешће на
Републичком такмичењу

15.536,00

426611

матријал за образовање

49.466,08

426811

материјал за одржавање хигијене

50.499,96

425261

текуће поправке и одржавање опреме за
образовање

3.797,40

426611

материјали за потребе ученичке
компаније

59.026,40

426712

поклони и књиге за одличне, ученика
генерације и .....

63.006,23

књиге за библиотеку

20.000,00

ВИШАК ПРИХОДА-СУФИЦИТ

740.466,96

III

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
(СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ)
ОД 01.01.2018-31.12.2018.

I

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

9.407.848,74

742121

специјализација и преквалификација

2.012.300,00

742121

наставна база

6.977.950,00

742121

дупликати докумената

16.536,87

742121

приходи од закупа простора

349.166,67

742121

приходи од кафе апарата у ходнику
школе

17.143,20

771111

награде ученика

30.000,00

771111

доплата за пакетиће

4.752,00
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II

РАСХОДИ

8.674.275,06

1.

Плате, накнаде, соц.давања, награде,
помоћ

6.691.920,21

411111

плате

6.385.754,35

413142

поклони за децу запослених

165.640,86

413151

превоз са посла на посао

35.525,00

414314

помоћ запосленима у случају смртног
случаја

105.000,00

2.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

175.257,65

421111

трошкови платног промета

30.290,74

421225

комунални трошкови учешће од приход
од закупа фискултурне сале

10.657,97

421311
421411
421414

телефон, телефакс, мобилни телефони,
птт трошкови

15.388,28

421421
421521

осигурање запослених у случају несреће
на раду

118.920,66

3.

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

195.280,13

422131

трошкови смештаја на службеном путу

77.499,00

422221

трошкови смештаја на службеном путу у
иностранству

78.216,00

422399

такси превоз

24.020,00

422399

остали трошкови превоза у оквиру
редовног рада

1.620,00

422411

превоз ученика

13.925,13

4.

УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

112.600,00

423191

административне услуге

5.500,00
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423321

котизација за семинаре

69.300,00

423322

котизација за стручна саветовања

37.800,00

5.

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

142.100,00

423411

услуге штампања

133.800,00

423421

услуге огласа

8.300,00

6.

ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ

294.188,80

423711

репрезентација

42.291,00

423712

поклони

205.057,80

424221

услуге новогодишње представе

25.000,00

424911

специјализоване улсуге-одвоз
медицинског отпада

21.840,00

7.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА

67.507,64

425111

молерски радови

67.507,64

425226

редован сервис фискалне касе

2.640,00

8.

МАТЕРИЈАЛ

726.290,63

426131

цвеће и зеленило

26.250,00

426611

матријал за образовање

276.683,88

426711

медицински и лабораторијски материјал

354.779,75

производи за чишћење

40.501,20

храна и пиће

6.441,00

материјал за посебне намене и потрошни

21.634,80

426721
426811
426812
426821
426822
426911
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материјал
9. (512611)

лап-топа- 4 комада

155.190,00

10. (512611)

микроталасна пећница

8.490,00

11. (5125119)

Ендомотор

105.450,00

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Према плану Jавних набавки за 2019.години реализоване су следеће набавке под
редним бројем набавке:
 2.2.18/19- Набавка услуга стручне помоћи у пословима јавних набавки;
 2.2.12/19- Набавка услуга- Осигурање ученика и запослених;
 1.1.1/19- Набавка добара-Електрична енергија;
 1.2.1/19 Набавка услуга- Екскурзија ученика првих разреда;
 2.1.17/19- Набавка добара -Хемијска средства за одржавање хигијене;
 2.1.3/19 -Набавка добара-Канцеларијски материјал;
 2.1.11/19 -Набавка добара-Лабораторијски материјал;


2.1.9/19 -Набавка добара - Материјал за образовање партија од 1-3;

 2.1.13/19- Набавка добара-Материјал за посебну намену;
 2.1.10/19 -Набавка добара- Медицински материјал;
 2.2.3/19 -Набавка услуга - Одржавање и поправка лабораторијске опреме;
 2.2.30/19- Набавка услуга- Одржавање и поправка медицинске опреме;
 2.2.6/19- Набавка услуга- Одвоз медицинског отпада;
 2.1.18./19- Набавка добара- Остали материјали за одржавање хигијене;
 2.1.12/19- Набавка добара-Потрошни материјал за посебне намене;
 2.2.38/19 -Набавка услуга- Противпожарни референт;
 2.2.42/19 - Набавка услуга-Редован сервис гасне станице;
 2.2.43/19 - Набавка услуга-Редован сервис громобрана и електроопреме;
 2.2.39/19 - Набавка услуга -Референт за безбедност и здравље на раду;
 2.2.44/19- Набавка услуга-Текуће поправке и одржавање ПП апарата и
хидрантске мреже.
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15.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Уговор о донацији донатор (физичко лице) под дел.бр.01-789 од дана 20.09.2019.године.
предмет донирања: средства за одржавање хигијене (ознака: тоалет папир, убруси, течни
сапун и течност за прање подова).
Уговор о донацији донатор (физичко лице) под дел.бр.01-860 од дана 14.10.2019.године.
предмет донирања: 2 Лап топа ( ознака: HP-15 dw0048nm).
Уговор о донацији донатор (физичко лице) под дел.бр.01-736 од дана 11.09.2019.године.
предмет донирања: 1 Лап топ (ознака HP-15 RBO22NM).

