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ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ“ 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 
 

Школска 2021/2022 година почела је 1.9.2020. године како је и предвиђено Календаром 

образовно-васпитног рада средњих школа. Све припреме за почетак школске године 

обављене су на време. По одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у 

школу је ове године уписано четири одељења првог разреда (у образовни профил економски 

техничар два и финансијски администратор два одељења. Школа је од 1.9.2021 почела је са 

радом по моделу непосредне наставе а од 20.9.2021 прешло се на други модел организације 

наставе због епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом COVID-19, ( подела 

одељења на две групе А и Б. Организација наставе је протекла по следећем принципу: једне 

недеље група А понедељком, средом и петком а група Б уторком и четвртком. Вршено је 

ротирање група наизменично сваке недеље.).. Часови су одржани по 45 минута по усвојеном 

распореду часова.  

Друго полугодиште школске 2021/2022. године почело је у понедељак 24.01.2022. године. 

Настава се реализовала по другом моделу образовно - васпитног рада, тј. комбиновањем 

наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину. Часови су трајали по 45 минута. У 

циљу квалитетне организације образовно - васпитног рада у школама на територији 

Републике Србије, посебно имајући у виду заштиту здравља ученика и запослених, 

спречавање ширења инфекције и заразних болести, као и остваривање права ученика на 

образовање, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа на 

недељном нивоу, а на основу података које достављају школе, одређивао је модел наставе 

за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе. Општински, односно Градски 

штаб за ванредне ситуације учествовао је у овом процесу, давајући свој предлог за 

примену одговарајућег модела образовно - васпитног рада, посредством надлежне 

Школске управе. 

У складу са препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid 19, донетим 

на основу тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, као и према упутствима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од понедељка 21.02.2022. године 

ученици су наставили да похађају школу, али по првом моделу, тј. примењиван је 

непосредан образовно - васпитни рад. 

 

Директор школе обратила се родитељима ученика првог разреда на првом заказаном 

родитељском састанку и упознао  родитеље са одлуком Савета родитеља о наплати ђачког 

динара у износу од 2.000,00 динара (у две рате по хиљаду динара).  

Са најближим сарадницима, секретаром, психологом школе и председницима 

стручних већа, директор школе је припремио Годишњи план рада за школску 2021/2022. 

годину који је разматран и усвојен на време од стране стручних и управних органа школе - 

Наставничког већа и Школског одбора. Са Планом је упознат и Савет родитеља. План је 

прихваћен и од стране надлежних органа Града. Планом је предвиђена целокупна 
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организација рада у школи и васпитно-образовни процес који се одвија према њему као и 

према индивидуалним плановима рада. 

 

У децембру 2021.године школу је посетила градкси просветни инспектор Мирјана Нешић 

по питању контроле примене превентивних мера за спречавање заразе вирусом COVID-19. 

Комунална инспекција извршила је инспекцијски надзор 12.8.2022. и констатовано је да је 

стање у школи и школском дворишту уредно и нема прописаних мера. 

 

Школа је потписала уговор са осигуравајућом кућом АМС и осигурала све ученике.  

Школа је потписала уговор са осигуравајућом кућом АМС и осигурала све 

запослене.  

 

Реализација планираних екскурзија одложена је за пролеће 2022.године .Планиране 

екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда реализоване су у периоду од 1.4-

3.4.2022.године. Одабрана дестинција за оба разреда била је Врњачка бања. 

 

У првом полугодишту школске 2021/2022. године због епидемиолошке ситуације све 

планиране ваннаставне активности у којима би учествовали ученици свих разреда одложене 

су до даљњег. Одложене ваннаставне активности реализовне су у другом полугодишту. 

 

Поводом  прославе Дана школе и 137 година постојања, није организована 

традиционална приредба,обележавања Дана школе и награђивање ученика због окупљања 

већег броја учесника, ученика и гостију већ је тај дан био наставни дан. 

 

Школа се добро припремила и за организацију наставе у блоку, за ученике другог, 

трећег и четвртог разреда за оба образовна профила. Нераспоређени ученици обавили су 

блок наставу на МЕФ факултету као и предходних година. Планиране блок наставе 

реализоване су по распореду који је усвојен у Годишњем плану рада школе за школску 

2021/22 годину. 

 

 Крајем децембра 2021. године, у складу са захтевом Министарства просвете, 

извршен је унос података у Веб апликацију Доситеј, у део који се односи на план уписа 

ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину. Директор школе 

доставио је предлог плана уписа за школску 2022/2023 са следећим захтевом: 2 одељења 

ФА; 3 одељења ЕТ. Захтев није испуњен и по конкурсу за школску 2022/2023 додељена су 

два одељења за образовни профил финансијско-рачуноводствени техничар и два одељења 

за обрзовни профил економски техничар. 

