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УВОД 
 

Економска школа „Нада Димић“ у Земуну је четворогодишња стручна школа која образује 

ученике за образовни профил економски техничар у оквиру подручја рада економија, право 

и администрација. Од школске 2004/2005. године наша Школа је ушла у најужи избор школа 

које су добиле пилот одељење образовног профила финансијски администратор-оглед, у 

оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања“, које је финансирала немачка 

организација ГТЗ. Настава у овим одељењима одвијала се по посебном програму, а од 

школске 2012/2013. године огледни образовни профил - финансијски администратор 

преведен је у редован систем школовања са измењеним наставним планом и програмом који 

се ове године први пут реализује у четвртом разреду. 

 

У школској 2021/2022. години Школа има 495 ученика, што је мање у односу на претходне 

године. По одлуци Министарство просвете, науке и технолошког развоја смањен је број 

одељења првог разреду по средњим стручним школама. У први разред уписано је ове године 

четири одељења и то: два одељења у образовном профилу финансијски администратор и два 

одељења образовног профила економски техничар. Укупан број одељења у школској 

2021/2022 је 16. Од школске 2019/2020 години ученици првог разреда образовног профила 

економски техничар похађају наставу по ревидираном програму за образовни профил 

економски техничар, а у школској 2021/2022 години и трећи разред економског техничара. 

Без обзира на то, и ове године било је повећано интересовање ученика за упис у нашу 

Школу.  

Повећано интересовање ученика за нашу Школу присутно је већ годинама због: 

 

1. великог угледа и традиције (основана је пре 139 године и једна је од најстаријих 

школа у Србији),  

2. локације Школе, која је повољна, јер обухвата територију Земуна и Новог Београда, 

а такође привлачи ученике из околних насеља са релативно добрим саобраћајним 

везама као што су: Добановци, Батајница, Бановци, Сурчин и подручје Срема, 

3. побољшаних услова рада након реконструкције зграде у којој се настава значајно 

квалитетније одвија од школске 2009/2010. године., и фискултурне сале у августу и 

септембру школске 2021/2020 године 

 

Настава се изводи у добрим условима рада. Позитивна селекција ученика приликом уписа, 

али и добра педагошка надградња и успешна интеракција на релацији професор - ученик, 

доводе до добрих резултата које наша установа већ годинама уназад остварује. 

 

После завршетка школовања наши ученици имају широко поље запошљавања у разним 

предузећима и установама, нарочито у банкама и трговинама, а у последње време, развојем 
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приватне иницијативе и мале привреде, и у тим областима. Досадашњим истраживањем 

показало се да највећи број ученика продужава своје школовање на вишим и високим 

школама, а да се после релативног кратког времена они који нису наставили даље 

образовање лако запошљавају. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
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. 

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

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

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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. 

 

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

Школа од 7.септембра 2009. године. ради у новим смештајним условима, у реновираној 

згради подигнутој 1908. године за потребе тадашњих аустроугарских власти. У школској 

2008/2009. години извршена је потпуна обнова матичне зграде школе захваљујући Градском 

секретаријату за образовање. Реконструкцијом поткровља, добио се простор за кабинетску 

наставу и 2 учионице, а побољшани су и општи услови рада. Дограђен је нови улаз са 

степеништем, примерен законским прописима о безбедности, а извршена је и санација 

канализационе мреже иза простора некадашње библиотеке која је дуго времена претила да 
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изазове поплаву и угрози здравље ученика и запослених. Асфалтирано је двориште Школе 

и направљен тротоар уз саму обновљену зграду, све до њеног улаза. Реконструкција објекта 

није у потпуности обухватила подрумски део зграде, за који је добијено уверавање да ће 

бити окончан у наредном периоду. Крајем јула 2016. добили смо нови закључак 

градоначелника којим су обезбеђена средства само за радове на крову фискултурне сале па 

је расписан тендер за избор извођача у складу са Законом о јавним набавкама. Радови на 

крову сале завршени су крајем децембра 2016. Крајем јуна 2017. године, децембра 

2018.године и марта 2019. године поднети су захтеви Секретаријату за образовање и дечију 

заштиту да се обезбеде средства за израду новог пројекта за адаптацију и реконструкцију 

фискултурне сале. У мају 2019. године након обилних падавина дошло је до поновног 

прокишњавање крова фискултурне сале. Настала су и оштећења унутар сале. Школа се 

обратила Секретаријату за образовање и дечију заштиту да се по ургентном поступку реагује 

како би се извршила поправка и санација крова као и поправка дела паркета у сали. 

Почетком септембра извршена је санација крова и оправљен је део оштећеног паркета у 

сали. Школа је поднела захтев Секретаријату за образовање и дечију заштиту 

28.4.2020.године за текуће одржавање фискултурне сале и помоћног објекта уз фискултурну 

салу. Захтев је одобрен закључком градоначелника 26.5.2020.године да се обезбеде 

финансијска средства. У јуну 2020.године расписан је тендер за избор извођача у складу са 

Законом о јавним набавкама. Радови на текућем одржавању почели су у јулу 2020. Радови 

су завршени у року, крајем септембра 2020.године. Овим је у потпуности  заокружен 

комплетан програм санације свих објеката који су потребни за неометано одвијање 

наставе.Почетком новембра извршен је велики сервис свих кровних прозора на трећем 

спрату. У учионицама 22 и 23 спроведена је струја и интернет конекција како би се учионице 

оспособиле у кабинете. 

 

Површина којом Школа сада располаже је 2.661,20 м². 

 

Школско двориште школа дели са Домом ученика „Змај“ и станарима приватне куће. 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

 

Учионице Школе опремљене су школским намештајем и таблама, што је финансирала 

општина Земун, рачунарима, видео пројекторима и пројектним платнима које су школа и 

Савет родитеља финансирали , 14 клима уређајима које је донирало осигуравајуће друштво 

Сава неживотно осигурање, и још 6 клима уређаја које је школа купила од сопствених 

средстава и 1 клима уређајем купљен од ђачког динара по одлуци Савета родитеља. 

Од 2018 године за потребе школе обезбеђено је 20 клима уређаја, распоређена по 

учионицама, зборници, библиотеци, кабинетима, канцеларији психолога школе, у 

рачуноводству и соби за техничко одржавање сервера као и у свечаној сали. 

 

- 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. 
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- 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 

 

- Од сопствених средстава плаћена уградња  4 камере 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 раови у учионици бр.2 и бр.3 због великог оштећења зидова услед 

обилних киша и прокишњавања зидова. 
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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 

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 
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Фотографски 

судио Николић 
Новчана средства 

Подизање 

квалитета рада 

школе 

 

јул 

 

Библиотека је пре десет година, из привремених просторија при сали за физичко и 

здравствено васпитање, пресељена у нову зграду школе и данас има преко 10.000 наслова у 

свом фонду. 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 

У реализацији наставног процеса, поред простора, значајно место имају и субјекти који 

непосредно раде у реализацији наставе. 

 

У школској 2021/2022. године у настави је непосредно радило 39 професора, тј. наставника,  

као и директор, библиотекар и психолог школе.  

 

У функцији реализације наставе учествује  још 13 радника, од чега 3 радника у 

администрацији (секретар школе, административно-финансијски радник и шеф 

рачуноводства), 1 у библиотеци и 6 радника у одржавању школског простора, хигијене и др. 

(за послове одржавање школе 5 извршилаца - спремачица и 1 домар) и 1 радник запослен на 

одржавању рачунара са 50% ангажовања . 

 

Стручно оспособљавање наставника је веома значајно за школу, па је за те активности школа 

обезбедила финансијска средства. Интересовање и жеља за стручним усавршавањем постоји 

.У неким случајевима наставници су посећивали и бесплатне акредитоване семинаре на 

приватним факултетима. Део наставног кадра користи и такозване онлајн семинаре (преко 

интернета) које организују различите образовне институције, факултети и удружења.  

 

У самој установи усавршавање се реализовало кроз јавне и огледне часове, међусобне посете 

часова, као и преко трибина гостујућих предавача. 

 

Све информације о позивима за различите облике стручног усавршавања прослеђиване су 

електронским путем редовно председницима стручних већа, наставницима и осталим 

запосленима. 

 

Стручно усавршавање, као важан део активности наставног кадра, није битно само због 

обезбеђивања неопходног броја часова за лиценцу, већ и због потребе за перманентним 

стицањем и проширивањем знања у складу са савременим методама рада у образовању. О 

стеченом знању и новинама на семинарима стручног усавршавања наставници су 

извештавали на састанцима стручних већа и Наставничком већу. 
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ЛЕТОПИС- школска 2021/2022. година 

Септембар 2021. 

 

- Еколошки инспекцијски надзор поводом провере поштовања свих еколошких мера 

- Представљање AISEC организације 

 

Октобар 2021. 

- По одлуци савета родитеља уведено физичко обезбеђење у обе смене 

- Завршено спровођење АМРЕС мреже у школи 

 

Новембар 2021. 

- Хитне интервенције од стране ЈКП водовод и канализација Београд, санација 

загушења и поправка шахти 

- Литерарни конкурс за Дан школе,  

- обележен Дан школе, 138 године постојања школе, наставним даном . Због 

епидемиолошке ситуације није организована приредба 

- Поднет захтев МПНТР за пројекат: опремање 2  кабинета за предмет Економско 

пословање намештајем и рачунарима и пропратном опремом 

- Учешће 5 ученика из одељења 4/3 и 2 ученика из одељења 1/4 у кампањи „Ум на друм“ 

у организацији Агенција за безбедност саобраћаја реализује кампању 

 

 

Децембар 2021. 

- уграђене 4 клима уређаја у просторијма школе 

- уграђене додатне 3 камере у школе 

- Фонд за младе таленте Републике Србије на седници одржаној 26. новембра 2021. 

године, донео је Одлуку о усвајању Листе добитника награда по Конкурусу за 

доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим 

такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2020. године. Међу 

награђенима су Марија Говедарица и Теодора Нагулић које су појединачно освојиле 

треће место на Републичком такмичењу из социологије.  (проф. Виолета 

Б.Шутковић) 

- Купљена 2 склопива стола на точкиће за свечану салу 

- Представници Високе Туристичке школе одржали за ученике 4.разреда стручно 

предавање из области Предузетништва и Управљање људским ресурсима 

- Промоција Алфа БК универзитета, Универзитета Сингидунум и МЕФ факултета 

- Градски просветни инспектор Мирјана Нешић обавила контролу примене 

превентивних мера за спречавање заразе вирусом COVID-19 

Јануар 2022 

- Почетак другог полугодишта са наставом по другом моделу ( комбиновани) 

-  Светосавски литерарни конкурс 

Фебруар 2022 

- Ненаставни дани 17.и 18.2.2022 
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- Настава по првом моделу од 21.2.2022 

 

Март 2022 

- Писа тестирање  42 ученика првог и другог разреда 

- 14.3.2022 – полагање за лиценцу из математике 

- 18.3.2022.-Семинар „ Превенција насиља-пут ка школи без насиља (16 сати и 2 бода) 

- Орезивање грана у предњем дворишту и испред фискултурне сале 

- Регионално такмичење из социологије  - Ана Драшковић 4/2- 1.место, проф.Виолета 

Ш.Богдановић  

- 23.3.2022 – полагање за лиценцу из енглеског језика 

- 25.и 26.3.2022 домаћини Републичког такмичења из Статистике 

- Републичко такмичење из социологије - Ана Драшковић 4/2- 3.место, проф.Виолета 

Ш.Богдановић  

Април 2022 

- 5.4,6.4 и 8.4.2022 – Пилот државна матура за ученике четвртог разреда 

- 8.4-9.4.2022-Републичко такмичење из математике- Алекса Стојановић 4/4-2.место 

ментор Јелина Јанковић, Анђела Станковић 3/1-3.место ментор Татјана Ђорђевић, 

екипно  -5.место  Новак Грбовић 1/3,Тамара Курбаља 2/3, Алекса Стојановић4/4, 

Анђела Станковић 3/1, ментори Т.Ђорђевић, Ј.Јанковић и М. Митић Ритан) 

- 18.4.2022. – ученици трећег и четвртог разреда ( по 5 ученика из сваког одељења) 

присуствовали трибини „Будимо безбедн“ у организацији Удружења „Будимо 

безбедни“, ГО Земун и Агенције за безбедност саобраћаја. 

- Представљање факултета: ФЕФА, Београдска Банкарска академија, Факултет за 

Инжењерски менаџмент, Алфа БК, Београдска академија пословних и уметничких 

струковних студија, Војна академија. 

Мај 2022 

- Представљање  Београдске Банкарске академије и Војне академије. 

- 3.6.2022, крај наставе за ученике четвртог разреда 

- На  (републичко) Литерарном конкурсу „Вуково звоно“, ученица 4/3,Нина Контић  

освојила је прву награду у категорији кратке приче. Такмичење у организацији 

Огранка Вукове задужбине из Гимназије „Вук Караджић“ и Центра за културу у 

Лозници. 

Јун 2022 

- 3.6.2022, крај наставе за ученике четвртог разреда 

- 6.6.2022.- Сајам средњих стручних школа у Кнацеларији за младе, земун. Школу 

представљали ученици трећег разреда у пратњи Славице Петровић и Иве Вил 

- 8.6.2022 – полагање за лиценцу из енглеског језика 

- 17.6.2022-свечана седница Наставничког већа 

Јул 2022 

- 14.7-15.7.2022 – упис у први разред 
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Август 2022 

- 12.8.2022.године извршен инспекцијски надзор Комуналне инспекције. 

Констатовано да нема наложених мера, у школи и дворишту све уредно. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 
НАПОМЕНА: Због епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом COVID-19 учешће 

наставника на планиране семинаре је одложено. Наставници су учестовали у онлајн 

семинарима.  

У току школске 2021/2022. године стручно усавршавање у установи реализовали су 

следећи професори: 

 

Снежана Обрадовић: 

Организација и проглашење победника Школског светосавског литерарног конкурса у 

склопу обележавања Светог Саве 2022.    10 бодова 

Извештај са предавања и радионица са РЗС – излагач о одабраном предавању и радионици 

са 23. Републичког зимског семинара , 25. 2. 2022. - Састанак СВ 5 бодова   

  

Слушалац излагања на СВ о РЗС Д. Павловић  25. 2. 2022. - Састанак СВ  2 бода 

Дежурство на практичном тесту  у пројекту пилотирања државне матуре  7. 4. 2022. 

 2 бода   

   

Председник ШИК за Српски језик и књижевност у пројекту пилотирања државне матуре: 

рад у комисији – прегледање тестова и уношење података на сајту за пилотирање државне 

матуре – члан тима  (5. до 8. 4. 2022.године) -   10 бодова 

Припрема и слање радова за Литерарни конкурс „Вуково звоно“за средњошколце Србије и 

региона –5. 5. 2022.     10 бодова 

Учешће у поступку самовредновања„Selfie 2021-2022, session 3“ у оквиру Селфи 

инструмента 16. 5. 2022.      1 бод 

Јована Станковић: 

- Вебинар за наставнике, одељењске старешине и стручне сараднике о пројекту 

пилотирања државне матуре, 23 .2. 2022. године                           2 бода 

- Вебинар за наставнике Српског језика и књижевности о пројекту пилотирања државне 

матуре 15. 3. 2022. г.               2 бода 

- Вебинар  Издавачке куће „Нови логос“ – презентација Читанке 4,  

14. 4. 2022. године       2 бода 

- Вебинар Издавачке куће „Клетт“ – презентација Читанке 4, 12. 4. 2022. г. 2 бода 
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- Слушалац излагања на СВ о РЗС С. Обрадовић и Д. Павловић , 25. 2. 2022. г. Састанак 

СВ     2 бода 

- Дежурство на практичном тесту  у пројекту пилотирања државне матуре  7. 4. 2022.   

   2 бода 

- Члан тима за Српски језик и књижевност у пројекту пилотирања државне матуре: рад у 

комисији – прегледање тестова и уношење података на сајту за пилотирање државне 

матуре од 5. до 8. 4. 2022.године   10 бодова 

- Презентација рада ученице Ане Драшковић награђене трећом наградом на 

Републичком такмичењу из Социологије, 24. 5. 2022. г.    2 бода 

-  

Душанка Павловић: 

- Вебинар за наставнике, одељењске старешине и стручне сараднике о пројекту 

пилотирања државне матуре, 23 .2. 2022. године                  2 бода 

- Вебинар за наставнике Српског језика и књижевности о пројекту пилотирања 

државне матуре 15. 3. 2022. године         2 бода       

- Вебинар  Издавачке куће „Нови логос“ – презентација Читанке 4,  

14. 4. 2022. године                      2 бода 

- Вебинар Издавачке куће „Клетт“ – презентација Читанке 4, 

 12. 4. 2022. године                      2 бода 

- Извештај са предавања и радионица са РЗС – излагач о одабраном предавању и 

радионици са 23. Републичког зимског семинара, 25. 2. 2022 . г. Састанак СВ   

   5 бодова 

- Слушалац излагања на СВ о РЗС С. Обрадовић  25. 2. 2022. г. Састанак СВ 

   2 бода 

- Дежурство на практичном тесту  у пројекту пилотирања државне матуре  

 7. 4. 2022. г.      2 бода 

- Члан тима за Српски језик и књижевност у пројекту пилотирања државне матуре: 

рад у комисији – прегледање тестова и уношење података на сајту за пилотирање 

државне матуре  од 5. до 8. 4. 2022.године  10 бодова 

- Учешће у поступку самовредновања„Selfie 2021-2022, session 3“ у оквиру Селфи 

инструмента 16. 5. 2022.      1 бод 

- Презентација рада ученице Ане Драшковић награђене трећом наградом на 

Републичком такмичењу из Социологије, 24. 5. 2022. године         2 бода 

 

Татјана Стојановић: 

Угледни час, тема : The Functions of Money, 6.12.2021.  