16.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Директор Зуботехничке школе (VII/1 стрепен стручне спреме) бруто зарада, по раднику
укупно износи 96.918,65 динара.
Запосленима исплаћене накнаде и зараде у бруто износу укупно износи: 7.762.495,18
динара.
17.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Вредност зграде Зуботехничке школе износи 58.575.774,00 динара и вредност опреме за
образовање у укупном износу 52.676.156,00 динара.
Детаљан број података: пописни број, пописно место и друге битне инфомације су у
припреми, и виће објављене на веб сајту Зуботехничке школе.
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Зуботехничке школе заводи се
административном пословању у секретаријату школе.

у складу са

Правилником

о

Носачи информација којима располаже Зуботехничка школа у Београду настали у раду и
у вези са радом школе чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са
Уредбом о канцеларијском пословању и Правилником о канцеларијском пословању и то у:
-

Деловодницима у секретаријату и рачуноводству школе;

-

Архиви школе;
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-

Електронска база података: у секретаријату, код ПП службе, у рачуноводственој
служби;

-

Финансијска документација, документација о набавци опреме и других средстава
за рад, документација јавних набавки мале вредности: у деловодницима шефа
рачуноводства и референта за финансијско- рачуноводствене послове и
секретаријата;

-

Правна документација о набавкама добара,услуга и радова у деловнодницима
секретаријата код секретара школе;

-

Досијеи запослених чувају се у металном орману у секретаријату школе, код
секретара школе;

-

Документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, Поступак избора
понуђаћа за Екскурзије и Општа акта школе: у секретаријату и рачуноводству
школе;

-

На интернет презентацији школе www.zts.edu.rs објављују се информације које
су настале у раду или у вези са радом школе, а чија садржина има или би могла
имати значај за јавни интерес. Информације на сајту остају док траје њихова
примена (или актуелност по другом основу), а по потреби се недељно или
месечно ажурирају.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Списак свих врста информација која су настала у раду или у вези са радом органа и који се
налазе у поседу органа:
-збирке прописа и примери општих и појединачних модела аката;
-захтеви за тражење информација од јавног значаја;
-записници са седница Школског одбора;
-записници са седница Савета родитеља;
-диктафонски снимци са седница Школског одбора;
-дописи грађана (електронски, писмени);
-закључени уговори са Зуботехничком школом;
-примљена електронска пошта и поруке на службеним телефонима;
-документација о извршеним плаћањима;
-документа запослених;
-документација о спроведеним конкурсима;
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-понуде по јавним набавкама;
-радне верзије докумената у припреми;
- разни поднесци у припреми;
-службене белешке;
-затеви ученика и запослених;
-представке странака у поступку;
-други захтеви и сл....
20.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Врсте информација којима државни орган омогућава приступ доступна су на сајту
Зуботехничке школе у електронском облику, у писменом облику ускраћена су, осим за
странке, које су учесници поступка.
21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Врсте информација које Зуботехничка школа поседује и ставља на увид:
Зуботехничка школа поседује информације до којих долази применом закона,
Правилника и других правних аката наведених у тачки 9. Информатора о раду Зуботехничке
школе.
Наведене информације се односе на доношење општих и појединачних аката које школа
доноси и по поступању по захтевима правних и физичких лица у облику предмета, издавање
јавних докумената и вођење евиденције о издатим јавним документима кроз матичне књиге,
дневнике рада и осталом документацијом у вези образовно-васпитног процеса у школи који
се чувају у архиви.
Информације које Зуботехничка школа поседује, а везане за надлежности и организацију
школе, финансијски план Зуботехничке школе, Финансијски план проширене делатности
Стоматолошке поликлинике, и о средствима којима располаже Зуботехничка школа
представљене су под под тачкама 13. и 17. Информатора о раду Зуботехничке школе.
Све информације којима Зуботехничка школа располаже, а које су настале у раду или у
вези са радом, школа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који
садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број
120/2004, 54/2007,104/2009, 36/10), осим када су се, према овом закону, стекли услови за
искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
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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, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл.гласник РС“ број 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/10), осим када су се,
према овом закону стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев)
Зуботехничкој школи подноси се у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја писмено.
Захтев мора да садржати податке: Зуботехничка школа, ул.Станка Враза 63,
11 050 Београд, затим 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 школе 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 посебн у
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
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. Копија документа
је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице школе.
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.
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.
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Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
школе.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену
информацију изврши у друго време од времена које му је одредила школа.
Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
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, 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, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
Када школа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења
школе, у складу са чаланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Зуботехничка школа
Станка Враза број 63.
11 050 Београд/Звездара
ЗАХТЕВ
за приступ информацији и од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:
o

обавештење да ли поседује тражену информацију;

o

увид у документ који садржи тражену информацију;
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o

