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1. О ИНФОРМАТОРУ:

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.
гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/2010 и 105/2021)

Ажуриран је са стањем на дан 15.03.2022.године.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ
информацијама од јавног значаја.
Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује
Фармацеутскофизиотерапеутска школа у Београду у оквиру делокруга рада.
Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду www.farmafizio.edu.rs
Директорка школе је овластила Данијелу Благојевић, за лице задужено за пружање информација од јавног значаја.

2. ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ И РЕГИСТРАЦИЈА

Школа је основана Одлуком Владе РС од 10.04.2003.године(''Сл.гласник РС'' бр.40/03) и уписана у регистар Трговинског
суда у Београду , Решење бр. XII – Fi – 4994/03 од 07.05.2003. године; Промена лица овлашћеног за заступање, усклађивање
шифре делатности школе , Решење Привредног суда бр. 1 FI 661/2011; Промена лица овлашћеног за заступање, Решење
Привредног суда бр. 4 Фи 787/2019 од 13.12.2019.
Школа је уписана у регистар средњих школа код Министарства просвете, а према Одлуци о мрежи средњих школа у Републици
Србији коју је донела Влада Републике Србије.
Матични број Школе код надлежног органа за статистику је: 17482076. Порески
идентификациони број Школе је: 102830030.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Школа обавља делатност под називом: Фармацеутско-физиотерапеутска школа.
Седиште Школе је у Београду, у улици Донској бр.27-29.
Делатност Школе је средње стручно образовање.
Подручје рада: Здравство и социјална заштита.
Шифра делатности Школе је 85.32 средње стручно образовање.

3. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
 Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на област делокруга рада школе и то су:

•
•
•
•

информације везане за упис ученика, преквалификацију, доквалификацију ученика;
процедура издавања дупликати јавних исправа, потврде за запослене и ученике, информације које садрже статистичке
и друге податке;
подаци о успеху ученика на крају класификационих периода, на крају школске године,
информације у вези са другим активностима и радом Школе, организацијом, административним капацитетима, буџетом
и сл.

4.ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
4.1 Надлежност и одговорност директора установе
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара министру и органу управљања.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
2)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 установе;
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;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;

7)организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног 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) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
10)
предузима мере у случајевима повреда забран из чл. 110-113 Закона о основама система образовања и васпитања;
11)предузима мере ради извршавања налога просвеног инспектора и предлога просветног саветника, као и других
инспекцијских органа;
12) је одговоран 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, децу, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне
органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља;
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и другим законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања 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) обавља и друге послове у складу са законом и статутом;

4.2 Надлежност Школског одбора
Орган управљања установе:
1)
доноси статут, правила понашања у установи и друге опше акте и даје саглсност на акт о организацији и
систематизацији послова;
2)
доноси програм образовања и васпитања, развојни план, годишњи план рада, усваја извештај о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању;
3)
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4)
доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5)
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у
природи;
6)
расписује конкурс за избор директора установе ;
7)
даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8)
закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања; 9) одлучује о правима и обавезама директора установе;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и
предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада ;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора; 14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
статутом.

Седницама органа управљања
одлучивања.

присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права
одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

4.3.Прописи којима се уређује делокруг рада и који се примењују у вршењу овлашћења
- Закон о основама система образовања и васпитања,
- Закон о средњем образовању и васпитању,
- Закон о раду,
- Закон о општем управном поступку,
- Закон о службеној употреби језика и писама,
- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о јавној својини,
-Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда,
- Закон о платама у државним органима и јавним службама,
- Закон о печату државних и других органа,
- Закон о буџету Републике Србије,
- Закон о заштити података о личности,
- Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања,
- Закон о заштити узбуњивача,
- Уредба о буџетском рачуноводству,
- Закон о уџбеницима и другим наставним средствима,
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму,
-Закон о облигационим односима,