10 бодова – извођење  угледног часа 

3 бода – дискусија о одржаном угледном часу 

- Полагање часа за стицање лиценце, 4 кандидата у одељ. 2 / 2, 2  / 3 , 2 / 4 (двочас),   

23.03.2022.  9 бодоцва 
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        -    Полагање часа за стицање лиценце, 4 кандидата, одељ. 2 / 2, 2 / 3, 2 / 4     (двочас),   

8.06.2022.    9 бодова 

 

Јелена Младеновић: 

- 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 

- Полагање испита за лиценцу, 23.03.2022.   6 бодова 

- "SELFIE 2021-2022, session 3",  17.05.2022.  1 бод 

 

Марија Митић – Ритан: 

- "Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?" 26.09.2021,  

8 бодова 

- 13. 10. 2021. - Креативна радионица '' Вештине представљања личних 

карактеристика',' СКЦ, организација  Висока школа социјалног рада, Николина 

Хабуш, Тамара Каназир, Маријана Васиљевић, Невена Вечеринац, Исидора Габоров 

2-2  – припрема и вођење - 5 бодова 

- 2- 4. 11. 2021. – Међународно такмичење у организацији МЕФ факултета као 

партнереске институције из Србије уз Високу пословну школу Ломоносов а при 

Министарству просвете РС,  ПрофСтарт у категорији Професионално волонтирање, 

социјално предузетништво, онлајн . Освојена специјална награда за висок 

друштвени допринос пројекту.  ученици Андреа Сокола, Огњен Перишић, Ана 

Стевановић, Мирослава Релић, Александар Обровски (због епидемиолошке 

ситуације и одлагања међународног такмичења у мају, бивши матуранти 4-1 и 4-2) и 

Стефан Гвоздић 3-2. Припрема и вођење –15 бодова 

„Вебинар за наставнике математике“, 17.3.2022. 

- Прегледање тестова са пилот матуре, 11.4.2022. 

Јелина Јанковић: 

- Прегледање тестова са пилот матуре, 11.4.2022. 

Татјана Ђорђевић: 

„Вебинар за наставнике математике“, 17.3.2022. 

- Прегледање тестова са пилот матуре, 11.4.2022. 

Биљана Перић: 

- „Moodle као наставно средство“, 24.2.2022. у трајању 2 сата 

- Отворена врата едукације 3 „Образовање за ново доба“, 19.3.2022.,  2 бода 

- Чувам те, 24.5.2022. 
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Славица Лазић: 

„Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља“,  

18.12.2021. - 8 бодова  

– Чувам те – 24. 05.2022.      8 бодова 

Радмила Николић: 

Септембар 2021. – Организација рада школе на Гугл систему за школе (G Suite for 

Education) – креирање налога за наставике и ученике првог разреда у школи. Израда 

упутстава за рад (20 бодова) 

- 26.10-1.11.2021. – Припрема ученика за међународно такмичење "Профстарт" - 

Високе пословне школе Универзитета Ломоносов у Москви при организацији МЕФ 

Факултетакао партнерске институције из Србије – Андреа Сокола, Ана Стевановић, 

Огњен, Александар Обровски, Мирослава Релић, Стефан Гвоздић (15 бодова) 

- Ућешће у раду у националним удружењима наставника и радним групама: (2 бода) 

- Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице 

- Удружење „Образовно креативни центар“ Бор 

- Одржавање званичне фејсбук странице школе на адреси 

https://www.facebook.com/ekonomska.zemun/ (3 бода) 

- Реализација три програма стручног усавршавања од стране ЗУОВ-а за шк. 2018/19, 

2019/20, 2020/21. и 2021/22.год. 

o Семинар „Настава у облаку“, кат. бр.636, К4, 34 б.  

o Семинар „Видео лекције – наставна средства савременог образовања“, кат.бр. 

420, К2, 37 б. 

o Семинар „Интернет учионица“, кат. бр. 630, К4, 32  

- Реализацијатри програма стручног усавршавања акредитованих од стране ЗУОВ-а за 

шк. 2018/19, 2019/20, 2020/21. и 2021/22.год. (фебруар, март, април) 

o Семинар „Настава у облаку“, кат. бр.636, К4, 34 б.  

o Семинар „Видео лекције – наставна средства савременог образовања“, кат.бр. 

420, К2, 37 б. 

o Семинар „Интернет учионица“, кат. бр. 630, К4, 32 б. 

 

- Нови цилус акредитације програма стручног усавршавања – четири програма 

стручног усавршавања акредитованаод стране ЗУОВ-а за2022/2023, 2023/2024 и 

2024/2025. годину: (60 бодова) 

o Семинар „Настава у облаку“, кат. бр. 493 

o Семинар „Видео лекције - савремено наставно средство“, кат.бр. 483 

o Семинар „Креирање интерактивних видео лекција“, кат.бр. 484 

o Семинар „Интернет учионица“, кат. бр. 492 
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Ирена Андрејевић: 

- Семинар Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18.3.2022.године,  

      16 сати и 2 бода 

- Моје излагање на Наставничком већу о пилот матури, 2.2.2022.године, 5 бодова 

- Селфи 2021-2022, сессион 3, 17.5.2022.године, 1 бод 

Ива Вил: 

Превенција насиља-пут ка школи без насиља, 18.3.2022.у трајању од 16 h 2 бодa 

 

Наташа Ђорђевић: 
Семинар: Превенција насиља – пут ка школи без насиља; 18.3.2022.год;  2 бода 

 

Љиљана Живић: 

- Превенција насиља – Пут ка школи без насиља 18.3. (16 сати и 2 бода) 

Наташа Петровић: 
1. Аутор акредитованог програма стручног усавршавања наставника, за школску 2018/19. , 

2019/20. , 2020/21. 2021/22.  - "Развој предузетничке идеје – како препознати идеју и 

урадити бизнис план " кат. бр. 924 ЗУОВ  -  15 бодова 

2. 23.и 24.11.2021. –  Регионално такмичење Пословни изазов у организацији ДМуС, оnline, 

ученици: Николина Хабуш, Тамара Каназир, Маријана Васиљевић, Невена Вечеринац, Исидора 

Габоров 2/2 - 5 бодова 

3. 16. 03.2022. Креативна радионица – Знањем до будућности – JOB SCIENCE - како до првог 

запослења без претходног радног искуства. Организација МЕФ факултет. Учесници - Николина 

Хабуш, Тамара Каназир, Маријана Васиљевић, Невена Вечеринац, Исидора Габоров  – 

припрема и вођење , II2 - 5 бодова 

 

Светлана Јакшић: 

- Превенција насиља –Пут ка школи без насиља, 18.3.2022. 16 часова и 2 бод 

 

Јелена Кнежевић: 

- Креативна радионица – Знањем до будућности – JOB SCIENCE - како до првог 

запослења без претходног радног искуства, 16. 03.2022.  Организација МЕФ 

факултет. Учесници - Николина Хабуш, Тамара Каназир, Маријана Васиљевић, 

Невена Вечеринац, Исидора Габоров  – припрема и вођење (5 бодова) 

 

 

Виолета Богдановић Шутковић: 

- Обука за запослене – Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља, 15. 2. 2022. (16 бодова) 

- Обука за запослене – Улога установе образовања и васпитања у борби против 

трговине људима, 15. 2. 2022. (16 бодова) 

- Припрема ученице Ане Драшковић, 4-2 за Регонално такмичење ученика средњих 

школа из социологије, одржано 5. 3. 2022. (5 бодова) 
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- Припрема ученице Ане Драшковић, 4-2 за Републичко такмичење ученика средњих 

школа из социологије, одржано 19. 3. 2022. (10 бодова) 

- Учешће у поступку самовредновања Селфи – Самовредновање, Selfi 2021 – 2022, 

session 3, 16. 5. 2022. (1 бод) 

- Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција 

дигиталног насиља, 23. 6. 2022. (16 бодова) 

- Учестовање у раду Секције наставника социологије при Српском социолошком 

друштву, школска 2021/2022. година (2 бода) 

Сандра Зајц: 

- Извештај са семинара „Државна матура“, 02. 02. 2022.г.   2 бода 

- “SELFIE 2021- 2022, session 3”, 31. 05. 2022.г.   1 бод 

 

Оливер Петровић: 

 Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18. март,  16 сати/2 бода, 

 Републички Актив наставника економске групе предмета, 

 5. фебруар, online (Times meeting), 5 бодова, Републички Актив наставника економске 

групе предмета, 5. април, online (Times meeting),  5 бодова 

 

Весна Комненић : 

Државна матура- на седници Наставничког већа известила проф. Ирена Андрејевић; 

3.2.2022.; 1 бод,  

Стоп насиљу; 19.3.2022.; 16 бодова, 

 Републички актив наставника економске групе предмета; 5.4.2022.; 2 бода, 

Самовредновање рада школе; 30.5.2022.; 1 бод, 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 
У току школске  2021/2022 године реализовали су следећи професори: 

 

 

Снежана Обрадовић: 

Трибина МПНТР и НАРНС од 23. 12. 2021. о државној матури: „Државна матура – испит и 

за родитеље?“ 

 

63. Републички зимски семинар  21-23. 1. 2022.   24 сата – 24 бода 

Вебинар о пилот државној матури из српског језика и књижевности – 15. 3. 2022. 

(погледан накнадно преко Фејсбука) –     2 бода 

Душица Милић Лукић: 

Ка савременојнастави српског језика и књижевности II, 20.11.2021., 8 бодова 

Душанка Павловић: 

Ка савременој настави српског језика и књижевности II” 20.11.2021. г. 8 бодова 

Трибина „Државна матура“ МПНТР и НАРНС 23.12.2021. 

63. Републички зимски семинар  21-23. 1. 2022. године  24 сата – 24 бода 

Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18. 3. 2022. године     16 сати и 2 бода 

Марија Митић-Ритан: 

- Превенција  насиља – пут ка школи без насиља, 18.3.2022., (16 сати), 2 бода   

Татјана Ђорђевић: 

11.симпозијум Математика и примене, 3/4.децембар,16 бодова 

- Трибина на републичком такмичењу из математике, 8.4.2022, 8 бодова 

- Учествовање на републичком такмичењу из математике и рад у комисији, 8/9.4.2022,  

20 бодова 

Биљана Перић: 

- Превенција  насиља – пут ка школи без насиља, 18.3.2022., (16 сати), 2 бода 

-  

Славиц Лазић: 

- Етика и интегритет - 08. 05.2022,  8 бодова  

- Презентација уџбеника  хемије за средњу школу- 13.04.2022.  – 1 САТ  

-   

Радмила Николић: 

- „Тренерске вештине у онлајн учењу – ЛМС“, комбинована обука, Национална 

академија за јавну управу, 23-24.9.2021.г. 16 сати 

- Конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“, 25-

26.10.2021.год, акредитована,  2 бода 

- Семинар за спровођење програма „Girls Go Circular“,ДМуС, 26.10.2021. год, 3 сата 
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- Семинар „Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа 

за рад у систему за управљање Мудл“, 25.10.2021.год, 32 бода 

- Пета EPALE регионална конференција „Унапређење дигиталних компетенција 

одраслих за приступобразовним приликама“онлајн формат на платформама Zoom i 

MS Teams,22-23.11.2021. год. – 2 бода 

- Семинар „Обукa запослених у основним и средњим школама за примену 

инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – 

Селфи”(акредитацијаминистраброј 119-01-00138/2016-05/3 од 27.12.2017. године), 

15.12-31.12.2021.год.  – 8 бодов 

- Семинар „Обукa школских сарадника за спровођењеПИСА 2022 

истраживања”(акредитацијаминистраброј 610-00-01362/2021-07 од 

25.11.2021.године), ЗВКОВ, 22.2-5.3.2022.год.  – 16 бодова 

- Обука тренера у оквиру Пројекта Државне матуре – онлајн, у периоду 23-

25.2.2022. (3 дана - 13 сати) 

- Семинар „Превенција насиља – пут ка школи без насиља“, 18.03.2022. - 16 сати 

- Семинар „Јавни наступ у онлајн окружењу“, НАПА, 6.4.2022, онлајн, 4 бода 

- Конференција „Дигитално образовање 2022“, EdTech Center Western Balkans, 8-

9.4.2022, 4 бода 

- Семинар „Use Canva to Create Social Media Visuals forBusiness“, 26.5.2022, Coursera 

project network, 2 бода 

Дубравка Маринковић: 
-  Семинар Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18.3.2022. године, 16 сати и  

    2 бода 

 

Драгица Митровић: 

- `` Selfie 2020/2021. Session 3 ``24.5.2022.     1 сат 

 

Љиљана Живић: 

- Републичко такмичење из Статистике , 25.3.- 26.3. ( 10 б.)   

 

Наташа Петровић: 

Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18.03.2022. ( 16 сати и 2 бода) 

Семинар је одобрио  Завод за унапређивање образовања и васпитања под бројем 214-4/2021 од 

25.2.2021 са кодом s5682021 

 

Јелена Кнежевић: 

Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18.03.2022. ( 16 сати и 2 бода) 

Семинар је одобрио  Завод за унапређивање образовања и васпитања под бројем 214-4/2021 од 

25.2.2021 са кодом s5682021 

 

Љиљана Јаблоњскеј: 

Превенција насиља – пут ка школи без насиља, 18.03.2022. ( 16 сати и 2 бода) 
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Семинар је одобрио  Завод за унапређивање образовања и васпитања под бројем 214-4/2021 од 

25.2.2021 са кодом s5682021 

 

Оливера Петровић: 

Наставник Оливера Петровић је учествовала у следећим састанцима.  

Састанак Републичког Актива наставника економске групе предмета, одржан преко 

платформе мајкрософт тимс у 20h 19. 10. 2021.   

Састанак Републичког Актива наставника економске групе предмета, одржан преко 

платформе мајкрософт тимс у 20:15h8.11. 2021.   

 

Ирена Андрејевић: 

- Вебинар за наставнике средњих стручних школа, 23.2.2022.године, 1 бод 

- Вебинар све о државној матури, 2.2.2022.године, 1 бод 

- Вебинар за родитеље, 16.3.2022.године, 1 бод 

- Вебинар државна матура испити, задаци и тестови, 17.3.2022.године, 1 бод 

Виолета Богдановић Шутковић 

- „Мониторниг“ реформисаног програма грађанског васпитања – учешће у раду 

фокус групе, ЗУОВ, ОЕБС – Мисија у Србији, 31.10.2021., 2,5 бодова 

- Конференција - Пројектно учење, медијска и информациона писменост, Удружење 

Библиотека плус, Београд, 11.12.2021., 1 бод 

- Обука за коришћење Windows 10, MS Office 365, MS Intune, МПНТР, Информатика 

а.д., 6-17.12.2021. (неакредитован) 

- „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“ – вебинар, Савез учитеља 

Србије, 16.12.2021., 1 бод 

- Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима, 26. 3. 2022. (8 бодова) 

- Конференција „Дигитално образовање 2022“, 8 - 9. 4. 2022. (4 бода) 

- Обука „Етика и интегритет“, 14. 4. 2022. (8 бодова) 

- Вебинар – Унапређивање академске честитости у циљу унапређивања поузданости 

оцењивања ученичких постигнућа, 10. 6. 2022. (2 бода)  

Бане Гаврловић 

- Животне ситуације и стресови - стратегије за суочавање и превладавање, 16. 4. 

2022.    (8 бодова) 

-  

 

Драгана Аврамовић 

- "Корени и последице Холокауста кроз историјску и културну перспективу" – 

вебинар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Филозофски 
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факултет у Београду, Центар за студије јеврејске културе и уметности, 13 - 14. 11. 

2021., 20 бодова. 

- Трећи семестар мастер програма „Религија у друштву, култури и европским 

интеграцијама“, Универзитет у Београду, 30 ЕСПБ 

- Како мотивисати ученика у 21. веку?, 17 - 18. 2. 2022. (16 бодова) 

- Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних 

ситуација, 28. 5. 2022. (8 бодова) 

- Четврти семестар мастер програма „Религија у друштву, култури и европским 

интеграцијама“, Универзитета у Београду, 30 ЕСПБ  

-   

Миљан Белојица 

- Уводни семинар - Упутство за реализовање Верске наставе за школску 2021/2022. 