 

На основу члана 67. став 1 и став 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања, донео наставни план и програм за образовни профил Финансијско-

рачуноводствени техничар, - Правилник о допунама Правилника о плану и програму 

наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада 

Економија, право и администрација („Службени Гласник РС– Просветни Гласник “, број 

6/2019, 9/2019, 2/2022). У школској 2022/2023 години примениће се и за ученике првог 

разреда. 
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На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, 

донео наставни план и програм за образовни профил Финансијско- рачуноводствени 

техничар, - Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења 

стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и 

администрација („Службени Гласник РС– Просветни Гласник “, број 6/2019, 9/2019, 

2/2022).  У школској 2022/2023 години примениће се и за ученике првог разреда. 

 

 

Сарадња са стручним органима Школе била је успешна. Припремљено је и вођено 

укупно 10 седница Наставничког већа, а директор је присуствовао и свим седницама 

одељењских већа за све разреде, по тромесечјима. Мимо планираних састанака Одељенског 

већа организовани су састанци на којима су разматрана текућа питања. Рад на седницама 

био је ефикасан, посебно када су у питању седнице одељењских већа, јер се на њима обично 

разматрају проблеми везани за успех ученика, дисциплински прекршаји као и велики број 

изостанака у појединим одељењима. Након анализе понашања ученика који имају више 

уписа у дневнику, као и већи број изостанака директор је сугерисао одељенским 

старешинама да закажу састанак родитеља и директора како би се поразговарало о 

понашању ученика за које постоји тенденција да се покрене дисциплински поступак. 

  

Директор школе је помагао одељењским старешинама при решавању проблема који 

су се појавили у одељењу. Сачињене су службене белешке везане за неке разговоре са 

ученицима, родитељима и запосленима. Поред тога, директор школе је разговарао и са 

родитељима и ученицима о разним темама. 

 

У току школске 2021/22 године одржана су 6 састанка Педагошког колегијума, 

поводом обележавање Дана школе ,школске славе, предлог уписа за школску 2022/23 

годину, обавезе вођења детаљне евиденције постигнућа ученика, ПИСА тестирање, пробна 

Државна матура,увођење новог образовног профила Финансијско-рачуноводствени 

техничар и поводом осталих текућих питања и дешавања у школи. 

 

У оквиру својих редовних активности, директор школе посетио је часове професора 

у школи. Посећени су часови у одељењима оба образовна профила. О посетама часу је 

вођена евиденција, као и белешке о обављеним разговорима са професорима и опажањима. 

Директор је учествовао у обуци и процедури реализације ПИСА тестирања у школи 

као и обукама за пилот Државну матуру и вебинарима за пројекат  ИСКРА. Директор је у 

сарадњи са стручним сарадницима и наставницима економске групе предмета ораганизовао 

и реализовао Републичко такмичење из Статистике 25. и 26.3.2022. у школи. 

 

, Часови које је посетио директор школе: 

 

Економско пословање: 

- код проф.Јелене Кнежевић у 3/3, 14.9.2021 

- код проф.Јелене Кнежевић у 3/3, 1.2.2022 

 

Статистика: 
- код проф. Љиљане Живић у 4/3, 5.11.2021. 

- код проф. Љиљане Живић у 4/4, 17.11.2021. 



 5 

- код проф. Љиљане Живић у 4/4, 3.12.2021. 

- код проф. Љиљане Живић у 3/4, 15.3.2022. 

- код проф. Љиљане Живић у 3/4, 26.4.2022. 

 

Маркетинг: 

-     код проф. Весне Комненић у 4/3, дана 22.10.2021. 

 

Рачуноводство: 

    -  код проф. Љупке Познанић у 4/4, дана 16.11.2021. 

    - код проф. Драгице Митровић у 1/4, дана 6.12.2021. 

    - код проф. Драгице Митровић у 1/3, дана 24.12.2021. 

    - код проф.Светлане Јакшић у 2/1, дана 16.3.2022. 

     - код проф.Светлане Јакшић у 4/3, дана 9.5.2022. 

 

Пословна економија: 

- код проф. Иве Вил у 4/3, дана 3.12.2021. 

- код проф. Иве Вил у 4/3, дана 25.22.2022. 

 

Енглески језик: 
- код проф. Јелене Младеновић у 1/1, 6.12.2021 

- код проф. Татјане Стојановић у 1/4, 6.12.2021 

 

Математика: 
- код проф.Татјане Ђорђевић у 3/4, 6.12.2021. 