-Закон о државним и другим празницима у Републици Србији,
-Закон о безбедности и здрављу на раду,
-Закон о спречавању злостављања на раду,
-Закон о здравственој заштити,
-Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
-Закон о здравственом осигурању,
-Закон о заштити од пожара,
-Одлука о комуналном реду,
-Одлука о мрежи средњих школа у Републици Србији,
-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама,
-Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,
-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ,
-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника,
-Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања,
-Правилник о евиденцији у средњој школи,
-Правилник о јавним исправама које издаје средња школа,
-Правилник о упису ученика у средњу школу,
-Правилник о оцењивању ученика у средњој школи,
-Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање,
-Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање,
-Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику,
-Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама,
-Правилник о календару образовно - васпитног рада средњих школа,
-Правилник о цени услуга средње школе,
-Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој
школи,
-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника,
-Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе,

-Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама,
-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје рада здравство и социјална заштита;
-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар,
медицинска сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапе-утски техничар,
здравствени неговатељ и масер;
-Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама ,
-Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за
образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра-техничар, стоматолошка
сестратехничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер;
-Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма
образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама
за подручје рада здравство и социјална заштита,
- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности,
- Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке,
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки,
- Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда,
- Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама,
- Правилник о поступку издавања сертификата за службенике за јавне набавке,
- Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске лицитације у поступцима
јавних набавки,
- Правилник о радној књижици,
- Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи,
- Правилник о начину обављања организованог превоза деце,
- Правилник о програму обуке и полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања,
- Правилник
о ученичким задругама,
- Правилник о јединственом информационом систему просвете,
- Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја.

5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
5.1.Организација Школе – структура и број запослених
Укупан број запослених: 93
Директорка школе: 1 извршилац
Укупно наставника, стручних сарадника: 79
Организатор практичне наставе: 1 извршилац
Секретар: 1 извршилац
Шеф рачуноводства: 1 извршилац
Референт за правне, кадровске и административне послове: 1 извршилац
Домар Школе :1 извршилац
Техничко особље –чистачице : 8
Помоћник директора : 2 извршиоца са 50% радног времена(1 извршилац са 28% ,1 извршилац са 22%)

У школи је стручно заступљена настава, запослени су наставници у складу са Правилником са VI-1, VII-1, VII-2 степеном
стручне спреме.

5.2 Акти о раду Школе :
У циљу организовања и спровођења пословања школе у складу са Законом школа може донети следећа општа акта :
Статут Школе ;
Правилник о организацији и стематизацији послова;
Правилник о раду;
Правилник о организацији и спровођењу испита;
Правилник о безбедности и здрављу на раду;

Акт о процени ризика;
Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика;
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика;
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика;
Правилник о избору ученика генерације,
Правилник о буџетском рачуноводству,
Правилник о организацији заштите од пожара,
Програм обуке,
Правила заштите од пожара,
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ванредних ученика и ученика на преквалификацији, доквалификацији;
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним
стањем;
Правилник о стицању и расподели ванбуџетских средстава; и
друга општа акта.
Статут и друга општа акта школе доноси Школски одбор, осим Aкта о организацији и систематизацији послова на који даје
сагласност, а доноси га директор школе.
ПОСЛОВНИЦИ О РАДУ ОРГАНА ШКОЛЕ:
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Наставничког већа;
Пословник о раду Савета родитеља;
Пословником о раду Ученичког парламента.

6. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ ШКОЛЕ за 2021. годину
ПРИХОДИ
СВЕГА

136.759.681,08

РАСХОДИ
СВЕГА

136.512.770,57

ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ
1.

УКУПНИ ПРИХОДИ

136.759.681,08

2.

УКУПНИ РАСХОДИ

136.512.770,57
СВЕГА :

246.910,51

7.Опрема Школе
Материјално-техничи , просторни услови рада и опремљеност Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду тачни .
Фискулту
Школска зграда
Учионице
Кабинети
Лаборатор Специјализо Библио
ване
тека
рна сала
ије
учионице
Површина у м2
број
Површ Бр Површ Бр Пов. Бро Површ Бр Површ Површ
м2
ј
ина у ој ина м2 у ој
ина м2 ој ина
ина м2
м
2
м2
3 .202,00
12
680
8
452
3
190
5
110
1
21
21
Табле -беле