годину, 29.08.2021. (није акредитован) 

  

Нађа Петровић: 

 ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља“ , 05.02.2022. , 16 бодова ( Службени гласник РС бр. 81/17, 48/18), 

,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима“ , 05.02.2022. , 

16 бодова ( Службени гласник РС бр. 81/17, 48/18),   

,,Обука за запослене- породично насиље“ , 05.02.2022. , 16 бодова ( Службени гласник РС 

бр. 81/17, 48/18),  ,, 

Обука за запослене- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ , 

05.02.2022. , 16 бодова ( Службени гласник РС бр. 81/17, 48/18) 

 

 

 

УСПЕХ, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

На крају школске 2021/2022. години Школа има 494 редовна ученика, при чему је у првом 

разреду 122 у другом разреду 124, у трећем разреду 123 и у четвртом разреду 125 ученика, 

што је мање у односу на претходне године због одељења мање. И ове школске године у 

школи је 8 одељења у образовном профилу финансијски администратор који је пре седам  

школских година из огледа преведен у редован систем школовања по измењеном наставном 

плану и програму. То су одељења са индексима један и два у сваком разреду (1/1, 1/2, 2/1, 

2/2, 3 /1, 3/2, 4/1 и 4/2). 
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* ИЗВЕШТАЈ НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2021-2022.године 

Разред/ 
Одељење 

Број ученика у одељењу, број позитивних, негативних и неоцењених 

Средња 
оцена 

 Изостанци 

Број 
ученика 

Позитивни Негативни 
Неоцењен

и 
Оправдани Неоправдани 

Укупно 

Укупно % Укупно   % 
Са 

једном 
Са 

две 
Са 
три 

Са 
четири 

Са 
пет и 
више 

Број    % Укупно 
По 

ученику 
Укупно 

По 
ученику 

1/1 31 27 87,10 4 12,90 2       1   0,00 3,46 3389 109,32 61 1,97 3450 111,29 

1/2 30 29 96,67 1 3,33   1         0,00 3,51 3374 112,47 115 3,83 3489 116,30 

1/3 31 31 100,00   0,00             0,00 4,09 1713 55,26 6 0,19 1719 55,45 

1/4 30 29 96,67 1 3,33 1           0,00 4,18 1492 49,73 32 1,07 1524 50,80 

Свега 122 116 95,08 6 4,92 3 1 0 0 1 0 0,00 3,81 9968 81,70 214 1,75 10182 83,46 

2/1 31 29 93,55 2 6,45 2           0,00 3,62 2244 72,39 83 2,68 2327 75,06 

2/2 27 24 88,89 3 11,11 3           0,00 3,41 3095 114,63 144 5,33 3238 119,93 

2/3 33 29 87,88 4 12,12             0,00 3,88 2220 67,27 64 1,94 2284 69,21 

2/4 33 29 87,88 3 9,09 2 1         0,00 3,70 2831 85,79 127 3,85 2958 89,64 

Свега 124 111 89,52 12 9,68 7 1 0 0 0 0 0,00 3,65 10390 83,79 418 3,37 10807 87,15 

3/1 32 32 100,00   0,00             0,00 3,97 2933 91,66 146 4,56 3079 96,22 

3/2 32 30 93,75 2 6,25 2           0,00 3,85 2483 77,59 146 4,56 2640 82,50 

3/3 30 26 86,67 4 13,33 2 2         0,00 3,89 3200 106,67 144 4,80 3344 111,47 

3/4 29 25 86,21 3 10,34 1 2       1 3,45 3,81 3800 131,03 123 4,24 3923 135,28 

Свега 123 113 91,87 9 7,32 5 4 0 0 0 1 0,81 3,88 12416 108,00 559 4,54 12986 105,58 

4/1 30 30 100,00   0,00               3,88 2069 68,97 83 2,77 2152 71,73 

4/2 31 31 100,00   0,00               3,85 2467 79,58 132 4,26 2599 83,84 

4/3 33 33 100,00   0,00               3,74 3108 94,18 82 2,48 3190 96,67 

4/4 31 30 96,70 1 3,23   1           3,83 3847 124,10 81 2,61 3928 126,71 

Свега 125 124 99,20 1 0,80   1 0 0 0 1 0,80 3,83 11491 91,93 378 3,02 11869 94,95 

Свега 1-4 494 464 93,93 19 3,85 15 8 0 0 1 2 0,40 3,79 44.265 89,61 1569 3,18 45844 92,80 
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Табела 2 - Упоредни показатељи просечне оцене по разредима за школску  

2019/2020, 2020/2021.  и 2021/2022. годину 

 

Разред 
Средња оцена 

2019/2020. 

Средња оцена 

2020/2021. 

Средња оцена 

2021/2022 

I 3,92 3,63 3,81 

II 3,86 3,91 3,65 

III 3,96 3,81 3,88 

IV 3,78 3,95 3,83 

Свега 3,88 3,82 3,79 

 

Статистички преглед успеха ученика на крају ове школске године бележи нижи проценат 

просечне средње оцене у односу на претходне године.  

АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА 

Први разред је ове године имао средњу оцену 3,81. Средња оцена је знатно вишау односу на прошлу 

годину, 3,63. Одељења 1/3 је без недовољних оцена и има 100% пролазност. Најбољу средњу оцену 

има  одељење 1/3 – 4,18 а најнижу средњу оцену одељење 1/1 – 3,46  . Број ученика по одељењу у 

првом разреду варира од 30 до 31.  

 

Други разред има просечну оцену 3,65 и нижа је у односу на прошлогодишњи други разред, 3,91.  

Број ученика по одељењу у другом разреду варира од 27 до 33. Најбољу средњу оцену има  одељење 

2/3 – 3,88 а најнижу средњу оцену одељење 2/2 – 3,41. 

 

Трећи разред има средњу оцену 3,88. Средња оцена је виша односу на прошлу годину 3,81 . 

Одељење 3/1 је без недовољних оцена и има 100% пролазност. Највишу средњу оцену има одељење 

3/1- 3,97.  Најнижу средњу оцену има одељење 3/4 са 3,81 . Број ученика по одељењу у трећем 

разреду варира од 29 до 32.  

 

Четврти разред има просечну оцену 3,83 и нижа је у односу на прошлогодишњу средњу оцену, 3,95 

четвртог разреда. Одељења 4/1, 4/2 и 4/3 су без недовољних оцена и имају 100% пролазност. Највишу 

средњу оцену има одељење 4/1 -3,88. Најнижу просечну оцену има одељење 4/3 - 3,74. Број ученика 

по одељењу у четвртом разреду варира од 30 до 33.
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Табела 3 - Структура позитивног успеха на крају школске 2021/2022. године 

 

 

Када поредимо структуру општег успеха ученика, уочава се смањен број ученика са одличним 

успехом и   са врло добрим успехом у односу на претходну годину, и незнатно већим бројем ученика 

са  добрим успехом док са довољним успехом нема ученика. Одличних ученика је 96 (прошле године 

106), врло добрих је 233 (прошле године 255) а добрих је 126 (прошле године120)  Довољних ученика 

нема (прошле године је било 5). Констатовано је да је комбинована настава и настава на даљину 

Одељ. 
Број 

ученика 
Позит. % Одлич. 

Врло 

добри 
Добри Довољ. 

Средња 

оцена 

1/1 31 27 87,09 2 13 12  3.46 

1/2 30 29 96,67 2 18 9  3.51 

1/3 31 31 100 7 22 2  4.09 

1/4 30 29 97,00 13 13 3  4.18 

Свега 122 116 95,08 24 66 26  3.81 

2/1 31 29 93,55 5 13 11  3.62 

2/2 27 24 88,89 4 6 14  3.41 

2/3 33 29 87,88 10 13 6  3.88 

2/4 33 29 87,88 4 21 5  3.70 

Свега 124 111 89,52 23 53 36  3.65 

3/1 32 32 100 8 19 5  3,97 

3/2 32 30 93.75 9 14 7  3.85 

3/3 30 26 86,67 10 11 5  3.89 

3/4 29 25 86,21 6 10 9  3.81 

Свега 123 113 91,87 23 54 26  3.88 

4/1 30 30 100 7 18 5  3.88 

4/2 31 31 100 7 12 12  3.85 

4/3 33 33 100 6 15 12  3.74 

4/4 31 30 96,70 6 15 9  3.83 

Свега 125 124 99,20 26 60 38  3,83 

1-4 494 464 93,93 96 233 126  3.79 
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допринела ученицима да постигну слабије резултате и  оцене јер су околности рада другачији него 

редовни услови наставног процеса. 

Табела 4 - Структура недовољних оцена на крају школске 2021/2022. године 

Одељење 
Број 

ученика 

Број 

негатив. 

% 

негат. 

Са 

1 

Са 

2 

Са 

3 

Са 

4 

Са 5 и 

више 
Неоц. 

% 

Неоц. 

I/1 31 4 12.09 2 1 - - 1 - - 

I/2 30 1 3.33 - - - - - - - 

I/3 31 -  - - - - - - - 

I/4 30 1 3.00 1 - - - - - - 

Свега 122 6 4.91 3 1 - - 1 -  

II/1 31 2 6.45 2 - - - - - - 

II/2 27 3 11.11 3 - - - - - - 

II/3 33 4 1.12 - - - - - - - 

II/4 33 3 12.12 2 1 - - - -  

Свега 124 12 9.68 7 1 - - - - - 

III/1 32 -  - - - - - - - 

III/2 32 2 6.25 2 - - - - - - 

III/3 30 4 12.33 2 2 - - - - - 

III/4 29 3 10.34 1 2 - - - 1 3.45 

Свега 123 9 7.31 5 4 - - . 1 3.45 

IV/1 30 -  - - - - - - - 

IV/2 31 -  - - - - - - - 

IV/3 33 -  - - - - - - - 

IV/4 31 1  - - - - - - - 

Свега 125 1 3.20 - - - - - 1 3.45 

I – IV 494 19 3.85 15 6 - - 1 1 3.45 

 

 

 

Табела. 5 Структура недовољних оцена по предметима на крају школске 2021/2022. 

године 

ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
УКУПНО 

Полугодиште Полугодиште Полугодиште Полугодиште Полугодиште 

Прво Друго Прво Друго Прво Друго Прво Друго Прво Друго Укупно 

Српски језик и 

књижевност 
1    2  3  6  6 

Енглески језик 3  20  15 1 3  41 1 42 

Физичко васпитање            

Математика 7  19 11 22 7 12  60 18 78 

Географија            

Економска географија            

Историја 2  2      4  4 
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ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
УКУПНО 

Полугодиште Полугодиште Полугодиште Полугодиште Полугодиште 

Прво Друго Прво Друго Прво Друго Прво Друго Прво Друго Укупно 

Социологија            

Социологија са 

правима грађана 
    2  2  4  4 

Хемија            

Биологија            

Пословни енглески   4  6    10  10 

Принципи економије 3 2 7 1     10 3 13 

Основи економије       8  8  8 

Пословна економија 15 3 17 1 16  5   48 9 57 

Канцеларијско 

пословање 
           

Пословна 

кореспонденција и 

комуникација 

           

Рачуноводство 8  11  4  2  25  25 

Статистика       10  10  10 

Финансијско 

пословање 
3  10  2  1  16  16 

Рачунарство и 

информатика 
           

Пословна 

информатика 
    1  2  3  3 

Право            

Уставно и привредно 

право 
           

Економско пословање            

Монетарна економија 

и банкарство 
      2  2  2 

Маркетинг       4  4  4 

Банкарство     2    2  2 

Финансијско 

рачуноводствена 

обука 

           

Ревизија и контрола            
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ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
УКУПНО 

Полугодиште Полугодиште Полугодиште Полугодиште Полугодиште 

Прво Друго Прво Друго Прво Друго Прво Друго Прво Друго Укупно 

Предузетништво            

Јавне финансије            

Национална економија            

Електронско 

пословање 
           

Ликовна култура            

Изабрани спорт            

Верска настава            

Грађанско васпитање            

Укупно 42  90  57  49  253 31 284 

 
 

 

 

АНАЛИЗА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА 
 

Табела 6 - Упоредни показатељи изостанака ученика на крају школске 2019/2020,  

2020/2021 и 2021/2022. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број изостанака на крају школске 2021/2022 године износи 45.855 (у претходној школској 

години био је 22.489), што је по ученику 92.80 изостанака (прошле године 44.71), знатно више него 

прошле године на крају школске године.  

 

Потребно је нагласити да је и ове године у први разред уписано једно одељење мање. 

 

Разред 
Школска 

2019/20. 

По 

ученику 

Школска 

2020/21. 

По 

ученику 

Школска 

2021/22. 

По 

ученику 

I 7764 61,13 6091 47,96 10.182 83,45 

II 9957 74,31 5402 43,22 10.807 87,15 

III 8085 65,73 6391 48,79 12.986 106 

IV 13.896 96,50 4605 38,38 11869 94.95 

Свега 39.702 75,19 22.489 44,71 45.855 92.80 
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Број оправданих изостанака на нивоу школе је 44.265 а по ученику 89.61  

 

Укупан број неоправданих изостанака је 1569 што је по ученику 3.18 изостанака. Број 

неоправданих изостанака је знатно већиу односу на прдходну школску годину. 

 

На нивоу Школе, најмањи број изостанака има одељење 1/3–по ученику 50.80 изостанака, а највише 

одељење 4/4 – по ученику 126.70 изостанака. 

 

 

Табела 7– Број изречених васпитних и васпитно дисциплинских мера на крају 

школске 2021/2022. године 

 

Одељење 
Број 

ученика 

Опомена 

одељењског 

старешине 

Укор 

одељењског 

старешине 

Укор 

одељењског 

већа 

Укор 

директора 

Укор 

наставничког 

већа 

Искључење 

из школе 

1/1 31 2 5 5 - - - 

1/2 30 7 1 6 - - - 

1/3 31 - - - - - - 

1/4 30 4 1 - -  - 

Укупно 122 13           7 11 - - - 

2/1      31 1 6 2 - - - 

2/2 27 - 2 3 - - - 

2/3 33 3 3 1 - - - 

2/4 33 6           1 6 1 - - 

Укупно     124 10 12 12 1 - - 

3/1 32 4 1 7 - - - 

3/2 32 - 5 4 - - - 

3/3 30 - 1 7 - - - 

3/4 29 9 3 - - - - 

Укупно 123  13 10 18 - - - 

4/1 30 7 1 1 - - - 

4/2 31 - 4 5 - - - 

4/3 33 - - - - - - 

4/4 31 - 2 2 - - - 

Укупно 124 7 7 8 - - - 

1 – 4     494                                                                         41 36 49 1 - - 
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Континуирана сарадња са родитељима, редовно правдање, примена васпитних мера и 

ажурно спровођење васпитно дисциплинских поступка допринело је томе да се изостанци у 

великој мери смање.  

 

Одељенске старешине поштују законску норму која се тиче броја направљених изостанака 

који повлачи васпитне и васпитно-дисциплинске мере за ученике. 

Ажурно подносе захтев за покретање дисциплинског поступка по питању непримереног 

понашања и изостајање ученика. 

 

Ученицима који су изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере одређене су и 

активности друштвено корисног односно хуманитарног рада у складу са Првилником о 

обављању друштвено-корисног односно хуманитарног раду који је ступио на снагу 

15.9.2018. године а прописало га је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Прописане активности су и извршене. Уредно су достављени извештају о реализацији 

активности и о томе су одељенске старешине известиле одељенска већа, директора и 

психолога Школе. 

 

Да би се смањио број изостанака, потребно је: 

- систематско праћење изостанака по предметима и дужини трајања;  

- благовремено регулисање евиденције о броју и врсти изостанака сваке недеље и 

обавезно обавештавање психолога и родитеља ученика, како би се предузеле 

одговарајуће мере. 

 

Веома је важно да се све одељењске старешине максимално ангажују, а оне то могу, што се 

већ видело, како би се још више смањио број изостанака, јер је то битан елеменат који ће и 

те како утицати на вредновање Школе и са тим се морамо суочити. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 
 

 

Од  школске 2004/2005. године у Школи се реализовао огледни програм за образовни 

профил финансијски администратор, а последња генерација ученика која је наставу пратила 

по овом наставном плану матурирала је у јуну 2015. године. 

 

Од школске 2012/2013. године у школи се изводи настава за образовни профил финансијски 

администратор, који је из огледа преведен у редован систем школовања по измењеном 

наставном плану и програму. У овој школској години настава се у овом профилу реализује 

у по два одељења свих разреда (1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1 и 4/2).  Прва генерација ученика 

која је наставу пратила по овом наставном плану матурирала је у јуну 2016. године.  

 

Важно је напоменути да се за овај смер настава по новом програму изводи  четврти пут у 

четвртом разреду. 
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Табела 8 - Показатељи успеха по одељењима ФА на крају школске 2019/20, 2020/2021. 

и 2021/2022.године 

 

 

Одељ. 

% 

пролазн. 

2019/20. 

Средња 

оцена 

2019/20. 

Изостан. 

по уч. 

2019/20 

% 

пролазн. 

2020/21. 

Средња 

оцена 

2020/21. 

Изостан. 

по уч. 

2020/21 

% 

пролазн. 

2021/22. 

Средња 

оцена 

2021/22. 

Изостан. 

по уч. 

2021/22. 

1/1 100% 3,71 71,44 96,77 3,59 37,48 87,09 3,46 111.30 

1/2 100% 3,77 49,41 80,00 3,34 56,67 96,67 3,51 116.30 

2/1 100% 3,76 95,18 100 3,74 41,31 93,55 3,62 75.06 

2/2 100% 3,92 55,81 96,88 3,89 30,75 88,89 3,41 120 

3/1 100% 4,28 48,89 96,77 3,82 33,32 100 3,97 96.22 

3/2 100% 3,99 61,38 100 3,90 37,22 93,75 3,85 82.50 

4/1 100% 3,79 112,88 100 4,05 26,86 100 3,88 71.73 

4/2 100% 3,83 121,10 93,10 3,99 52,48 100 3,85 83.83 

 

Успех ученика  1/2 одељења је најнижи ове генерације ученика. 

 

Одељења 3/1, 4/1 и 4/2 у образовном профилу финансијски администратор имају 100% 

пролазност на крају школске 2021/2022 године. Прецизнији подаци по предметима и 

наставницима који предају у одељењима овог образовног профила саставни су део извештаја 

о раду сваког стручног већа. 
 

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 
 

У овој школској години 9 ученика прешло је из редовног у ванредни статус, што са 11 

ученика који настављају ванредно школовање и 2 ученика на доквалификацији,  чини 

укупно 22 ванредна ученика. Образовни профил економски техничар похађа 16, а образовни 

профил финансијски администратор 6 ванредних ученика. 

 

Током школске године  изведена су 203 испита, а 6 ученика је положило матурски испит. 

 

Послове кооринатора задуженог за ванреднe ученикe обавља психолог, Весна Маран.  
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ПИЛОТ ДРЖАВНА МАТУРА 

 
Ученици четвртог разреда оба образовна профила учествовали су у априлу 2022 

године у другом циклусу Пилот државне матуре по следећем распореду:  

- уторак, 5.4.2022 матурски испит из српског језика и књижевности за ученике оба 

образовна профила (ФА и ЕТ) 

- среда, 6.4.2022 године матурски испит из математикепетак,  за ученике оба 

образовна профила (ФА и ЕТ) 

- петак, 8.4.2022 ученици образовног профила економски техничар полагали су тест у 

подручју рада економије, права и администрације. 