копију документа који садржи тражену информацију;

o

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 /штампано
У _______________,
__________________________________
адреса
___________________________________
дана ________ 20___. године

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.
Примери најчешће тражених информација од јавног значаја:
Од школе се очекује да се најчешће траже следеће информације:
-

информације настале у вези заснивања и престанка радног односа

-

информације настале у вези исплата зарада,

-

информације настале
технолошких вишкова,

-

информације настале у вези одлучивања органа управљања,

-

информације настале у вези вођења васпитног и васпитно - дисциплинског
поступка и дисциплинске одговорности запослених,

-

информације настале у вези утрошка средстава родитеља,

у

вези

распоређивања

запослених

и

утврђивања
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-

копије докумената (записника и обавештења) насталих приликом инспекцијских
надзора спроведених од стране републичких и градских просветних инспектора,

-

информације у вези са другим активностима
административним капацитетима, буџетом и сл.

школе,организацијом,

А. Питање/захтев:
Захтев за достављањем копије извештаја Зуботехничке школе, а по пријави (име и
презиме подносиоца пријаве).
Одговор: Број _____________________ од _______________. године
Поступајући по захтеву од 201__ године који је __________________________ школи
поднела (име, презиме и адреса подносиоца захтева), на основу члана 5. и у року утврђеном
чланом 16. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ бр. број 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/10), у прилогу Вам
достављамо фотокопију траженог документа, и то:
1.Одговор _____________ школе, број: ________________________ од године.
Пример решења о одбијању захтева:
Поступајући по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја од
__________2019. године који је ______________________________ школи поднела
(име, презиме и адреса подносиоца захтева), на основу члана 16. став 10., члана 38. став. 2.
тачка 1. и у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник РС“ број број 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/10),
орган јавне власти доноси:
РЕШЕЊЕ
Одбија се део захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја који је дана
__________________________.
године
__________________________
поднео/ла
(име, презиме и адреса подносиоца захтева), и то тачке 3. и 4. којим је захтеван одговор на
следећа питања:
1. _
2. _
Образложење
(Име, презиме и адреса подносиоца захтева) поднео/ла је дана ___________. године
захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја ___________________________
школи.
Поступајући по захтеву констатовано је да информације тражене у тачки 3. и 4. захтева
нису информација од јавног значаја у смислу члана 2., тачка 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, којим је прописано да је информација од јавног значаја, у
смислу овог закона, информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у
вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о
чему јавност има оправдан интерес да зна.
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Наиме, информације захтеване од стране (име, презиме и адреса подносиоца захтева),
нису информације којима располаже Зуботехничка школа, настала у раду и у вези са радом
школе, нити су садржане у одређеном документу који школа поседује. Тражене информације
захтевају тумачење правног акта, односно Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/17, 27/2018-др.закони и 10/2019) и Стручног
упутства о организацији рада допунске наставе на српском језику у иностранству и
подносилац захтева их може добити уколико се обрати Министарству просвете Републике
Србије у складу са чланом 80. Закона о државној управи
(„Сл.Гласник
Републике Србије“број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018–др.закон)
захтевом за давање мишљења о примени прописа из области образовања.
Имајући у виду наведено, орган јавне власти је утврдио да су наступили услови за
примену члана 16. став 10. и члана 38. став. 2. тачка 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: против овог решења може се изјавити жалба Поверенику
за информације од јавног значаја у складу са чланом 22. Закона о слободном приступ у
информацијама од јавног значаја.
Радње и мере предузете на примени Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја од стране _______________________ школе у 2019. години
Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја од стане _______________________ школе у 2019. години
је сачињен у складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“ број 120/2004, 54/2007,104/2009, 36/10).
1) Захтеви:
2) Жалбе:
3) Трошкови поступка:
4) Информатор о раду органа:
5) Одржавање обуке запослених:
6) Одржавање носача информација
Зуботехничка школа адреса: Станка Враза број 63, 11050 Београд,
Школа је регистрована на адреси Станка Враза број 63, Београд, што је уједно и седиште
школе код Трговинског суда у Београду.
Детаљније информације о адресама и контакт телефонима су наведене у тачки 4. овог
Информатора о раду.
Пријем поште врши се у канцеларији Секретаријата Зуботехничке.
Радно време за рад са странкама је од 12-14 часова, а рад запослених у канцеларијама од
8,00 до 16,00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.
Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим, електронским или
телефонским путем. Зуботехничка школа поступа у складу са Законом о општем управном
поступку („Службени Гласник РС“, бр. 18/2016 i 95/2018 –аутентично тумачење) када у
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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.
Е-mail: ztsbgd@gmail.com, ztsbgd.racun@gmail.com, ztsbgd.sekretar@gmail.com
-

Интернет адреса: www.zts.edu.rs

-

Конт.телефон: 011/644-2913

У просторијама и у дворишту Зуботехничке школе је дозвољено аудио и видео снимање,
уз претходну сагласност директора школе.

Аутор
Секретар Зуботехничке школе
______________________________
Мирјана Оклобџија, дипл.правник

Информатор о раду Зуботехничке школе заведен је под дел.бр. 01-941 од дана
18.11.2019.године.
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