Укупно :19
Клупе једноседи
Укупно :90

Школске столице
Укупно : 467
Столови за масажу
Укупно :20
Дводелни лежајеви
за извођење
масаже у

Табле
покре
тне
Укупн
о:3
Клупе
двосед
и
Укупн
о :150

Табле
зелене
Укупно

козметичком салону,
апарат Conpex
Укупно:8
Троделни лежајеви за
извођење третмана
лица у козметичком
салону
Укупно:6
Рачунарска опрема
Укупно:102+2,лап-топ;
штампачи :17 ком.+ 1
скенер, таблети за
електронски дневник 28
Видео бим уређај
Укупно : 13
ТВ уређаји
Укупно : 14

(Галенскалабораторија)
Водено купатило 2 ком,
суви стерилизатор,
аутоклав, ламинарна
комора, мешалица
магнетна, пропелерска
мешалица, аналитичка
вага, електронске-ваге,
пећ зажарење,
спектофотометар,
микроскопи
(вишеврста), енергетски
блок, дестилатори,
дробилица

Укупно : 19
(Кабинет
електротерапије)

Нонијус,
дијадинамик,
ултразвук, апарат
галванске струје,
апарат
интраферентне
струје, апарат
криотерапије, ХП
лампа,
биоптронлампа,
кревет, магнет, тенс
апарат, ласер
Укупно : 12
(Козметички салон и
дерматолошка
амбуланта)
Боди стар, апарат за
вакум масажу,
ласер, ултразвук,
јонус, дарсонвал,
пресо апарат,
стерилизатор,електр
окаутер, вудова
лампа , контејнер за
течни азот
Укупно : 13

(Хидро-блок)
Четвороћелијска
купка, хабард када,
бисерна када,
терапијски базен,
сауна
Укупно: 6

8. Проширена делатност Школе
Школа може обављати проширену делатност у функцији образовања и васпитања продајом производа и пружањем услуга кроз
остваривање наставног плана и програма, на начин и поступку предвиђен законом ако се не омета остваривање
образовноваспитног рада и то кроз ангажовање ученика и наставника у :
1.козметичком салону, (козмето-терапијске процедуре: третмани лица и тела, педикир-маникир процедуре, декоративне
процедуре неге косе и сл.),
2.физиотерапеутском блоку (салон масаже, електротерапија, фототерапија, магнетотерапија, термотерапија, хидротерапија,
кинезитерапија); Кроз обуке:
3.основни курс за козметичаре,
4.обука за педикир,
5.надоградња ноктију,
6.депилација,
7.масажа,
8.професионална шминка.
Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују у проширеној делaтности.
Ученици са навршених 15 година могу да се ангажују само у оквиру практичне наставе.

Проширена делатност установе може да буде давање услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или
доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.
Школа може да остварује програме обука, у складу са потребама тржишта рада.
9.Ученици : број одељења,образовни приофили,укупан број ученика
Школа има укупно 27 одељења, четири образовна профила.
Подручје рада Школе је : Здравство и социјална заштита.
Школа остварује образовно - васпитну делатност реализацијом школског, односно наставног плана и програма образовања за
средње школе, у трајању од четири године следећих образовних профила:
- Фармацеутски техничар,
- Фармацеутски техничар – српско/енглески - Физиотерапеутски техничар, - Козметички техничар. У Школи се остварује
наставни план и програм у трајању од 3 године за образовни профил:
- Масер
Сви образовни профили су верификовани решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Школске 2010/11. године,укупан број ученика : 594
Школске 2011/12. године укупан број ученика: 602
Школске 2012/13. године укупан број ученика: 602
Школске 2013/14. године укупан број ученика: 609
Школске 2014/15. године укупан број ученика: 654
Школске 2015/16. године укупан број ученика: 711
Школске 2016/17. године укупан број ученика: 772
Школска 2017/18. године укупан број ученика: 800
Школска 2018/19. године укупан број ученика: 793
Школска 2019/20. године укупан број ученика: 779
Школска 2020/21. године укупан број ученика: 780
Школска 2021/22. године укупан број ученика: 781

10. Поступак решавања поднесака
10.1.Поступање по жалби
Правна заштита запослених

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу органу управљања, у року од 15 дана
од дана достављања решења директора.
Орган управљања дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе. Орган управљања
решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица.
Орган управљања ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење
на закону засновано, а жалба неоснована.
Ако орган управљања утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у
поступку није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења
нејасна или је у противречности са образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет
директору на поновни поступак.
Против новог решења директора запослени има право на жалбу.
Ако орган управљања не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити
надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.