Сви испити су спроведени у школи у трајању од 180 минута.  

Испити су спроведени на следећи начин: 

 

Српски језик и књижевност и математика у 9 учионица по 14 ученика, тест за 

економске техничате у 5 учионица по 13 ученика. 

Пилот државна матура реализована је у складу са стручним упутством које је 

доставила ПДМ. 

 

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Ученици четвртог разреда образовног профила економски техничар и финансијски 

администратор полагали су матурски испит у јуну. Сви ученици четврог разреда приступили 

су полагању испита у јунском року и положили са позитивним успехом. Матурски испити 

организовани су у периоду од 7.6.-14.6.2021 године.  

 

 

Табела 9 -Упоредни показатељи просечне оцене матурског испита за школску  

2019/2020, 2020/21. и 2021/2022. годину 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
Школска година 

2019/2020 

Школска година 

2020/2021 

Школска година 

2021/2022 

4/1 4.01 3.97 4,00 

4/2 3.49 4.32 4,29 

4/3 4.40 4.16 4,15 

4/4 4.26 4.34 3,09 

 

ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

На конкурсу за ученика генерације пријавило се три ученика завршног разреда: 

1. Ивана Обрадовић 4/1 

2. Младен Ћурчија 4/4  
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3. Алекса Стојановић 4/4 

 

Пријаву и документацију доставили су у прописаном року. Комисија за избор ученика 

генерације заседала је у следећем саставу:  

 

1. Татјана Бакоч - директор 

2. Весна Маран - психолог 

3. Дубравку Маринковић  

4. Марија Митић-Ритан  

 

Комисија је извршила  бодовање и рангирање кандидата према Процедури Економске школе 

„Нада Димић“ о избору ученика генерације. Ученик који је након бодовања имао највећи број 

бодова предложен је за ученика генерације на Наставничком већу 3.6.2022.године. 

Наставничко веће је предлог усвојио и прогласио Алексу Стојановић , ученика 4/4 за ученика 

генерације. 

Награда „ Вук Караџић“ додељена је ученику Алекси Стојановић, 4/4 

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

На Наставничком већу директор школе је редовно обавештавао о постигнутим резултатима 

ученика и задужених наставника на такмичењима и ваннаставним активностима - секцијма. 

Ученици и наставници похваљени су и путем књиге обавештења,  

Ученици завршног разреда , носиоц Вукове дипломе и одлични ученици и одлични ученици 

са просеком 5,00 , учесници на такмичењима као и ученик генерације награђени су на 

свечаној седници Наставничког већа 17.6.2022.године. 

 

Заслужне ученике наградила је школа, а Савет родитеља ученика генерације новчаном 

наградом као и општина Земун. Секретаријат за образовање и дечију заштиту наградио је 

ученика генерације алексу Стојановић 4/4 књигом и лаптопом.  Ученик генерације Алекса 

Стојановић примио је  награду, ранац и књигу коју је упутио Престолонаследник 

Александар на школу да се ученику уручи.  

 

 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 
 

Републичко такмичење из Социологије 

Ана Драшковић 4/2 – 3.место ( проф. Виолета Ш. Богдановић)  

 

Републичко такмичење из Статистике 

Младен Ћурчија 4/4 – 1.место (проф. Љиљана Живић) 

 

Републичко такмичење из Математике 
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Алекса Стојановић 4/4 - 2.место(проф.Јелина Јанковић) 

 Анђела Станковић 3/1 - 3.место (проф Татјана Ђорђевић) 

 екипно  - 5.место  Новак Грбовић 1/3,Тамара Курбаља 2/3, Алекса Стојановић4/4, Анђела 

Станковић 3/1 (проф. Т.Ђорђевић, Ј.Јанковић и М. Митић Ритан) 

Секције 
Литерарна секција ( проф. Снежана Обрадовић) 

 

Прва награда на Литерарном конкурсу за Дан школе- Марија Ћирјак  4-4 

Друга награда-  Хелена Андрејевић и Миљана Војводић  2-4 

Трећа награда - Анђела Радовић, Јован Рашковић и Емилија Жигић 4-3  

 
 

Прва награда на Литерарном конкурсу за Св. Саву- Марија Ћирјак  4-4 

Друга награда-  Хелена Андрејевић 2/4 и Емилија Жигић  4-3 

Трећа награда - Анђела Радовић, Јован Рашковић 4-3, Катарина Јанковић 2/1 

 

Прва награда на Литерарном конкурсу „Вуково звоно“ у Лозници– Нина Контић 4/3 
 

 

Пливање (проф. Сандра Зајц) 

 

Марко Стојановић 3/4,-3.место на 100м, стил делфин 

Јована Миљковић 1/1 – 3.место на 100м, стил прсно 

 

Ученичка компанија 

Стефан Гвоздић 3/2, Мирослава Релић и Александар Обровски, бивши ученици 4/1, Ана 

Стевановић, Андреа Соколовић и Огњен Перишић, бивши ученици 4/2 , освојили су 

специјалну награду на националном такмичењу „ПрофСтарт“. (проф.Радмила Н., Наташа П. 

И Марија М.) 

 

Наставничко веће директор школе је редовно обавештавао о постигнутим резултатима 

ученика и задужених наставника на такмичењима. Ученици и наставници похваљени су и 

путем књиге обавештења. 

 

Социологија ( Виолета Шутковић Богдановић) 

Ана Драшковић 4/2 – 1.место на Регионалном такмичењу из социологије. Пласман за 

Републичко такмичење 
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ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

 
У школској 2021/2022.години нису реализоване промоције школе због епиемиолошке 

ситуације у земљи.  

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

На бази усвојеног Плана рада, Наставничко веће настојало је да реализује постављене 

задатке. Углавном се бавило питањима као што су: праћење, анализа и усмеравање 

наставно-васпитног процеса, рада стручних тела у Школи, као и другим питањима везаним 

за делокруг рада овог органа. Конкретније, у току школске 2020/2021. године Наставничко 

веће је на својим седницама разматрало и анализирало следећа питања: 

 

- Извештај о реализацији Плана рада за школску 2020/2021. годину, 

- Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.годину, 

- Годишњи извештај директора за школску 2020/2021. годину и листу 40-часовног 

радног времена, 

- екскурзије ученика, 

- анализа резултата остварених на првој класификацији у односу на исти период 

претходне године, 

- анализа рада Одељењских већа, 

- извештаји са састанака директора, 

- анализа допунске и додатне наставе, 

- успех ученика и изостанци на крају првог тромесечја, 

- васпитно-дисциплинске мере, 

- анализа успеха и дисциплине ученика на другој класификацији, 

- анализа остваривања програма стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника, 

- анализа рада стручних већа. 

 

Седнице Наставничког већа одржавале су се по плану и биле су на време заказиване и 

добро припремљене. Седнице су увек биле конструктивне и на њима су се редовно доносили 

одређени закључци или предлози мера као и похваљивање ученика и задужених наставника 

за постигнуте резултате на такмичењима. У току школске године одржано је 9 седница 

Наставничког већа. 

 

Седнице Одељењских већа одржавале су се по плану и потреби. Такође су биле добро 

припремљене. Одељењска већа су се бавила следећим питањима: 

-     конституисање одељењских заједница, 

-     организација одељењских  састанака, 

-     усвајање распореда писмених задатака, 

-     планирање допунске и додатне наставе, 

-     анализа реализације наставних садржаја, 

-     анализа успеха и изостајања ученика на крају класификационих периода. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

(Психолог школе Весна Маран) 

Током школске 2021/22. године психолог је обављао планом предвиђене активности – 

учествовао у планирању и програмирању рада школе, као и пословима везаним за 

организацију рада школе, учествовао у раду стручних органа школе, сарађивао са 

приправницима и наставницима на замени.  

 

Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима одвијао се по потреби, као и сарадња 

са одељењским старешинама, директором и осталим професорима на том плану. Посебна 

пажња посвећена је ученицима који нису на адекватан начин одговорили захтевима 

комбинованог модела наставе у првом полугодишту и као последица тога добили  велики 

број недовољних оцена. На иницијативу одељењских старешина I разреда са појединим 

ученицима обављен је разговор и предузете мере у циљу њихове боље адаптације. 

Колегиница која је у октобру била на замени анкетирала је ученике I разреда о њиховом 

прилагођавању на нове школске услове. Почетком другог полугодишта организовани су 

састанци директора, психолога и одељењског старешине са ученицима који су имали већи 

број недовољних оцена и њиховим родитељима са циљем остваривања што боље сарадње у 

превазилажењу проблема. 

 

У оквиру педагошко-инструктивног рада, активности психолога биле су усмерене на 

праћење планирања и реализације наставе с обзиром на велики број наставника који су због 

болести одсуствовали са наставе. Психолог је присуствовао угледним часовима колегиница 

М. Митић-Ритан (математика, одељење II/4), Т. Стојановић (енглески језик, одељење I/4), 

О.Петровић (пословна економија, одељење III/4) и И. Вил (канцеларијско пословање, 

одељење I/1) као и редовним часовима колегиница Н. Шушњар (јавне финасије, одељење 

III/1) и Н. Ђорђић (рачуноводство, одељење II/2).  

 

Као руководилац Стручног актива за развој школског програма, члан Стручно веће за 

развојно планирање, Стручног тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од 

насиља и занемаривања, Тима за самовредновање рада школе, психолог је учествовао у 

њиховом раду и праћењу реализације планираних активности. 

 

У децембру је, као члан Селфи школског тима, психолог похађао онлајн обуку за примену 

инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе –Селфи. 

 

Као одговорно лице за праћење сповођења прописаних мера у циљу  заштите од заразне 

болести COVID-19 и контакт са надлежним институцијама, психолог је о мерама 
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спроведеним у школи као и случајевима оболелих ученика и запослених редовно 

обавештавао епидемиолошку службу Института за јавно здравље града Београда. 

 

Психолог је обављао и послове координатора ванредних ученика наше школе. У овој 

школској години 9 ученика прешло је из редовног у ванредни статус, што са 11 ученика који 

настављају ванредно школовање и 2 ученика на доквалификацији,  чини укупно 22 ванредна 

ученика. Током године  изведена су 203 испита, а 6 ученика је положило матурски испит. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

(Библиотекар Славица Петровић) 

        Извештај о раду библиотеке у току  школске 2021/2022 године     

                                              

        У току школске године библиотека је радила редовно и ученици су због свакодневне 

наставе у школи чешће посећивали библиотеку.  

       Дан Школе је радно обележен због епидемиолошке ситуације у држави тако да и ове 

године није била приредба којом увек свечано обележавамо овај дан.  

Економски факултет и Банкарска академија у Београду су поклонили  стручне књиге из 

области економије  које се изучавају у нашој школи. 

У току другог полугодишта  је одржано  ПИСА тестирање у нашој школи као и 

Републичко  такмичење из статистике где сам сарађивала са колегама како би се несметано 

одвијало и једно и друго.   

На крају школске године смо поделили књиге матурантима и тако их на свечани начин 

испратили из наше школе. 

Редовно сам посећивала актив школских библиотекара Земуна, сарађивала сам са 

колегама, директором и ученицима у решавању текућих проблема као и са ДШБС чији сам 

члан већ годинама. 

       Поред обављања посла библиотекара са колегом Божом Тодоровићем уносила сам 

податке у ЈИСП, где се уносе сви подаци везани за школу, запослене и ученике уз сарадњу 

стручних служби школе.  
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РАД  СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

(руководилац Стручног већа Душанка Павловић) 

 

Чланови стручног већа су своје активности реализовали према утврђеном Плану рада за 

школску 2021/2022. годину. Састанци су редовно одржавани и на њима се конструктивно 

дискутовало о свим битним питањима наставе. Заједнички смо усаглашавали начине рада 

и критеријуме оцењивања, формулисали предлоге тема за матурски испит и извршили 

ревизију списка уџбеника. 

Сви чланови стручног већа прошли су предвиђене обуке за пројекат пилотирања државне 

матуре или путем  присуства вебинарима или накнадно погледаним снимцима. Као 

чланови тима за пилотирање државне матуре, наставници су били ангажовани као дежурни 

на практичном делу стручне матуре и као прегледачи теста за Српски језик и књижевност. 

Након прегледања радова, резултати су унети у предвиђеној електронској форми. 

Сагласили смо се да ученицима успех остварен на пробном тесту буде унет у дневник. 

Предлог тема за матурски испит наставници су благовремено припремили узимајући у 

обзир садржаје које су ученици успешно обрадили. Највећи број ученика рад обликује 

преми теми која није из градива. 

У овој школској години није одржан огледни час због кадровске промене у стручном већу 

која се догодила на почетку другог полугодишта. Без обзира на то, одрђени садржаји су 

реализовани на начин који може бити огледан, о чему смо дискутовали на састанцима 

већа. 

Часови су одржани према законски утврђеном фонду са минималним одступањима из 

оправданих разлога. 

Снежана Обрадовић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 
Српски језик и књижевност, Душица Милић, 4-1, 7. 10. 2021. 

Српски језик и књижевност, Душица Милић, 4-2, 28. 10. 2021. 
 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 
Српски језик и књижевност,Душица Милић, 4-3, 5. 10. 2021. 
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Српски језик и књижевност, Душица Милић, 2-1, 16. 11. 2021. 

 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

4-3 2,70 / / 96 3 

4-4 2,90 / / 96 3 

2-1 2,97 / / 107 1 

2-2 2,59 / / 105 3 

2-3 3,18 / / 108 / 

2-4 2,94 / / 107 1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 4-3, 4-4, 2-1 8    

      

ДОДАТНА /     

СЕКЦИЈА 2-1, 2-4;    4-3, 

4-4. 

16    

НАПОМЕНА О РАДУ: Иако је на крају треће класификације било неколико опомена, на 

крају другог полугодишта су сви ученици 4-3 и 4-4 завршили са успехом. Планирани 

садржаји су остварени у великој мери иако нису одржани сви часови (боловање професорке 

због короне у фебруару, промене у календару, лажне дојаве о бомби и др.). Неке оцене су 

поправљане и у последњој седмици јер ученици „нису стигли раније да прочитају 

одговарајуће лектире“. На састанку СВ у априлу усклађен је критеријум оцењивања ученика 

на тесту пилот матуре у школи, па су многим ученицима уписане те оцене. 

Сви ученици су изашли на матурски испит у јуну и положили га. Резултати матурског 

испита показују да су се ученици добро припремили и да су веома добро употребили време 

на писменом задатку на матурском испиту. Професорка је одржала припремну наставу у 

школи за све заинтересоване ученике, а за припрему на даљину није било заинтересованих. 

Сви ученици приступили су свом првом матурском испиту озбиљно, пошто су упознати 

колико временски траје и како технички и естетски треба да изгледа њихов рад. И ове године  

највећи број ученика радио је тзв. слободне теме. Просечна оцена на матурском испиту је: 

4-3:  3,18и 4-4: 3,19.  
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У другом разреду углавном су савладани наставни садржаји и обрађена 

књижевноисторијска раздобља предвиђена наставним планом. И у другом полугодишту 

ученици су испитивани кроз дијалог на часу, одговарајуће тестове, а урађени су и планирани 

писмени задаци. Професорка је оцењивала активност на часу, као и ваннаставне активности 

високим оценама и омогућила ђацима да поправљају своју оцену до последњег дана (као и 

са четвртим разедом). Обавештења ученицима преко Гугл учионице и постављање 

одговарајућих наставних садржаја на њу настављена су и после преласка на редовну 

наставу. Мали број неодржаних часова није спречио усвајање и остваривање планираног 

градива код ученика.  

ТАКМИЧЕЊА: XX литерарни конкурс „Вуково звоно“ у Лозници (републички и 

регионални конкурс) – прва награда за кратку причу- Нина Контић, 4-3; 27. 5. 2022.  

   

РАД СЕКЦИЈЕ: Литерарна секција „Сремац“ већину састанака (од 8 у првом и 16 у другом 

полугодишту) одржала је на даљину, пошто је то било лакше за организовање, али је термин 

одржавања из објективних разлога био променљив. Евиденција рада се води у  Књизи 

осталих облика васпитно-образовног рада. Најважнији моменти у раду секције забележени 

су на Фејсбук страници И после српског српски:) на https://www.facebook.com/literarci и 

међу њима се издваја обележавање Међународног дана писмености, расписивање 

републичких и школских конкурса, објављивање награда на конкурсима и подстицање 

ученика на учешће у литерарном стваралаштву. Oд планираних активности нису остварене 

оне које је спречила пандемија, пре свега посета музејима (Вуков и Доситејев музеј; 

Андрићев спомен-музеј) и Сајму књига, али се радило на обогаћивању вештине и знања о 

писању литерарних форми у прози и стиху. Благовремено је расписан Литерарни конкурс за 

дан школе, на коме је додељена једна прва, две друге и три треће награде. Такође је, месец 

дана унапред, расписан Школски светосавски литерарни конкурс, подељен на Гугл 

учионици Наставничког већа са свим колегама и одељењским старешинама, а објављен и у 

школи пред крај првог полугодишта.  

Резултати Школског светосавског литерарног конкурса објављени су кроз школску књигу 

обавештења, а и на Фејсбук страници  Литерарне секције „Сремац“ почетком фебруара, 

после Светог Саве. Додељена је једна прва, две друге и три треће награде. Књиге ће 

победницима бити додељене на крају другог полугодишта. Током фебруара теоријски су 

обрађени есеј и лирска песма као књижевне форме у којима се ученици изражавају при 

писању неких тема.  