 

Пословна кореспонденција и комуникације: 
- код  проф.Вилнесе Метановић у 1/4, 24.12.2021 

 

Финансијско рачуноводствена обука: 
- код проф.Наташе Петровић у 2/2, 29.12.2021 

- код  проф.Наташе Ђорђић 2/2, 29.12.2021 

 

Физичко васпитање: 
- код Предрага Шеврлић у 4/3, 29.12.2021. 

 

Социологија: 
- код проф. Виолете Б. Шутковић у 4/2, 17.5.2022 

 

Канцеларијско пословање: 
- код проф. Иве Вил у 1/1, 16.6.2022. 

     

Планирани огледни часови су одржани. 

 

 Директор школе је у току школске 2021/2022. године учествовала у припремама и 

реализацији седница Школског одбора. На овим састанцима разматрана су сва питања и 

доношене одлуке из домена рада органа управљања. 
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Директор школе учествовaла је и у припремама и реализацији састанака Савета 

родитеља. У Школи је на предлог родитеља донета одлука да се и ове године сви тоалети 

опреме течним сапунима и тоалет папиром, као и да се из средстава „ђачког динара“ набаве 

наставна средства и за материјал за наставу, финансира одржавање рачунара, купи клима 

уређај 24 за свечану салу,  итд. Ученици који су платили „ђачки динар“ осигурани су преко 

осигуравајуће куће АМС. 

 

Сарадња са високошколским установама била је присутна у током првог и другог 

полугодишта. Поједини приватни факултети представили су се будућим бруцошима путем 

летака, плаката и информатора, и онлајн презентацијама. . 

 

- Универзитет Сингидунум упутио је позив за бесплатну зимску школу за ученике 

трећег и четвртог разреда. - онлајн радионице 

- МЕФ факултет упутио је позив за Зимске радионице у време зимског распуста за 

ученике трећег и четвртог разреда.- онлајн радионице 
- Онлајл презентације одржали су: Унион-Никола Тесла, МЕФ факултет, Универзитет 

Сингидунум, Београдска Банкарска Академија 

- Презентација програма за младе у организацији AIESEC-а 

- Алфа БК – стручно предавање из предмета предузетништво и пословна економија 

- Представљање ФЕФА  факултета, факултета за Инжењерски менаџмент. ББА, 

Београдске академије пословних и уметничких струковних студија и  Војне 

академије 

-  

- Опремање школе и донације 

- У септембру 2021.године школа је купила од сопствених средстава електроматеријал за 

опремање 2 учионице на трећем спрату. У учионици бр.22 и 23. спроведени су електро 

радови. 

 

- по избору и одлуци Савета родитеља изабрана је осигуравајућа кућа АМС за осигурање 

ученика од средстава ђачког динара 

 

- школа је потписала уговор са АМС осигурањем и осигурала све запослене школе од 

сопствених средстава 

 

- у новембру извршен велики сервис свих кровних прозора на трећем спрату 

 

- По одлуци Савета родитеља купљена 1 клима Мидеа 24 из средстава ђачког динара 

 

- Од сопствених средстава школа је купила 3 климе, Мидеа 12 и у октобру један лаптоп 

 

- Од сопствених средстава плаћена уградња четири клима уређаја 

 

 

- Школа је купила два конференцијска склопива стола на точкиће за свечану салу 
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- Од сопствених средстава плаћена уградња  4 камера у школи 
 

- На предлог директора школе и одлуци Савета родитеља купљен штапни усисивач марке 

Bosch за потребе школе и клима уређај марке Мидеа 

 

- Школа је од сопствених средстава купила једну климу, марке Мидеа 

 

- Од сопствених средстава школа је купила 3 бојлера за потрбе школе 

 

- По закључку градоначелника, Секретаријат за образовање и дечију заштиту обезбедиће 

средства за куповину 8 клупа за двориште школе 

 

- Од сопствених средстава извршено преграђивање учионице бр. 12 на првом спрату у три 

просторије: канцеларија за секретаријат школе, канцеларија за рачуноводствену службу 

и просторија за пријем родитеља.  

 

- Извршени молерски ракови у учионици бр.2 и бр.3 због великог оштећења зидова услед 

обилних киша и прокишњавања зидова. 

 

 

ДОНАЦИЈЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

ДОНАТОР ДОНАЦИЈА СВРХА МЕСЕЦ 

Душанка Павловић 3 уметничке слике 
допринос лепом 

изгледу школе 
слике 

Економски 

факултет 

40 књига из 

економске струке 

Подизање 

квалитета рада 

школе 

новембар 

 

МЕФ факултет Новчана средства 

Подизање 

квалитета рада 

школе 

 

новембар 

ББА 
Књиге и новчана 

средства 

Републичко 

такмичење из 

статистике 

март 

МИНОР Новчана средства 

Републичко 

такмичење из 

статистике 

март 

АЛФА БК 

Универзитет 
Новчана средства 

Републичко 

такмичење из 

статистике 

март 
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Универзитет 

Сингидунум 

Новчана средства и 

поклон књиге 

Републичко 

такмичење из 

статистике 

март 

Економски 

факултет 

Књиге и новчана 

средства 

Републичко 

такмичење из 

статистике 

март 

ФЕФА 

Послужење за 

учеснике 

такмичења 

Републичко 

такмичење из 

статистике 

март 

ДЕМЕТРА д.о.о. 