10.2.Престанак дужности директора
Дужност директора установе престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година живота и разрешењем.
Одлуку о престанку дужности директора доноси министар.
Министар разрешава директора установе, ако је утврђено да:
1) не испуњава услове из члана 139. Закона о основама образовања и васпитања;
2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра;
3) установа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не остварује програм образовања и
васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;
4) установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце и ученика;
5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из члана 110113. Закона о основама система образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених;
6) у установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;
7) у установи се води евиденција и издају јавне исправе супротно Закону о основама система образовања и васпитања и
другом закону;
8) не испуњава услове из члана 122. Закона о основама система образовања и васпитања;
9) не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности;
10) није обезбедио услове за инспекцијски, односно стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање;
11) је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада;
12) омета рад органа управљања и запослених, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештењем, односно
предузимањем других активности којим утиче на законито поступање органа управљања и запослених;
13) није обезбедио благовремен и тачан унос и идржавање базе података установе у оквиру јединственог информационог
система просвете као и контролу унетих података;
14) је у радни однос примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, посебном колективном уговору и
општем акту;

15) је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском поступку, која је
правоснажносм пресудом поништена као незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете;
16) је одговоран за прекршај из Закона о основама система образовања и васпитања или другог закона, привредни преступ
или кривично дело у вршењу дужности, као и у другим случајевима, у складу са законом; 17) и у другим случајевима када
се утврди незаконито поступање.
Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у складу са законом.
Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у року од једне године од
наступања услова.
Решење министра којим се директор разрешава, коначно је у управном поступку.

10.3

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Школе, може се
поднети:
• у писаној форми на адресу: Фармацеутско-физиотерапеутска школа у Београду, Донска 27-29,
•

електронском поштом, е-маил farmafizio@sbb.rs, • усмено, на записник у канцеларији секретара
школе, у времену од 9,оо-16,оо ч.

За приступ информацијама од Школе, не врши се накнада трошкова.
Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што
прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за
контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације.

10.4.

Подношење захтева директору за приступ информацијама

................................................................................................................................................
назив и седиште органа коме се захтев упућује
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.
120/04, 54/07 ,104/09, 36/2010 и 105/2021), од горе наведеног органа захтевам:
 обавештење да ли поседује тражену информацију; 
увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:_________________________________________
Овај

захтев
се
односи
на
следеће
информације:
________________________________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације)

У ________________,

____________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
____________________________________
адреса

дана______202__ године

____________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис

11. Примери донетих Одлука, Решења
На основу чл.57. став 1. тачка 10. Закона о основама система образовања и васпитања ( ,,Сл. гласник РС,, 72/09 ) , чл. 1.
став 1. и 2. Уредбе о класификацији делатности (,,Сл. гласник РС,, бр. 54/2010 ) , а у складу са чл. 63. став 1.тачка 21. Статута
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду Школски одбор Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду на
седници одржаној дана 31.05.2011.године једногласно је донео следећу :

ОДЛУКУ
1. Врши се усклађивање шифре регистрвоване делатности Фармацеутско - физиотерапеутске школе у Београду у складу са
Законом о класификацији делатности и Уредбом о класификацији делатности .
2.Фармацеутско – физиотерапеутска школа у Београду обављаће послове у подручју рада : Здравство и социјална заштита,
средње стручно образовање, шифра : 85.32 .