Примери есеја и лирских песама у марту су повезани са конкретним књижевним 

делима и писцима. Данило Киш, Владан Десница и Иво Андрић представљени су неким 

својим есејима о књижевном стваралаштву, али и песмама. Многи ученици су се први пут 

срели са поетиком и поезијом великих писаца и песника кроз наставников и лични избор. – 

У прозном стваралаштву трагало се за занимљивим документарним причама из породице 

или суседства и вежбало приповедање у трећем лицу. Опис деликатне ситуације (истините 

или измаштане) вежбан је у првом лицу – у форми кратке приче, новеле, приповетке…  

https://www.facebook.com/literarci
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Пошто је Друштво за српски језик и књижевност покренуло манифестацију „Март, 

месец српског језика“, руководилац секције је обавестила све ученике школе преко Фејсбук 

странице https://www.facebook.com/literarci/ и подстицала посебно чланове секције да 

учествују у активности под именом „Избор најлепше речи српског језика“. Две чланице 

„Сремца“ су пријавиле своје предлоге. Исто тако је праћена активност Задужбине „Доситеј 

Обрадовић“ при установљавању 10. априла као „дана сећања на Доситеја Обрадовића, 

великог српског просветитеља и првог српског министра просвете“ у школском календару 

МПНТР. Вукова задужбина из Београда је најавила долазак и промоцију „Данице“ у школи, 

али се ништа није могло остварити због епидемиолошке ситуације.  

У априлу и мају су углавном остварени планирани програмски садржаји јер је 

активност секције побољшана због здравствених околности. Припремани су радови за 

конкурсе и смотре ћириличке калиграфије и писмености, али су се заинтересовани ученици 

другог разреда касно консултовали са професором ликовне културе, па је активност 

остављена за наредну школску годину.  У априлу су припремљени и послати радови за 7. 

Београдско огледање, конкурс за средњошколце Србије и региона, а у мају на Литерарни 

конкурс „Вуково звоно“ Огранка Вукове задужбине Гимназије „Вук Караџић“ и Центра за 

културу „Вук Караџић“ у Лозници. На лозничком конкурсу је победила Нина Контић, 

ученица 4-3, у категорији кратке приче. Награде су добитницима уручене на посебној 

књижевној вечери посвећеној литерарном стваралаштву младих, која је организована у дане 

Ђачког Вуковог сабора, 27. маја у Гимназији. Због обавеза пред крај школовања награђена 

матуранткиња није била на додели вредне награде, која, поред осталог, садржи и сребрњак 

са ликом Вука Караџића. Чланови секције су у мајској анкети написали да им је одговарало 

комбиновање састанака на даљину и редовних часова секције у школи.  

 

Јована Станковић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

Српски језик и књижевност, Душанка Павловић, 3/2, исправка писменог задатка, 13. 5. 2022. 

године 
 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

- Српски језик и књижевност, Марија Ритан. 1/2, Гласовне промене – део часа 

искоришћен за читање есеја о штетности дуванског дима које су припремили ученици у 

дисциплинском поступку, 20. 5. 2022. 

- Српски језик и књижевност, Душанка Павловић. 1/2, Дијалекти српског језика – 

презентације радова ученика, 20. 5. 2022. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/literarci/
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СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1/1 2,94   111  

1/2 3,07   111  

4/1 2,90   90  

4/2 3,42   91  

 

Душанка Павловић: 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

 Српски језик и књижевност, Јована Станковић 1/2, Дијалекти српског језика – презентације 

радова ученика, 20. 5. 2022. године 

 

 
НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Српски језик и књижевност, Јована Станковић 3/2, Исправка писменог задатка, 13. 5. 2022. 

године 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1/3 3,55   109 2 

1/4 3,87   109 2 

3/1 3,06   101 4 

3/2  3,03   105 / 

3/3  3,40   102 3 

3/4 2,93  1 104 1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

СЕКЦИЈА 1/3, 1/4  

3/1,2,3,4 

 

20    
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НАПОМЕНА О РАДУ: Ученици првог разреда су у другом полугодишту наставну област 

Народна књижевност реализовали методом пројектне наставе. Презентација радова је била 

веома успешна и већина радова је оцењена највишом оценом што је веома мотивисало 

ученике да до краја наставе буду ангажовани и вредни. Овакви часови могу бити 

представљени и као огледни часови. 

Ученици трећег разреда  су или веома мотивисани за читање књижевних дела предвиђених 

програмом или то не чине, прибегавајући читању скраћених садржаја или интерпретација. 

Наставник настоји да различитим формама оцењивања омогући да ученици остваре бољи 

успех, али некада то није могуће и резултује нижим просечним оценама. Велики број 

ученика се ослања на оцену добијену на писаним проверама и одустаје од усменог 

одговора јер ће у просеку остварити позитивну оцену. 

Онлајн настава и комбиновани модел присуствовања настави су негативно утицали на 

редовност у раду и радне навике. 

Непосредна настава у другом полугодишту је допринела да се наставни садржаји 

приближе великом броју ученика и да кроз различите видове рада остваре бољи успех. 

 

РАД СЕКЦИЈЕ: 

Рад секције је био повремен и условљен специфичним околностима наставе. Садржаје 

планиране за друго полугодиште чланови секције су реализовали према расположивом 

времену. Обликовање интервјуа увежбавано је кроз разговоре са личностима које су 

ученици сами одабрали или измислили што је било веома креативно и занимљиво. 

Прикупљени су подаци о такмичењима на којим су наши ученици учествовали. Током 

екскурзије, чланови секције су бележили занимљивости о локалитетима које смо посетили, 

направили су колаж фотографија и забележили тренутке дружења. Оставрен је контакт са 

бившим учеником Лазаром Прендовићем, студентом журналистике, који је био вољан да 

пренесе своја искуства. Анализа рада секције је показала да постоји интересовање за ову 

ваннаставну активност, да ученици имају потребу за истраживачким и критичким 

сагледавањем друштва у коме одрастају. У секцији се негује тимски рад, развија 

сараднички однос и подстицајна атмосфера. 

ОПИС САДРЖАЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Заједничке ваннаставне активности нису реализоване због још увек нестабилне 

здравствене ситуације. Ученици су информисани о културним и образовним 

манифестацијама које могу самостално посетити. Сви заинтересовани  су добијали 

прилику да усмено реферишу о догађајима којим су присуствовали или да пренесу уписке 

о позоришним представама, предавањима и другом. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

( Руководилац Стручног већа Јелена Младеновић) 

 

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

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

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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. 

Фебруарски распуст је продужен за три дана и трајао је од 14.02.2022. до 18.02.2022. 

године. 

Измењен је и Календар образовно - васпитног рада, па је школска година такође 

продужена за три дана и трајала је до петка 24.06.2022. године.  

У току другог полугодишта чланови Стручног већа за енглески језик одржали су пет 

редовних састанака. На састанцима се говорило о: реализацији планираног Плана и 

програма за друго полугодиште текуће школске године, о резултатима које су ученици 

постигли у процесу наставе и учења, као и о тешкоћама ученика у савладавању појединих 

делова наставних програма. Професори су такође међусобно анализирали контролне вежбе 

и писмене задатке, тј. типове вежбања и резултате истих и размењивали искуства и 

сугестије у пружању помоћи ученицима у савладавању планираних садржаја. За све 

ученике, поготово за оне који су имали потешкоћа у савладавању градива или појединих 

делова градива, одржавана је редовна допунска настава у свим разредима, а садржај и 

редовност похађања исте евидентирани су у електронском дневнику. С тим у вези, 

примећује се да ученици нису били ажурни у похађању овог вида наставе. 

У односу на крај првог полугодишта, средње оцене у одељењима су врло сличне, иако се 

стиче утисак да је степен савладаности градива нижи. У прилог томе говори и чињеница да 
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је већина ученика који су имали недовољну оцену на полугодишту поправила оцену на 

самом крају школске године, тј. у мају месецу, а неки чак и у јуну.  Ове школске године 

један ученик се упућује на поправни испит у августовском испитном року – Василије 

Аничић одељења III/4. 

Чланови Већа нису међусобно посећивали часове. Међутим, преко веб алата Viber били су 

у сталној комуникацији и међусобно размењивали искуства и сугестије као помоћ 

ученицима у савладавању планираних садржаја, као и у даљем раду уопште. 

Колегиница Бранка Поповић отишла је из наше школе, у току другог полугодишта текуће 

школске године. 

Јелена Младеновић: 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

- Енглески језик, Татјана Стојановић, I-4, 6.12.2021. 

- Маркетинг ( изборни ), Весна Комненић, IV-1,2, 22.10.2021. 

 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

- Енглески језик, директор школе проф. Татјана Бакоч, I-1, 6.12.2021. 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

 I-1 2,68 - - 40 - 

 I-2 2,80 - - 40 - 

 III-1 2,34 - - 38 - 

 III-2 2,59 - - 39 - 

 IV-1 2,77 - - 34 - 

 IV-2 2,74 - - 32 - 

 IV-3 2,67 - - 51 - 

 IV-4 2,65 - - 51 - 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА I-1,2 10    



Извештај о раду Економске школе „Нада Димић“                                                 Школска 2021-2022.г. 

 45 

 III-1,2 7    

 IV-1,2,3,4 6    

 

НАПОМЕНА О РАДУ: Ученици су били сарадљиви и углавном савладали градиво 

предвиђено Планом и програмом. Mеђутим, веома мали број ученика свих разреда се 

одазвао часовима допунске наставе, што је и резултирало слабијим успехом. 

Татјана Стојановић 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Посета у оквиру угледног  часа  за предмет  енглески језик ( тема:The Functions  of Money )  

Присуствовале:  

Директорка школе, проф. Татјана Бакоч 

Проф. енгл.језика, Јелена Младеновић ( председник Стручног већа за енглески ј. ) 

Проф. рачуноводства, Драгица Митровић ( одељ.старешина  1 / 4 ) 

Психолог школе, Весна Маран 

Одељење 1  / 4 , 6.12.2021. 
 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

   1 / 3       3,87          /           /          75          / 

   1 / 4       3,77             /          /         74          / 

   2 / 1      2,81          /          /         75          / 

   2 / 2      2,59         /         /         73          / 

   2 / 3 

  Општи  

     Јез. 

Пословни  

      Јез. 

    

     3,12  

 

     3,61 

 

       / 

 

       / 

 

 

         / 

 

        / 

        

       73 

 

        37    

 

          / 

  

          / 

            

    2 / 4 

Општи 

јез. 

 

  

     3,12 

 

     3,61 

 

 

       / 

 

       / 

 

 

        / 

 

        / 

 

        76 

 

        36 

 

 

          / 

 

          / 
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Пословни 

јез. 

 

 

     3 /  3 

Ошти јез.   

 

Пословни  

     јез. 

 

    

     3,27 

 

     3,50 

 

        / 

 

         / 

 

        / 

 

        / 

 

   73 

 

   34 

 

 

 

         / 

 

          / 

    3 /  4 

Општи 

јез. 

 

Пословни  

     jез. 

 

     3, 07   

 

     3,48 

 

     

 

       1 

 

       / 

 

        / 

 

        / 

 

   73 

 

    34 

 

          / 

 

         1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 1 / 3 ; 1 / 4 

 

2 /1,  2/2,       

2/3,   2/ 4 

  

3 / 3 ; 3 /  4 

 

      14 

 

      21 

 

 

      25 

 

 

 

 

   

 

НАПОМЕНА О РАДУ: С обзиром на продужену шк. годину, од  недељу дана, 21.6. – 

24.6. по налогу МПНТР услед објективних околности и дешавања, часови су одржани 
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преко прописаног годишњег фонда, неодржаних часова – нема; изузев у 3. разр. пословни 

јез. – 1 неодржан час услед празничних дана и ученичке праксе. 

                                                                                  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНО-

МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

(Руководилац Стручног већа Марија Митић-Ритан) 

Стручно веће одржало је током ове школске године 9 састанaка. Уз међусобну сарадњу сви 

професори стручног већа су урадили годишње планове рада и у складу са њима и месечне 

планове. Редовно су размењивана искуства, обављане консултације и размењивани задаци, 

како за вежбе, тако и за писмене задатке, а све у циљу усклађености критеријума. Посебно 

морам да истакнем сарадњу за време пандемије, односно онлајн наставе. Наставни садржаји 

из свих предмета су одржани по плану. Мањи број часова није одржан због краћих боловања 

или оправданог одсуства наставника. 

Допунска настава планирана је из математике и хемије. О извођењу наставе води се 

потребна документација. Време одржавања допунских часова, као и њихов садржај 

евидентира сваки професор за себе у едневнику. Допунска настава одржава се у међусмени. 

Ученици нису довољно заинтересовани за допунску наставу. На полугодишту има доста 

недовољних оцена из математике. Направљен је план подршке у учењу и план за 

поправљање недовољних оцена. На крају школске године има 11 недовољних оцена у 

другом и 7 у трећем разреду. Констатовано је да, што се тиче природних наука, онлајн, а ни 

комбинована настава не даје добре резултате. 

На Републичком такмичењу из математике постигли смо одличан резултат, једно друго и 

једно треће место, екипно пето. 

Од 5-7 априла је одржана пробна велика матура. Резултати из математике су лоши али се 

ученици нису ни трудили. 

Међусобна посета часова је изостала због епидемиолошке ситуације. 

Угледни час је одржала проф. Марија Митић-Ритан 25.11.2021. у одељењу 2-4. Наставна 

јединица је била Квадратна ф-ја. Часу су присуствовали: Весна Маран-психолог школе, 

Јелина Јанковић и Белојица Миљан-професори и Алекса Аничић-професор на замени. 

Наредне године огледни час ће одржати професор Биљана Перић у 2. полугодишту. 

 

Марија Митић-Ритан 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

ФРО, Наташа Петровић, 3-1, 24.9.2021. 

ФРО, Наташа Петровић, 3-1, 8.10.2021. 

Јавне финансије, Ирена Андрејевић, 2-4, 19.10.2021. 

Српски језик и књижевност, Јована Станковић, 1-2, 13.4.2022 
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НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Математика, Ирена Андрејевић, 2-2, 18.11.2021. 
Угледни час, Математика, Весна Маран, Јелина Јанковић, Белојица Миљан и Алекса 

Аничић, 2-4, 25.11.2021. 
СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 2,55   107 4 

1-2 3.17   111  

1-3 3,42   108 3 

1-4 3,57   112 +1 

2-2 2,19 3  109 +1 

2-4 2,36 2  109 +1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 21,2 15    

 11,2,3,4 17    

 

Биљана Перић 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:   
Хемија, Славица Лазић,  I/3, 18.5.2022. 

 

 
СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

I/1 3.77 / / 41 / 

I/2 4.00 / / 41 / 

I/3 4.68 / / 41 / 

I/4 4.23 / / 41 / 
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IV/1 5.00 / / 17 / 

IV/2 5.00 / / 16 / 

 

Славица  Лазић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-3 4,03   70 4 

1-4 4,10   70 4 

3-3 4,97   67 3 

3-4 4,93   67 3 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА       1-3   23     

       1-4   23    

 

Јелина Јанковић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС:  

Математика, Марија Митић-Ритан, 24, 25.11.2021. 
 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

41 2,73 / / 93 / 

42 2,81 / / 92 / 

43 2,97 / / 100 / 

44 2,84 / / 99 / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 41,2,3,4 29    

 

ТАКМИЧЕЊА:  

Републичко такмичење средњих стручних школа, 8.4.2022, друго место, Алекса Стојановић 

 

Татјана Ђорђевић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2/1 2,58 2  107 1 

2/3 2,73 4  107 1 

3/1 2,66   103 2 

3/2 2,66 2  106  

3/3 2,80 3  103 2 

3/4 2,79 2  103 2 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 2/1,2/3 17    

 3/1,3/2,3/3,

3/4 

17    

 

ТАКМИЧЕЊА: 

Републичко такмичење из математике, 8/9.4.2022, 3.место, Станковић Анђела 3/1 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИНФОРМАТИКЕ И 

КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ 

(Руководилац Стручног већа Ирена Андрејевић) 

Актив информатике, кореспонденције, канцеларијског пословања и електронског 

пословања је ове школске године одржао девет састанака. Унутар актива дошло је 

кадровске промене, јер је колегиница Мирјана Миленковић отишла крајем децембра у 

пензију, а на њено место је примљена Јована Благојевић, која се није удостојила да пошаље 

извештај руководиоцу актива на крају првог полугодишта, а то није учинила ни на крају 

године.  

Планирани часови су углавном реализовани, код појединих колега постоје мала одступања 

због промене распореда и непланираног јесењег распуста, који је продужен за 3 дана.  Од 

почетка школске године више професора нашег актива је било на боловању због 

обољевања корона вирусом. Проф. Ирена Андрејевић је била месец дана на боловању (од 

краја септембра). Организована је замена и наизменично су је мењали Алекса Аничић и 

Ива Вил. Проф. Дубравка Маринковић је била одсутна само недељу дана и имала је обичан 

вирус. Часови су спојени у једну групу, тако да није било губитака часова. У децембру се 

разболела проф. Радмила Николић и није било могуће наћи замену, која ће квалитетно 

одржати њене часове.  

Сарадња између чланова актива је на високом нивоу, међусобно размењујемо искуства и 

материјале за рад. Добри међуљудски односи унутар актива се позитивно одражавају и на 

успех и рад ученика. Ученици су задовољни оценама и знањем, које су стекли из предмета 

који припадају овом активу. 

 

Коришћење рачунара је неопходно за реализовање планова из свих предмета у оквиру нашег 

већа. Настава канцеларијског пословања, кореспонденције, информатике и електронског 

пословања у првом полугодишту се одвијала без већих проблема. Колега Божидар, који је 

ангажован за одржавање опреме, за кратко време отклања проблеме који се јављају у раду 

на рачунарима. 

 

Огледни час је одржала проф. Ива Вил, 16.6.2022.године, у другој групи одељења 1-1. 