Услуге орезивања 

и отклањања грана 

на дрвећу у 

предњем дворишту 

и испред 

фискултурне сале 

допринос лепом 

изгледу школе 
март 

Универзитет 

Сингидунум 

Лед телевизор 

VIVAX  

Подизање 

квалитета рада 

школе 

 

мај 

Агенција Go2 Новчана средства 

Подизање 

квалитета рада 

школе 

 

јул 

Фотографски 

судио Николић 
Новчана средства 

Подизање 

квалитета рада 

школе 

 

јул 

 
 

Директор школе присуствовала је свим састанцима које су организовали 

Министарство просвете, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Школска управа и 

Општина Земун. Заједно са секретаром школе ажуриране су многе повратне информације 

које су биле неопходне за Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Школску управу, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за статистику и Општину 

Земун. Обавештавање ученика, родитеља и запослених директор школе вршио је редовно 

преко књиге обавештења, огласне табле у зборници и у приземљу, електронским путем, на 

седницама и састанцима, СМС порукама  и личним контактом. 

Део свакодневног посла директора школе чини и примање странака, праћење рада 

наставног и ваннаставног особља, контрола одржавања зграде, као и велики број текућих 

административних и финансијских послова који су завршавани у току првог полугодишта 

ове школске године. 
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Усавршавање у установи: 
- 14.12.2021- 30.3.2022 присуство на састанку Пројекат државне матуре и онлајн обукама 

у вези Пројекта државна матура 

- 16.12.-23.12.2021.- Обука запослених у основним и средњим школама за примену 

инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи   

( 8 бодова) 

- Присуство и учешће у онлајн обуци за ПИСА тестирање 

- - Излагање на НВ проф. Ирене Андрејевић са вебинара о пилот пројекту Државне 
матуре,  2.02.2022.   2 бода 

- - Превенција насиља - пут ка школи без насиља, 18.03.2022.   16 сати и 2 бода 

-  "SELFIE 2021-2022, session 3",  3.06.2022.  1 бод 

 

 

Усавршавање ван установи: 
- 12.-13.10.2021.- Обуке за директоре : Јачање компетенија директора за ефикасно упеављање 

квалитетом у средњим/техничким школама, у организацији OEAD-a, предавачи Б. Ђукнић, 

Р.Живковић (16 сати), модул 1 

- 25.11.2021 – присуство на саставку Управног одбора Заједнице економских,правно-

биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Србије у Средњој школи 

Гроцка 

- 26.-27.11.2021.- Обуке за директоре : Јачање компетенија директора за ефикасно упеављање 

квалитетом у средњим/техничким школама, у организацији OEAD-a, предавачи Б. Ђукнић, 

Р.Живковић (16 сати), модул 2 

 

- 21.-22.12.2021.- X Скупштина Заједнице економских,правно-биротехничких, трговинских 

и угоститељско-туристичких школа Србије у Врњачкој бањи  

 

- 25.2.2022. - вебинар ИСКРА 

 

- 15.4.2022. – посматрач на полагању практичног дела испита Пилот државне матуре 

 

- 11.4.2022. – присуство у кампањи „Ум на друм“ у организацији Агенција за 

безбедност саобраћаја реализује кампању 

 

 

 

У току школске 2021/2022. године директор школе је доставио захтеве 

надлежним институцијама: 

 

- Новембар 2021.године- поднет је захтев Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја за набавку опреме у оквиру програма расподеле 

инвестиционих средстава за 2021.годину, за опремање 2 кабинета на трећем 

спрату за потребе наставе предмета Економско пословање. Захтев је у процедури 

 

- Април 2022.године – поднет захтев Секретаријату за образовање и дечију 

заштиту за набавку 8 дворишних клупа. Захтев одобрен закључком 

градоначелника у јулу 2022.године.  
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- Мај 2022.године - поднет је захтев Секретаријату за образовање и дечију заштиту 

за набавку опреме у оквиру програма расподеле инвестиционих средстава за 

2021.годину, за опремање 2 кабинета на трећем спрату за потребе наставе 

предмета Економско пословање. Захтев је у процедури 

 

 

 
                                                                      Директор 

 

Земун,  септембар 2022.                                     Татјана    Бакоч 

 

 