85.32 Средње стручно образовање

Овом наставом обезбеђује се врста образовања у ком су поред општих

образованих, наглашени специјализовани предмети. Она омогућава стицање теоретских основа и савладавање практичних
вештина повезаних са постојећим или будућим занимањем, као и припремање за запошљавање. Завршава се полагањем
стручне, односно уметничке матуре или завршног испита. Може да траје 4, 3, 2 или годину дана.
- Обухвата:
- стручно образовање које не спада у високо образовање дефинисано у дел. 85.4
- Не обухвата:

- више и високо образовање, дел. 85.4
- обучавање за рад по систему "уради сам", ради рекреације, хобија и у сврхе самоусавршавања, дел. 85.52
- школе за возаче које нису намењене за професионалне возаче, дел. 85.53
- обучавање за рад као део социјалног рада без смештаја, дел. 88.10 и 88.99
4. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се након регистрације у суду у Београду.
Образложење
Шифра делатности, средње стручно образовање по старом Закону о класификацији делатности била је 80.220.Ступањем на
снагу новог Закона о класификацији делатности (,,Сл.гласник РС ,, бр. 104/2009) и Уредбе о класификацији делатности (,,Сл.
гласник РС,, бр. 54/2010 ) шифра делатности – средње стручно образовање гласи : 85.32 .
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА- Јелена Стојиљковић
ФАРМАЦЕУТСКО - ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
Ул. Донска 27-29, БЕОГРАД
Дел.број 01-779/1 од 02.09.2019.

На основу члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр 88/17 и 27/18-др.закони
и 10/19) и Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020 годину директор доноси:
РЕШЕЊЕ
О расподели послова и задатака наставника у оквиру
40-часовне радне недеље

Запосленој Данијели Пешић Јовановић, на радном месту наставника предметне наставе са одељ.старешинством-српски језик и
књижевност, са радним временом од 100% и са 40 часова рада седмично у школској 2020/2021 години обављаће следеће
послове и радне задатке у оквиру 40-часовне радне недеље:

I Непосредни рад са ученицима
1.Теоријска настава

18

2. Допунска и додатна настава, консултације

1

3.Одељенско старешинство

2

4.Секције, рад у културним и др.ак.шк.

1

5.Писмени задаци

2

__________
II Припрема и планирање наставе

Укупно I 24
9

III Остали послови
1.Административни послови одељ.старешине
и сарадња
2.Матурски, завршни испит
3.Припремна настава-ванредни ученици
4.Рад у стручним органима
5.Рад у комисијама и тимовима
6.Стручно усавршавање
7.Дежурство

1
1
1
1
1
1
1
____________
Укупно III 7
Укупни недељни фонд часова 40

Правна поука:Против овог решења запослени има право у року од 15 дана од дана пријема да уложи жалбу Школском одбору.
Доставити:
Директор
-именованом
-рачуноводству

М.П.

_________________
Јасна Савић

-архиви

На основу члана 24. Пословника о раду Наставничког већа , чл. 7. став 5. и 6. Правилника о избору ученика генерације
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду, Наставничко веће на седници одржаној дана 14.06.2016. године
једногласно је донело :

ОДЛУКУ
1. За ученика генерације Фармацеутско – физиотерапеутске школе у Београду школске 2015/16 године бира се
Константин Костић ученик одељења 4/2,образовни профил : фармацеутски техничар као прворангирани ученик са
коначне ранг листе комисије за избор ученика генерације , са остварених 1365 бодова .
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставничко веће узело је у разматрање коначну ранг листу са образложењем коју је доставила комисија истом органу на
одлучивање и сходно листи (предлогу) комисије донело одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Приговор на одлуку Наставничког већа незадовољан кандидат (родитељ – старатељ) може поднети директору
школе у року од три дана од дана доношења Одлуке.
Одлука директора школе је коначна .
Одлуку објавити на огласној табли школе . Одлука
објављена дана :_______________

Доставити : ученику ,архиви.
__________________________
У Београду 14.06.2016.године
____________________
Вукосављевић