Ученици су веома лепо сарађивали и показали завидан ниво знања из предмета 

Канцеларијско пословање. Час је успешно реализован, а проф. је добила све похвале од 

стране руководиоца актива, директора, психолога и присутне колегинице Вилнесе 

Метановић. 
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Ирена Андрејевић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

Математика, Марија Митић-Ритан, 2-2, 18.11.2021.године 

Огледни час код проф. Иве Вил, 1-1, 16.6.2022.године, 2 бода                                                       

 

 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС 

Јавне финансије, Марија Митић-Ритан, 2-4, 19.10.2021. године 

Јавне финансије, Миланка Станкић, 2-4, 21.12.2021. године 

 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2-1        3,58          /           /         72              / 

2-2        3, 63         /          /     72, 74             / 

2-3        4,42        /          /      70, 68           2, 4 

2-4        4,64        /          /      70, 72           2,0 

2-3        3,30        /          /        72             / 

2-4        3,39       /          /        74             / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 2-3, 2-4        29    
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Вилнеса Метановић 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Пословна кореспонденција и комуникација, Татјана Бакоч, I 4, 24.12.2021  

Канцеларијско пословање, Ива Вил, I 1, 16.6.2022 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

I 1 4,74     

I 2 4,80     

I 3 5,00     

I 4 4,97     

 

Ива Вил  

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:  

Пословна економија, директор школе Татјана Бакоч, 4-3, 25.2.2022. 

Oгледни час: канцеларијско пословање, директор школе Татјана Бакоч, психолог школе 

Весна Маран, предметни професори: Ирена Андрејевић и Вилнеса Метановић, 1-1 друга 

група, 16.6.2022. 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 4,74 / / 114 / 

1-2 4,80 / / 108 / 

 

ОПИС САДРЖАЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Ученици 3.године учествовали су у промоцији школе са предметним професором,  у 

оквиру Канцеларије за младе у Земуну, 6.6.2022.  у трајању око 6 часова  
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Дубравка Маринковић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2-4 4,09 / / 70/70 2/2 

3-2 4,94 / / 67 3 

3-3 4,47 / / 66 4 

3-4 4,45 / / 66 4 

4-3 4,42 / / 62 4 

4-4 4,23 / / 62 4 

 

 

 

Радмила Николић 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Рачунарство и информатика, Оливера Петровић, 1-1, 29.12.2021. 
 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 4,29 - - 70 2 

1-2 4,53 - - 70 2 

1-3 4,87 - - 74 - 

2-1 4,58 - - 64 6 

2-2 4,52 - - 70 2 

2-3 4,73 - - 70 2 

 

НАПОМЕНА О РАДУ: 

- Спровела ПИСА тестирање у школи за ученике 1. и 2. разредау функцији тест 

администратора.Тестирање је спроведено 8.3.2022, а у тестирању је учествовало 35 

од изабраних 42 ученика. 
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- Припремила и спровела анкету за ученике и наставнике у поступку самовредновања 

"SELFIE 2021-2022, session 3" у оквиру Селфиинструмента. Анкету реализовала у 

функцији школског координаторапериоду 16.5-5.6.2022.год. (10 сати) 

- У току школске године радила на пословима школског администратора за школски 

налог на Гугл домену за установе образовања. Формирала налоге за ученике првог 

разреда у овој школској години, као и креирала налоге за наставнике који су 

ангажовани на пословима замене одсутних наставника. 

- У току школске године радила на пословима школског администратора за есДневник 

(отварање школске године, пренос података и постављање предмета и предметних 

наставника за одељења првог и другог разреда). Креирала додатна упутства за 

коришћење електронског дневника. 

 

Јована Благојевић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

I4 4.97 / / 70 / 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПРЕ 

ПРЕДМЕТА 

(Руководилац Стручног већа Сања Станојевић) 

Одржано је 9 састанака актива у току школске године. Састанци су углавном били 

одржани путем мејла тако да су присуствовали сви чланови актива. Колеге су успеле да 

реализују часове према наставном плану и програму, тамо где нису реализовани сви 

предвиђени часови разлог је био одсуствовање услед болести наставника. И поред тога 

одступања од планираних часова нису већа од дозвољених.  Састанци су се одржавали 

према плану рада. Колегиница Оливера Петровић је одржала огледничас коме су 

присустовали и чланови актива. 
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Сања Станојевић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

Пословна економија, Петровић Оливера, III-4, 15.06. (огледни час) 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2-1 4.81   67 5 

2-2 4.59   67 5 

3-1 4.88   63 7 

3-2 4.82   64 6 

3-3 4.70   65 7 

3-4 4.97   64 8 

4-3 4.79   61 4 

4-4 4.84   61 4 

 

Наташа Ђорђић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

  IV1   3,73          62  

  IV2   3,87          62  

 

Весна Комненић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

Пословна економија, Петровић Оливера, III-4, 15.06. (огледни час) 

 
НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:   
Маркетинг, директор школе Татјана Бакоч, 4-3, 22.10.2021. 

Маркетинг, Јелена Младеновић, 4-1,2, 22.10.2021. 
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СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 3,10 - - 74 - 

1-2 2,90 - - 74 - 

2-1 2,65 - - 71 1 

3-1 2,91 - - 70 - 

3-2 2,81 - - 70 - 

4-1 ФП 3,53 - - 62 - 

4-2 ФП 3,61 - - 61 1 

4-1,2  4,24 - - 62 - 

4-3 3,70 - - 66 - 

4-4 3,39 1 - 65 1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 1-1 13    

 2-1 9    

 3-1 9    

 

 

Александра Перовић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

Пословна економија, Петровић Оливера, III-4, 15.06. (огледни час) 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

I-1 2,55 2 - 103 9 

I-2 2,40 1 - 102 8 

I-3 3,00 - - 104 8 
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I-4 3,37 1 - 104 8 

II-3 3,27 - - 99 7 

II-4 2,79 1 - 97 9 

IV-3 2,76 - - 60 5 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА I-1,2,3,4 15    

    II-3,4 15    

    IV-3 12    

 

 

Ива Вил  

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:   

Пословна економија, Татјана Бакоч, 4-3, 3.12.2021. 

Пословна економија, директор школе Татјана Бакоч, 4-3, 3.12.2021.  Огледни час: 

канцеларијско пословање, директор школе Татјана Бакоч, психолог школе Весна Маран, 

предметни професори: Ирена Андрејевић и Вилнеса Метановић, 1-1 друга група, 

16.6.2022. 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2-1 

принциши 

економије 

3,84 / / 72 / 

2-2 

принципи 

економије 

3,63 / / 72 / 

3-1 пословна 

економија 

3,19 / / 69 1 

3-2 пословна 

економија 

3,16 / / 69 1 

4-3 пословна 

економија 

3,79 / / 65 3 

4-4 пословна 

економија 

3,94 / / 65 3 
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4-4 основи 

економије 

4,32 / / 66 2 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 2-1 31    

 2-2 31    

 

Ружица Ђорђевић 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Економско пословање,Драгана Славуљ,2/4 2.група 13.10.2021. 
 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2/2 2,81 - - 69 3 

2/3 5,00 - - 70 2 

2/4 4,94 - - 71 1 

3/3 3,80 - - 67 3 

3/4 3,43 - 1 67 3 

4/3 3,73 - - 63 3 

4/4 3,71 - - 63 3 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 3/3 и 3/4 20    

 

Петровић Оливера 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС:  
Рачунарство и информатика,   Николић Радмила,   I/1,  29.12.2021. год. 

 
НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:  

Пословна економија, ОГЛЕДНИ ЧАС, наставна тема: Мултикултурализам у менаџменту, 

15. јун, први час поподневне смене у одељењу III/4, часу присуствовали: психолог школе 
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Маран Весна,  председник стручног већа Станојевић Сања и професори: Комненић Весна, 

Перовић Александра и Метановић Вилнеса 
 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

I/1 2,32 4  72 2 

I/2 2,30 _  75 +1 

I/3 2,74 _  72 2 

I/4 3,30 _  73 1 

II/1 2,68 _  72 _ 

II/2 2,33 _  72 _ 

II/3 3,12 _  72 _ 

II/4 2,64 1  72 _ 

III/3 2,90 3  70 _ 

III/4 2,68 2 1 70 _ 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА I/1,2,3,4 16    

 II/1,2,3,4 14    

 III/3,4 6    
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Ирена Андрејевић 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

 Огледни час код проф. Иве Вил, 1-1, 16.6.2022.године, 2 бода                                                       

 
НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС 

Јавне финансије, Марија Митић-Ритан, 2-4, 19.10.2021. године 

Јавне финансије, Миланка Станкић, 2-4, 21.12.2021. године 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2-3      3,30        /          /         72            / 

2-4      3,39       /         /         74           / 

 

Нађа Петровић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧ

НА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

3/1 – Јавне 

финансије 

4,22 - - 69 1 

3/1 – 

Национална 

економија 

4,38 - - 69 1 

3/2 – Јавне 

финасије 

4,03 - - 69 1 

3/2 – 

Национална 

економија 

4,00 - - 69 1 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И 

СТАТИСТИКУ 

(Руководилац Стручног већа Наташа Ђорђић) 

Већ од 24.1.2022. прешло се на комбиновану наставу, па је било потребно организовати праћење 

наставе на тај начин (организовање ученика у групе, стављањематеријала на google учионицу). С 

обзиром да се и у нашој школи организује државна матура (пробна) за 2.2.2022. организован је 

бесплатни Вебинар за професоре на ову тему. Од 24.1.2022. прешло се на праћење наставе по 
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првом моделу. Због еписемије промењен је школски календар. 18.3.2022. у школи је реализован 

семинар на тему Превенција насиља-пут ка школи без насиља. Били смо организатори републичког 

такмичења из статистике. Ученик IV4 Младен Ћурчија чији је ментор професор Љиљана Живић 

освојио је прво место и тако да смо и  следеће године  домаћини. Дуго смо се припремали и 

успешно реализовали пилот државну матуру у априлу месецу. Билисмо заинтересовани за градско 

такмичење из рачуноводства (проф. Драгица Митровић), али се оно на жалост није реализовало. С 

обзиром да је укинут профил ФА и уводи се нови ФРТ, урадили смо на нивоу актива табеле за тај 

профил. Председник актива је наручио уџбенике који би могли користити предметним 

професорима при реализацији наставе. Извршена је прерасподела часова за следћу школску 

годину. Изабран је нови председик актива Вилнеса Метановић. Договорено је до када професори 

треба да предају извештаје, планирано усавршавање за следећу годину и план допунске, додатне 

такмичења. 

Друго полугодиште, што се тичче овог актива је успешно завршено. Сви планирани часови су и 

одржани. Добили смо нову колегиницу Љиљану Јаблоњскеј. Испратили смо још једну успешну 

генерацију, пошто су сви ученици положили матуру. 

 

Наташа Ђорђић 
 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС 

Рачуноводство, психолог школе Весна Маран, 2-2, 19.11.2021. 
Финансијско рачунодовдствена обука, директор школе Татјана Бакоч, 2-2, 29.12.2021.,  

Финансијско пословање; Весна Комненић; IV1; 25.3.2022. 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

     II1      4,06          /           /       102           3 

     II2     4,07          /           /       108           / 

     II2(рач)         2,30          /           /     73+72           / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА     II2 15 (25укупно)    
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Вилнеса Метановић 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Ревизија, Љиљана Јаблоњскеј, IV1 , 11.5.2022 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

IV 1 4,60     

IV 2 4,52     

 

Драгица Митровић 

НАСТАВНИК ПОСЕТИО ЧАС: 

Енглески језик- проф.Татјана стојановић, угледни час,1/4, 6.12.2021 
 

НАСТАВНИКУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Рачуноводство, директор Татјана Бакоч, 1/4, 6.12.2021 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-3 3,81 - - 75 - 

1-4 4,07 - - 145 - 

3-1 3.38 - - 102 - 

3-3 3.33 - - 139 2 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 3-3, 3-1 28    

 

 

ТАКМИЧЕЊА: 
Пријавила сам и спремала 5 ученикa  3-3  за такмичење , али  је касније  отказано због малог броја 

одазваних школа. 
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 Јелена Кнежевић: 

НАСТАВНИКУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Економско пословање-директор Татјана Бакоч, 3/3, 14.9.2021 

 Економско пословање, директор школе Татјана Бакоч, 3/3, 1.2.2022. 3 бода 
 

                                                               СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

III-2 

рачуново-

дство 

3,44 / / 68в 

(2.група) 

/ 

 

 

III-1 

рачуново-

дство 

3,38 / / 68в 

(1.група) 

/ 

III-1фро 4,31 / / 144в 

(2.група) 

/ 

III-2 фро 3,84 / / 144в 

(2.група) 

/ 

III-3 

економско 

пословање 

4,00 / / 68в 

(1.група) 

72в 

(2.група) 

/ 

/ 

III-4 

економско 

пословање 

3,90 / / 70в 

(1.група) 

70в 

(2.група) 

/ 

/ 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА / /    

ДОДАТНА III-1,2 ФРО 

 

25    

СЕКЦИЈА Ученици 

школе 

30    

СЕКЦИЈА УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА -  активности секције се поклапају са напред 

наведеним активностима. Ученици су учествовали на радионицама у оквиру Креативних 



Извештај о раду Економске школе „Нада Димић“                                                 Школска 2021-2022.г. 

 65 

радионица организованих при СКЦ-у, а за које су имали детаљне припреме у школи или 

онлајн конференцијом у оквиру рада секције.  

Професори Наташа Петровић и Радмила Николић су присуствовале тренингу наставника 

при организацији ЈАС а у циљу имплементације програма Girls Go Cirkular у оквиру секције.  

Секција је посебну пажњу, време и састанке посветила међународном  такмичењу 

ПрофСтарт које се одржало у Москви 2-4. новембра 2021. године, а које се одржава као вид 

сарадње Републике Србије и Руске федерације. Такмичење се организује под 

покровитељством Министарства просвете Републике Србије. Организација такмичења је 

ове године додељена МЕФ факултету. Наш тим који су сачињавали ученици Ана 

Стевановић, Андреа Сокола, Огњен Перишић, Стефан Гвоздић, Мирослава Релић и 

Александар Обровски су имали посебан изазов и веома су озбиљно схватили овај пројекат. 

Такмичење се прво одржало у Србији када је наш тим освојио прво место и пласирао се за 

међународно такмичење у Москви у мају. Због епидемиолошких мера део тима сачињавају 

прошлогодишњи матуранти, јер Указом председника Путина такмичење је померено са маја 

на новембар 2021. године. Било је пуно састанака онлајн, припрема пословног плана, проба 

свега што пропозиције захтевају, а све на тему социјалног предузетништва. Увежбаван је 

наступ, писање овог пројекта, подељене су активности, и посебан моменат је да је наш 

ученик Стефан Гвоздић већи део материјала презентовао жирију на руском језику јер је то 

његов матерњи језик. Захваљујући оваквом раду и посвећености ученика, освојена је 

специјална награда за висок друштвени допринос пројекту. Посебан моменат је да је 

Секција добила пуну подршку школе и да је сав материјал односно пројекат који је послат 

у Москву као услов за учешће, преведен од стране судског тумача за руски језик, и да је све 

трошкове финансирала наша школа јер је управа препознала значај и успех такмичења. 

 Такође су се ученици, чланови секције такмичили на Регионалном такмичењу Пословни 

изазов у организацји ДМуС. Учешће на овим догађајима је подразумевало предходну 

припрему и стицање вештина из области предузетништва, израде бизнис планова, 

информатике, комуникације, презентације... И ове године рад секције се базира на развијању 

каријерног усмеравања код ученика и стицању вештина из те области, па су све активности 

рада секције до овог момента биле усмерене у том правцу. Урађена је и презентација 

програма ДМуС за ученике који нису упознати са радом овог међународног програма. 

Одржавани су састаци по потреби а у складу са тајмингом њихових такмичења, као и 

припрема и рад у оквиру Ученичке компаније која је регистрована. 
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Јелина Јанковић: 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

3/3 3,80 / / 70 / 

 

 

Љиљана Живић: 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Статистика. Директор Татјана Бакоч, 4/3, 5.11.2021 

Статистика. Директор Татјана Бакоч, 4/4, 3.12.2021 

Статистика. Директор Татјана Бакоч, 3/4, 15.3.2022 

Статистика. Директор Татјана Бакоч, 3/4, 26.4.2022 

 

 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

34 3,52 / / 66/70 (1.група) 

66/70 (2.група) 

4 

4 

41 3,10 / / 87/93(1.група) 

87/93 (2.група) 

6 

6 

42 3,29 / / 87/93(1.група) 

90/93(2.група) 

6 

3 

43 3,00 / / 64/66 2 

44 3,03 / / 64/66 2 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 43, 44 12+11=23    
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ТАКМИЧЕЊА:(уписати следећим редоследом: назив такмичења, датум, освојено место, име и 

презиме ученика, одељење) 

Републичко такмичење из Статистике ,  25.3.- 26.3. Земун, 1. место, Младен Ћурчија IV4 

 

Марија Радоњић: 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1- 1 2,65 1 / 74+38 / 

1 -2 2,47 1 / 74+38 / 

4-1 4,03 / / 120 / 

4-2 4,39 / / 129 / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 1-1 16    

 1-2 16    

 

 

 

 

Миланка Станкић: 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1/3 3,81   70  

2/3 3,42   64+66+66  

2/4 3,33   66+64+64  
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3/4 3,28   64+64+64  

      

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 2/4 20    

 

 

  Наташа Петровић:    

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС 

Финансијско-рачуноводствена обука, Марија Митић- Ритан, 3/1, 24.09.2021. 3 бода 

Финансијско-рачуноводствена обука, Марија Митић- Ритан, 3/1, 8.10.2021. 3 бода 

Финансијко-рачуноводствена обука, директор школе Татјана Бакоч, 2/2, 29.12. 2021 3 бода. 
 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

III-2 

рачуново-

дство 

3,44 / / 68T 

64В 

(1.група) 

/ 

2 

 

II-1 фро 4,06 / / 105 3 

II-2 фро 4,07 / / 105 3 

III-1фро 4,31 / / 136 4 

III-2 фро 3,84 / / 144 / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 3/2 28    

СЕКЦИЈА Ученици 

школе 

30    
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НАПОМЕНА О РАДУ: Допунска настава се поред класичног вида, одвијала на 

специфичан препоручени начин а у складу са епидемиолошким препорукама, путем 

платформи, пре свега објашњењима преко вајбер групе која постоји још од почетка 

емидемије. Ученици су често постављали питања и тражили појашњење појмова преко 

вајбер апликације, мејла и гугл учионице .  