ДИРЕКТОРКА
Биљана

12. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ
Директор, Школски одбор
Директорка Фармацеутско-физиотерапеутске школе је Јасна Савић, именована Решењем Министарства просвете, науке
и технолошког развоја број: 119-01-00497/2019-03 од 19.08.2019. године, на период од четири године. Директорка је ступила
на дужност 19.12.2019. године .
Директорка, у складу са законом има два помоћника директора: Сању Вуков по занимању специјалиста струковни
козметичар-естетичар која обавља напред наведене послове са 28% радног времена и Милицу Ђоковића по занимању
дипломирани фармацеут која обавља послове помоћника директора са 24% радног времена. Помоћника директора директор
сваке школске године именује решењем .
Надлежност директора је утврђена у члану 126.Закона о основама система образовања и васпитања .
О директору, претходним радним ангажовањима и функцијама:
Јасна Савић
Рођена 1971. године у Београду.
Дипломирани фармацеут, магистар фармацеутских наука .
Обављала је послове фармацеута у иностраном представништву Фабег и у неколико апотека.На Фармацеутском факултету
Универзитета Београд учествовала је у извођењу практичних вежби из предмета медицинска биохемија , реализацији
практичног испита из предмета медицинска биохемија за студенте смера дипломирани фармацеут (надгледање извођења

вежбе, усмено испитивање и оцењивање) и у извођењу вежби из предмета биостатистика.Послове наставника обављала од
2004. године.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу чл. 116. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17,27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, ,,Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и ,,Службени лист града Београда”,
број 60/19) донела је Решење о именовању чланова Школског одбора Фармацеутско – физиотерапеутске школе у Београду
број: 112-998/19-С – 27. децембра 2019. године. Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на
основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, бр.88/17 и 27/18др.закони, 10/19 и 6/20) и члана 31. Статута града Београда (,,Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13, ,,Службени
гласник РС“, број 7/16 – Одлука УС и ,,Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је Решење о разрешењу члана
Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду из реда родитеља Број: 118-689/20-C и Решење о
именовању члана Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду из реда родитеља Број: 112-690/20-C.

САСТАВ
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ/соц.парт.
1.Вељко Куловић

РОДИТЕЉИ

ЗАПОСЛЕНИ

4. Славица
Ђорђевић

7. Мирјана Стаменковић

2. Сузана Алавања

5. Јелена Николић

8. Радмила Панзаловић

3. Снежана Лазаревић

6. Наташа Рајић
Савић

9. Маја Ћосовић

(председник)

Унутрашње уређење и систематизација радних места у школи, уређује се посебним актом.
Правилник о организацији и систематизација радних места у школи доноси директор, уз сагласност Школског одбора
.

Школски одбор као орган управљања доноси Статут и правилнике.
Директор је и наредбодавац за материјално-финансијско пословање.

13. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Објекат школе налази се на општини Звездара у Београду у ул.Донској 27-29.
Радно време је радним даном од 8:00 до 16:00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.
Понедељак је дан за евентуалне консултације у вези са изјављеним жалбама Поверенику, у времену од 9:00 до 15:00 часова.
Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера
на улазу у зграду. Овај проблем ће се размотрити.
Адреса за пријем поште је: Београд, Донска 27-29, Канцеларија секретара и референта за правне, кадровске и административне
послове; тел/факс:3047-812; е-маил Школе: farmafizio@sbb..rs, sajt: farmafizio.edu.rs
Матични број Школе је: 17482076, порески идентификациони број ПИБ је: 102830030.
Директорка школе је одредила Данијелу Благојевић за лице које је овлашћено за поступање по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја, у складу са чланом 38 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(“Сл.гласник РС“, БР. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)
Адресе за електронску пошту и контакт телефони:
Директор
Јасна Савић

Помоћник директора
Сања Вуков

Контакт: тел. 3047 - 812
3047 - 814
факс: 3047 - 812
е-маил: farmafizio@sbb.rs

Контакт: тел. 3047-812
е-маил: sanjavukov@gmail.com

Помоћник директора
Милица Ђоковић

Контакт: тел. 3047-812
е-маил: milicadjokovic.ffs@gmail.com

Секретар

Контакт: тел. 3047-812

Данијела Благојевић

Факс: 3047-812
sekretarfizio@gmail.com

Београд, 15.03.2022.

ДИРЕКТОРКА
ЈАСНА САВИЋ