ТАКМИЧЕЊА:(уписати следећим редоследом: назив такмичења, датум, освојено место, име и 

презиме ученика, одељење) Наведено у првој табели. 

2- 4. 11. 2021. – Међународно такмичење у организацији МЕФ факултета као 

партнереске институције из Србије уз Високу пословну школу Ломоносов а при 

Министарству просвете РС,  ПрофСтарт у категорији Професионално волонтирање, 

социјално предузетништво, онлајн . Освојена специјална награда за висок 

друштвени допринос пројекту.  ученици Андреа Сокола, Огњен Перишић, Ана 

Стевановић, Мирослава Релић, Александар Обровски (због епидемиолошке ситуације и 

одлагања такмичења у мају, бивши матуранти IV2) и Стефан Гвоздић III2. Припрема и 

вођење –15 бодова 

РАД СЕКЦИЈЕ:( кратак извештај о активностима) : СЕКЦИЈА УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА 

-  активности секције се поклапају са напред наведеним активностима. Ученици су 

учествовали на радионицама у оквиру Креативних радионица организованих при СКЦ-у, а 

за које су имали детаљне припреме у школи или онлајн конференцијом у оквиру рада 

секције.  

Професори Наташа Петровић и Радмила Николић су присуствовале тренингу наставника 

при организацији ЈАС а у циљу имплементације програма Girls Go Cirkular у оквиру секције.  

Секција је посебну пажњу, време и састанке посветила међународном  такмичењу 

ПрофСтарт које се одржало у Москви 2-4. новембра 2021. године, а које се одржава као вид 

сарадње Републике Србије и Руске федерације. Такмичење се организује под 

покровитељством Министарства просвете Републике Србије. Организација такмичења је 

ове године додељена МЕФ факултету. Наш тим који су сачињавали ученици Ана 

Стевановић, Андреа Сокола, Огњен Перишић, Стефан Гвоздић, Мирослава Релић и 

Александар Обровски су имали посебан изазов и веома су озбиљно схватили овај пројекат. 

Такмичење се прво одржало у Србији када је наш тим освојио прво место и пласирао се за 

међународно такмичење у Москви у мају. Због епидемиолошких мера део тима сачињавају 

прошлогодишњи матуранти, јер Указом председника Путина такмичење је померено са маја 

на новембар 2021. године. Било је пуно састанака онлајн, припрема пословног плана, проба 

свега што пропозиције захтевају, а све на тему социјалног предузетништва. Увежбаван је 

наступ, писање овог пројекта, подељене су активности, и посебан моменат је да је наш 

ученик Стефан Гвоздић већи део материјала презентовао жирију на руском језику јер је то 

његов матерњи језик. Захваљујући оваквом раду и посвећености ученика, освојена је 

специјална награда за висок друштвени допринос пројекту. Посебан моменат је да је 

Секција добила пуну подршку школе и да је сав материјал односно пројекат који је послат 

у Москву као услов за учешће, преведен од стране судског тумача за руски језик, и да је све 

трошкове финансирала наша школа јер је управа препознала значај и успех такмичења. 
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 Такође су се ученици, чланови секције такмичили на Регионалном такмичењу Пословни 

изазов у организацји ДМуС. Учешће на овим догађајима је подразумевало предходну 

припрему и стицање вештина из области предузетништва, израде бизнис планова, 

информатике, комуникације, презентације... И ове године рад секције се базира на развијању 

каријерног усмеравања код ученика и стицању вештина из те области, па су све активности 

рада секције до овог момента биле усмерене у том правцу. Урађена је и презентација 

програма ДМуС за ученике који нису упознати са радом овог међународног програма. 

Одржавани су састаци по потреби а у складу са тајмингом њихових такмичења, као и 

припрема и рад у оквиру Ученичке компаније која је регистрована. 

Сарадња са МЕФ факултетом и њиховим радионицама у организацији СКЦ је настављена. 

Одржана су квалитетна предавања. Такође у оквиру секције су одржаване радионице онлајн 

формата као и на класичан начин на  којима су ученици радили SWOT  aнализу на постојећу 

ситуацију, тачније анализирали су положај привредних субјеката у зависности од 

делатности предузећа а у условима глобалне пандемије, као и рецесије која се тренутно 

дешава изазвана многобројним неочекиваним факторима. Рађене су студије случаја на 

сличне теме, као и у HR области. На овај начин, ученици су користили примењену економију  

у решавању конкретних ситуација и изазова.  

 

Светлана Јакшић: 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

Директор Татјана Бакоч  2/1, дана 16.3.2022. 

Директор Татјана Бакоч 4/3, дана 9.5.2022. 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

 2/1   3,32  /  /  140  4 

 4/1   3,87  /  /   62  / 

 4/2   3,71  /  /  62  / 

 4/3  4,15  /  /  126 6 

      

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 2/1 15    
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 4/1,2  8    

 4/3  5    

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ИСТОРИЈЕ,СОЦИОЛОГИЈЕ,ГЕОГРАФИЈЕ,ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, 

ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАУКЕ 

(Руководилац Стручног већа Виолета Богдановић Шутковић) 

Стручно веће професора историје, географије, социологије, ликовне културе, грађанског 

васпитања и верске наставе одржало је девет редовних састанака у току школске 2021/2022. 

године. Већина састанака је одржана на даљину у складу са препоруком МПНТР и због тога 

што већина чланова Већа ради у две или три школе. Колегинице Ивана Булајић и Јована 

Станковић вратиле су се са породиљског боловања почетком другог полугодишта. У 

периоду од 6. до 24. јуна 2022. године колега Александар Вил мењао је проф. историје 

Драгану Славуљ, која је била на боловању. 

Чланови Стручног већа су: усвојили План рада Стручног већа, план одржавања додатне и 

допунске наставе, анализирали успех ученика на крају првог и трећег класификационог 

периода, на крају првог и другог полугодишта, пратили ритам и редовност оцењивања 

ученика, указивали на проблеме у току реализације наставе и примењивали мере за њихово 

превазилажење у сарадњи са одељењским старешинама и стручном сарадницом – 

психологом Весном Маран, анализирали примену Правилника о оцењивању ученика 

средњег образовања и васпитања и редовност вођења педагошке докуметације. Током 

школске године настава је реализована непосредно у школи (модел 1), осим у периоду када 

се на основу одлуке МПНТР примењивао модел 2, због актуелне епидемиолошке ситуације. 

Материјал са часова је свим ученицима био доступан преко Гулг учионице. Ученици су 

успешно савладали градиво и прилагодили се условима  и начину рада. Предметни 

наставници су редовно оцењивали ученике према важећем Правилнику о оцењивању 

ученика у средњем образовању и васпитању.  Већина планираних часова је одржана. Мања 

одступања у односу на планиран број часова резултат је оправданог одсуства наставника 

или неуједначеног броја наставних дана у школској години.  Међусобне посете часова су 

остварене. Услови и начин рада током ове школске године утицали су на рад секције којом 

руководи вероучитељ Миљан Белојица. Чланови секције нису били у могућности да 

припреме и прикажу програм поводом Дана школе и школске славе. Група ученика је део 

часова Верске наставе имала у оближњој цркви и присуствовала недељним литургијама. То 

су активности које већ годинама организује вероучитељ Миљан Белојица. Поред тога, 

ученици наше школе су у пратњи проф. Гавриловића, имали прилику да погледају радове 

изложене у Уметничкој галерији „Стара капетанија“ у Земуну.  

Реализоване су све планиране активности, осим огледних и угледних часова, али су одржане 

две презентације рада ученице Ане Драшковић, 4-2 са којим је учествовала и остварила 

успех на Такмичењу ученика средњих школа из социологије. Информативна служба 
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Градске општине Земун објавила је чланак о првој одржаној презентацији. Презентацијама 

су присуствовали члан Већа Градске општине Земун Иван Морић, директорка Татјана 

Бакоч, професори, стручне сараднице, ученици 4-2, група ученика 4-1, као и некадашњи 

ученици наше школе. За постигнуте резултате ученица Ана Драшковић је награђена од 

стране Економске школе „Нада Димић“ и Градске општине Земун, док је менторка Виолету 

Богдановић Шутковић добила награду од Градске општине Земун.  

На пробној Државној матури одржаној од 5. до 8. априла 2022. учествовали су следећи 

чланови Већа у својству дежурних наставника/ца: Драгана Славуљ, Сања Станојевић, 

Миљан Белојица, Бане Гавриловић, Ивана Булајић, Јелина Јанковић и Виолета Богдановић 

Шутковић.  

Чланови Стручног већа предложили су План рада Већа, поделу предмета на наставнике и 

задужења за наредну школску годину. Такође, усвојили су списак уџбеника за сва три 

образовна профила и план стручног усавршавања.  
 

 

 

Виолета Богдановић Шутковић – наставница социологије 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

3-3 4.20 / / 70 / 

3-4 3.86 / / 70 / 

4-1 3.37 / / 62 / 

4-2 3.87 / / 62 / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ПРИПРЕМ

НИ РАД ЗА 

ТАКМИЧЕ

ЊЕ 

4-2  

Ученица 

Ана 

Драшковић 

30    

 

НАПОМЕНА О РАДУ: 

Настава је од почетка школске године реализована непосредно у школи, а материјал у периоду 

примене модела 2  постављан на одабрану платформу Google Classroom. Наставни материјал чине 

презентације, задаци и питања за учење, аудио и видео материјал и одабрани текстови. Већина 

ученика активно је учествовала у раду. Сви ученици су остварили позитиван успех на крају другог 

полугодишта. 
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Од средине новембра 2021. до средине фебруара 2022. године одржано је 30 часова припреме за 

такмичење из социологије. Припремни рад са ученицом Аном Драшковић, 4-2 одвијао се непосредно 

у школи и онлајн. Презентација рада ученице Ане Драшковић одржана је два пута у школи. Прва 

презентације је одржана 17. 5. 2022. на часу Социологије са правима грађана у одељењу 4-2. У 

представљању рада учестовао је ученик Марко Опачић, Анин друг из одељења, који је у улози 

наратора читао одабране делове интервјуа учесника истраживања. Проф. Виолета Богдановић 

Шутковић уручила је учесницима презентације пригодне поклоне – социолошке студије и 

такмичарки Ани Драшковић диплому и потврду о оствареном успеху на такмичењу, ради уписа на 

факултет, које је доставио организатор такмичења Српско социолошко друштво. Презентацији рада 

присуствовали су члан Већа Градске општине Земун Иван Морић, директорка Татјана Бакоч, проф. 

Јована Станковић, библиотекарка Славица Петровић, група ученика 4-1, Анини другови из одељења 

4-2 и менторка Виолета Богдановић Шутковић. Другој презентацији рада, одржаној 24. 5. 2022. 

године,  присуствовали су: проф. Душанка Павловић, проф. Светлана Јакшић, проф. Љиљана Живић, 

проф. Весна Комненић, стручна сарадница – психолог Весна Маран, ученица Александра 

Радивојевић, 4-2, некадашњи ученици наше школе Маша Словић и Марко Ункашевић, као и 

менторка Виолета Богдановић Шутковић. При другом представљању рада улогу наратора је 

преузела ученица Ивана Матић, 4-2. Доценткиња др Милена Токовић, чланица регионалне Комисије 

Такмичења ученика средњих школа из социологије, понудила је Ани Драшковић да студентима 

представи рад у наредном семестру, јер је према њеној оцени рад „оригиналан и  изузетно зрео“ и 

већ је делове рада цитирала на вежбама студената.  

ТАКМИЧЕЊА:  

1. Такмичење ученика средњих школа из социологије – регионални ниво, 5. 3. 2022.,        1. 

место, Ана Драшковић, 4-2 

2. Такмичење ученика средњих школа из социологије – републички ниво, 19. 3. 2022.,     3. 

место, Ана Драшковић, 4-2 

На Републичком такмичењу учествовало је 12 ученика и то 10 гимназијалаца и две ученице средњих 

стручних школа. Ученица Ана Драшковић је била једина представница београдских средњих школа 

(гимназија и средњих стручних школа) на републичком такмичењу. 

 

Драгана Славуљ – наставница историје и грађанског васпитања 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС:  

Економско пословање, Р.Ђорђевић, 2-4, 13.10.2021.године 

 

СТАТИСТИКА 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

ДОПУНСКА 1-1,2,3,4 8    

 2-1,2,3,4 5    
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Александар Вил – наставник историје (на замени) 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 3,03 1 / 73 1 

1-2 3,00 / / 74 / 

1-3 3,58 / / 74 / 

1-4 3,83 / / 74 / 

2-1 3,06 / / 70 2 

2-2 3,00 / / 70 2 

2-3 3,52 / / 69 3 

2-4 3,21 / / 72 / 

3-1 4,84 / / 35 / 

3-2 4,60 / / 33 2 

 

 

Ивана Булајић – наставница географије 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1/1 4.19 / / 74 0 

1/2 4.33 / / 75 0 

1/3 4.71 / / 74 0 

1/4 4.60 / / 74 0 
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Бане Гавриловић – наставник ликовне културе 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

2/3 4,94 / / 34 2 

2/4 4,91 / / 35 1 

3/1 4,84 / / 34 2 

3/2 4,69 / / 34 2 

 

 

ОПИС САДРЖАЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ : 

Посета Уметничкој галерији „Стара капетанија“ у јуну 2022. године. 

 

Јелина Јанковић – наставница грађанског васпитања 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

4-1,4 веома 

успешан 

/ / 30 / 

4-2 веома 

успешан 

/ / 30 / 

4-3 веома 

успешан 

/ / 30 / 

 

Јована Станковић – наставница грађанског васпитања 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:   
Грађанско васпитање, Татјана Бакоч,  1-1, 13. 5. 2022. 

 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 
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1/1 Веома 

успешан 

/ / 35 1 

1/2 Веома 

успешан 

/ / 35 1 

1/3 Веома 

успешан 

/ / 35 1 

2/1 Веома 

успешан 

/ / 34 2 

2/2 Веома 

успешан 

/ / 34 2 

2/3 Веома 

успешан 

/ / 34 2 

2/4 Веома 

успешан 

/ / 36 / 

 

Сања Станојевић – наставница грађанског васпитања 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС:   
Пословна економија, Оливера Петровић, 3-4, 15. 6. 2022. 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-4 веома 

успешан 

/ / 32 4 

3-1 веома 

успешан 

/ / 35 / 

3-2 веома 

успешан 

/ / 35 / 

3-3 веома 

успешан 

/ / 35 / 

3-4 веома 

успешан 

/ / 35 /  
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Драгана Аврамовић - наставница верске наставе 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС: 

Верска настава, Миљан Белојица, 3-1,  27. 5. 2022. 

 

НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС: 

 Верска настава, Миљан Белојица, 3-4, 13. 5. 2022.  

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

4/4 Истиче се - - 34 - 

3/4 Истиче се - - 36 1 

3/2 Истиче се - - 36 1 

 

Миљан Белојица – наставник верске наставе 

НАСТАВНИК ЈЕ ПОСЕТИО ЧАС:  

- Грађанско васпитање, Јелина Јанковић 4/2, 26.11.2021.   
- Грађанско васпитање, Јелина Јанковић, 4-2, 26. 3. 2022. 

- Верска настава, Драгана Аврамовић, 3-4, 13. 5. 2022. 

 

 
НАСТАВНИКУ СУ ПОСЕТИЛИ ЧАС:  

- Драгана Аврамовић,  3/1, 29.10.2021. 

- Грађанско васпитање, Јелина Јанковић, 1/1, 21.11.2021. 
- Верска настава, Јелина Јанковић, 1-1, 20. 5. 2022. 

- Верска настава, Драгана Аврамовић, 3-1, 27. 5. 2022. 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 истиче се / / 36 / 

1-2 истиче се / / 36 / 

1-3 истиче се / / 36 / 

1-4 истиче се / / 36 / 

2-1 истиче се / / 36 / 

2-2 истиче се / / 36 / 

2-3 истиче се / / 36 / 
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2-4 истиче се / / 36 / 

3-1 истиче се / / 36 / 

3-3 истиче се / / 36 / 

4-1 истиче се / / 36 / 

4-2 истиче се / / 36 / 

4-3 истиче се / / 36 / 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОДЕЉЕЊЕ УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

   

СЕКЦИЈА Одложена је 

припрема 

хора за 

прославу  

138.годишњ

ице школе, 

због 

епидемио-

лошке 

ситуације. 

Приредба 

поводом 

школске 

славе на 

Савиндан 

није 

одржана, 

због 

епидемиол

ошке 

ситуације.  

   

 

НАПОМЕНА О РАДУ: 

Поред планираних наставних јединица, владајућих Празника који су нам  ишли календарски у у 

сусрет, посветили смо повремено и неколико часова како би приказивали документарне филмове о 

појединим јубиларним догађајима као и о сведоцима тих догађаја, као нпр. Светом владици 

Николају, Светој Земљи и Јерусалиму, серијал о Светим Иконама и Литургији, као и много других 

историјских и културних тема. 

РАД СЕКЦИЈЕ:  

Припрема хора за прославу 138. година постојања школе, као и рад са глумачком секцијом и хором 

за прославу школске славе нису одржани, због епидемиолошке ситуације.  

ОПИС САДРЖАЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

Током наставе и недељним литургијама, одлазили смо повремено са одељењима или појединцима 

викендом на литургију са децом из околних парохија из Земуна и Н.  Београда у најближу цркву, 

обично у Земуну у манастир Светог Архангела Гаврила у Земунском парку, где смо похађали 

богослужења на велике празнике као и одржавати школске часове у простору цркве. 

Одлазак и похађање недељне литургије у Богородичну Цркву у Земуну поводом Св. Тајне Причешћа 

на крају прве недеље Божићног поста.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

(Руководилац Стручног већа Сандра Зајц) 

Чланови актива: Предраг Шеварлић и Сандра Зајц. У току другог  полугодишта шк. 2021/22. 

године одржано је 2 састанка актива. Анализирани су планови и програми рада наставе физичког 

васпитања и изабраног спорта. Анализирани су резултати такмичења.  Извршена је анализа рада на 

крају другог класификационог периода. Ниједан од чланова актива у овом периоду није држао 

нити посетио угледни час.  Нереализовано је 24 часа. 

 

 

Сандра Зајц 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 

НЕОЦЕЊЕНИ БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

1-1 4.97 / / 73 1 

1-2 4.93 / / 65 9 

1-3 5.00 / / 71 3 

3-2 4.97 / / 63 4 

3-3 4.93 / / 69 1 

3-4 5.00 / / 69 1 

3-1 

изабрани 

спорт 

5-00 / / 32 2 

3-2 

изабрани 

спорт 

5.00 / / 31 3 

 

ТАКМИЧЕЊА: ( уписати следећим редоследом: назив такмичења, датум, освојено место, име и 

презиме ученика, одељење) 

- Градско такмичење у пливању, 21. 02. 2022.г.  

         3. место,  Јована Миљковић, 1 -1 

         3. место,  Марко Стојановић,  3 - 4  
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Предраг Шеварлић 

СТАТИСТИКА 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 

БРОЈ НЕД. 

ОЦЕНА 
НЕОЦЕЊЕНИ 

БРОЈ  

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

I-4 5,00 / / 74 / 

II-1 5,00 / / 71 / 

II-2 5,00 / / 72 / 

II-3 5,00 / / 72 / 

II-4 5,00 / / 71 / 

III-1 5,00 / / 70 / 

IV-1 5,00 / / 63 / 

IV-2 5,00 / / 62 / 

IV-3 5,00 / / 67 / 

IV-4 5,00 / / 65 / 

IV-1 IV-2 5,00 / / 32 / 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Први ђачки парламент за 2021/2022 годину одржан  је 13. 10 .2021. на ком су изабрани за 

председника Александра Вељковић 4/3 за подпредседника Смиља Орловић 4/4 и  за 

записничара Марија Ћирјак 4/4. Састанку ученичког парламента одазвали су се ученици 

I,II,III и  IV године.  

 

У договору са координатором ученичког парламента Јеленом Младеновић, направљена је 

групу на друштвеној мрежи WhatsApp на којој су редовно  обавештавани  чланови 

парламента о даљим састанцима. 

 

Ђачки парламент је покренуо хуманитарну акцију, прикупљање слаткиша за децу из Дома 

“Змај” који се налази у насељу Браће Јерковић. Акцији се одазвао велики број ученика и 

акција је успешно спроведена. 

Прикупљено је 60 пакетића који су садржали средства са декларацијом и у фабричком 

паковању. Дом је бројао 40 чланова, али смо ми и поред тога имали велики одазив деце из 

школе и због тога већи број пакета. Пакетићи су достављени Дому 24.12.2021. 

 

Између осталог, наша школа се одазвала акцији коју је организовала Земунска гимназија. 

Дечаци из наше школе играли су турнир у малом фудбалу и освојили прво место. 

Организација је била за ученика њихове школе коме је била неопходна новчана помоћ.  
 

Представници ученичког парламента присуствовали су заказаним седницама Школског 

одбора. 
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Парламент је активно радио током првог полугодишта са својим непосредним радом 

колико су биле могућности узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију.  

Први састанак ученичког парламента након зимског распуста одржан је 31.01.2022.  

На састанку су одрађене неке од актуелних тема тих дана. Захвалница свим ученицима на 

акцији за децу из дома „Змај“. Одређени проблеми ученика са појединим професорима и 

покушај решења истих. Такође, ученици четвртог разреда су остали након завршетка 

парламента како би се договорили око понуђених хотела за прославу матурске вечери. 

28.02.2022. одржан је парламент везан за матуранте. Договор око матурских мајица, 

прославе за последњи дан школе.  

 

01.05.2022. састанак на коме су позвани сви разреди. Неки од ученика имали су жељу да 

организујемо хуманитарни и меморијални турнир при крају школске године, из одређених 

разлога таква акција није била могућа. Такође се коментарисало о екскурзији која је била 

01.04.  

Последњи ученички парламент одржан је 01.06.  

Координатор за рад са ученицима Ученичког парламента је проф. Јелена Младеновић. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

Стручни актив за развој школског програма координира свим активностима везаним за 

његово писање, сарађује са релевантним тимовима и стручним већима у изради програма, 

прати измене закона и наставних програма, иницира писање анекса у складу са изменама 

наставних програма, прати имплементирање школског програма у образовно-васпитном 

раду школе. 

 

Стручни актив за развој школског програма чине Весна Маран, психолог школе, 

руководилац, Душанка Павловић, члан Стручног већа за српски језик и књижевност, Татјана 

Стојановић, члан Стручног већа за енглески језик, Предраг Шеварлић, члан Стручног већа 

за физичко васпитање, Драгана Славуљ, члан Стручног већа за историју, географију, 

социологију, грађанско васпитање и верску наставу, Јелина Јанковић, члан Стручног већа за 

природно математичке науке, Оливера Петровић, члан Стручног већа за економску групу 

предмета, Дубравка Маринковић, члан Стручног већа за информатику и кореспонденцију и 

Љиљана Јаблоњскеј, члан Стручног већа за рачуноводство и статистику. 

 

Због увођења новог образовног профила финансијско-рачуноводствени техничар који ће 

заменити профил финансијски администратор од наредне школске године, почетком маја 

одржани су састанци Педагошког колегијума и Стручног актива за развој школског 

програма. Договорено је да се на састанцима стручних већа направи договор о подели 
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задужења за израду нових делова Школског програма, како би до краја школске године био 

усвојен нови Школски програм. 

 

Школски програм за период 2019-2023. године усвојен је на састанку Школског одбора 

17.10.2019. Образовно-васпитни рад у школи планира се и реализује у складу са Школским 

програмом. 

 

 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Стручни актив за Развојно планирање чине: 

 

1. Весна Маран, психолог, председник Тима 

2.Душанка Павловић, председник стручног већа за српски језик и књижевост 

3.Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик 

4.Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање 

5.Виолета Богдановић Шутковић, председник стручног већа за историју, географију, 

социологију... 

6.Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке 

7.Сања Станојевић, председник стручног већа за економску групу предмета 

8.Ирена Андрејевић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију 

9.Наташа Ђорђић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику 

10.Станислава Милакар - Представник јединице локалне самоуправе  

11.Катарина Дмитровић - Савет родитеља  

12.Александра Вељковић 4/3  

 

На састанцима је извршена анализа реализације Развојног плана за период од 2019 – 2022 

године. Састанци су били ефикасни и конструктивни. Све активности које су могле да се 

реализују узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију су и реализоване. 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 
 

Због епидемиолошке ситуације, током првог полугодишта у школи нису организоване 

презентације високошколских установа за које су наши ученици заинтересовани, као што је 

раније била пракса. Током другог полугодишта одржано је неколико презентација у школи, 

али је највећи број факултета и високих струковних школа доставио школи свој 

информативни материјал који је подељен ученицима. 

 

Ученици се кроз наставу у блоку која се организује у предузећима, укључују у свет рада 

под менторством професора рачуноводства, економског пословања и финансијско-

рачуноводствене обуке. 
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Кроз програм предмета грађанско васпитање, пословна економија, канцеларијско 

пословање, пословна информатика и других, ученици се подстичу да размишљају о 

професионалном развоју и планирању каријере, информишу се о могућностима наставка 

школовања, оспособљавају се за израду биографије и за разговор са будућим послодавцем. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 Стучни тим за Инклузивно образовање чине  Татјана Бакоч, директор школе, Весна 

Маран, психолог, Светлана Јакшић , професор економске групе предмета и Душанка 

Павловић, професор српског језика и књижевности. 

 

Током школске 2021/2022. године идентификована су три ученика (1/1, 1/3 и 2/4 одељење) 

који имају потребу за додатном подршком. Са ученицима и њиховим родитељима обављен 

је разговор и договорено да у раду са овим ученицима наставници примене 

индивидуализацију рада и допунски рад. Два ученика су са успехом завршила разред, док је 

један ученик упућен да понови разред. 

 

Одељењски старешине, предметни наставници и психолог континуирано су пратили 

напредовање и успех ученика, како би обезбедили благовремено планирање додатне 

подршке када је то потребно. 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Тим за Заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања чине Татјана Бакоч, 

директор, Весна Маран, психолог, Весна Комненић, професор, Наташа Ђорђић, професор, 

Дубравка Маринковић, професор, Јелена Младеновић, професор, Љупка Познанић, 

професор, Оливера Петровић, професор, Светлана Јакшић, професор и Зорица Јефтић, 

спремачица. 

 

У оквиру планираних превентивних активности, запослени у школи, ученици и родитељи 

упознати су са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, као и са Приручником за примену Посебног протокола, а 

постојећа подзаконска акта установе усклађена су са Посебним протоколом. 
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Адекватним избором тема, на часовима одељењског старешине, грађанског васпитања и 

верске наставе, кроз рад ученичког парламента, као и на родитељским састанцима, радило 

се на сензибилизацији свих заинтересованих за проблем насиља у школама и важност 

неговања толеранције и културе понашања. Посебна пажња посвећена је насиљу у онлајн 

окружењу, пошто је настава једним делом организована на даљину. 

 

Остварена је сарадња са свим кључним носиоцима превенције насиља – Саветом родитеља, 

Школским одбором, Наставничким већем, ученичким парламентом, као и постојећим 

тимовима у школи. 

 

У оквиру интервентних активности, Тим се у октобру састао поводом физичког сукоба два 

ученика наше школе. Након обављених консултација и процене ризика, предузете су све 

неопходне мере на нивоу установе. О наведеним активностима Тима постоји одговарајућа 

документација 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Стучни тим за Самовредновање чине Весна Маран, психолог (руководилац Тима), Светлана 

Јакшић, професор, Љиљана Живић, професор, Радмила Николић, професор, Дубравка 

Маринковић, професор, члан ШО, Катарина Дмитровић члан Савета родитеља и 

представник ученичког парламента. 

 

Током ове школске године уведена је обавеза да школа у оквиру самовредовања процењује 

дигиталне капацитете школе коришћењем инструмента Селфи. Апликација служи за 

процену и анализу сопственог рада у области употребе дигиталних технологија у настави 

Формиран је трочлани Селфи школски тим који чине Радмила Николић, координатор, 

Татјана Бакоч, директор и Весна Маран, психолог. Чланови Тима похађали су у децембру 

онлајн обуку за примену инструмента Селфи у организацији Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања. На састанку одржаном почетком другог полугодишта, у 

договору са директором, донета је одлука да предмет самовредновања, уместо планом 

предвиђених активности, буде као и прошле године квалитет употребе дигиталних 

технологија у подучавању и учењу у нашој школи. С обзиром да смо и прошле године 

користили Селфи апликацију у процесу самовредновања, у могућности смо да извршимо 

упоредну анализу резултата. 

 

У анкети је учествовао директор школе, 27 наставника и 185 ученика. Питања у анкети 

груписана су у оквиру следећих области: 

 Руковођење 

 Сарадња и умрежавање 
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 Инфраструктура и опрема 

 Континуирани професионални развој 

 Педагогија: Подршка и ресурси 

 Педагогија: Примена у учионици 

 Вредновање 

 Дигитална компетенција ученика 

 

Добијени резултати показују да су просечне оцене из свих наведених области релативно 

високе (крећу се од 2,4 до 5) и да не постоји значајна разлика у оценама између група које 

су учествовале у анкети. Просечне оцене ученика су ниже од оцена наставника и 

руководства, али су и даље на задаовоњавајућем нивоу. 

 

Област која је најбоље оцењена је континуиран професионални развој запослених у школи. 

Потреба за сталним унапређењем дигиталних компетенција, учешће наставника у стручном 

усавршавању као и постојање прилика за учешће у семинарима оцењени су просечном 

оценом 4,7 (максимална оцена 5). Наставници сматрају да су акредитовани семинари као и 

стручно усавршавање у организацији школе најкориснији (просечна оцена 4) и подједнако 

корисним сматрају онлајн стручно усавршавање и обуке које се одржавају уживо. Уочава се 

напредак када је у питању самопоуздање наставника приликом коришћења дигиталних 

технологија у настави и припремању за наставу у односу на прошлу годину. Постоји и 

спремност наставника да прихвате нове технологије , 56,6% наставника изјављује да су први 

или међу првима који користе нове технологије, а 44% да нове технологије прихватају када 

и већина колегиница и колега. 

 

Подршка и ресурси за примену дигиталних технологија у настави такође су оцењени 

високим оценама. Комуникација са школском заједницом оцењена је просечном оцено 4,7, 

а онлајн образовни ресурси оценом 4,6. 

 

И даље се као чиниоци који негативно утичу на примену дигиталних технологија током 

наставе и учења у школи истичу недостатак финансијских средстава и недостатак времена 

за наставнике.  

 

Када је у питању реализација наставе на даљину, као главне тешкоће наведени су ограничен 

приступ ученика доброј интернет мрежи, ограничен приступ једног броја ученика 

дигиталним уређајима и тешкоће у ангажовању ученика. Половина (53%) ученика има 

приступ дигиталном уређају који је прикладан за реализацију школских задатака, док 47% 

њих дели уређај са укућанима или користи уређај који је неприкладан за наставу. Као 

факторе који највише доприносе реализацији наставе и учења на даљину наведени су 

искуство школе у коришћењу система за управљање, учешће наставника у програмима 

стручног усавршавања као и приступ школе добро организованим онлајн ресурсима. 
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Више од половине анкетираних ученика изјавило је да користи технологије за потребе 

наставе ван школе најмање једном недељно, али не сваки дан, док у сврху забаве 73% њих 

изјављује да користи технологије више од 1 сат сваког дана. Када су у питању дигиталне 

компетенције 77,8% ученика користи апликације без ичије помоћи или налази помоћ на 

интернету. 

 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 
 

Школски одбор је у току школске 2021/2022. године: разматрао и усвојио Извештај о 

реализацији годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину, Извештај директора 

за школску 2020/2021. и Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину.  

 

Такође је разматрао и усвајао извештаје о финансијском пословању, извештаје са обављених 

путовања ученика другог, трећег и четвртог разреда, резултате успеха и изостајање ученика 

на првој класификацији, информисао се о записницима са инспекцијских прегледа школе. 

Разматрао је и доносио одлуке у односу на приговоре запослених, разматрао и потврђивао 

одлуке Савета родитеља. Осми сазив Школског одбора конституисан је на седници 

Школског одбора 25.9.2018. године. Родитељ Деса Марковић 4/4 излази из осмог сазива 

Школског одбора закључно са 31.8.2021. На састанку Савета родитеља одржаног 

15.9.2021.године за члана Савета родитеља у Школском одбору изабрана Весна Сипић 

родитељ ученице 1/4.  

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Савет родитеља је у школске 2021/2022. године конституисан на првој седници почетком 

септембра 2021. године. За председника Савета родитеља и члана Школско одбора испред 

Савета родитеља изабрана је Катарина Дмитровић, родитељ ученика 4/4. За заменика 

председникаа Савета родитеља изабрана је Андријана Тодоровић, родитељ ученице 4/3 и 

записничар Драгана Смиљанић родитељ ученика 3/3.На седници је донета одлука о висини 

Ђачког динара за ову школску годину који ће се користити за набавку средстава за хигијену, 

материјал за наставу, књиге за библиотеку, одржавање рачунара као и куповину наставних 

средстава .  Донета је  одлука о избору агенције за осигуосигурање ученика у овој школској 

години.  

Осигурање ученика и агенције „ОМНИВАТ“ за ангажовање физичког обезбеђења. 

Савет родитеља разматрао је и усвојао извештаје о прикупљеним и утрошеним средствима 

„ђачког динара“ као и извештај о успеху и владању ученика на првој и другој класификацији. 

Упознао се и са садржином  извештаја о раду Школе за претходну школску годину и 
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Извештајем директора за претходну годину као и са Годишњим планом рада установе у овој 

школској години.  

Савет родитеља је на предлог директора школе да се купи клима уређај 24 за свечану салу 

дало своју сагласност. 

Родитељи су разматрали и сва остала питања из своје надлежности која се односе на 

школски живот и рад ученика. 

Састанци савета родитеља реализовали су се по потреби и у школи и преко Гугл мита у 

учионици „Савет родитеља“.  

У току другог полугодишта одржани су састанци Савета родитеља на крају 

класификациониг периода. Родитељи су осим о резултатима били обавештени и о свим 

текућим дешавањима у школи. На седници одржаној 17.5.2021. изабрана су три члана савета 

родитеља за Школски одбор. Након спроведене процедуре гласања изабрани су следећи 

чланови: Мара Пргомеља Чудић испред 1/1, Милорад Вељковић испред 1/3 и Весна Сипић 

испред 1/4. 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ 
 

Секретаријат Школе је радио на следећим пословима: разни административни послови, 

обрада и примена разних аката, послови везани за нацрт, израду и усвајање нормативних 

аката, припрема и уручење разних решења и одлука, рад на спровођењу одлука у вези са 

кадровским питањима, рад за стручне органе управљања и Савет родитеља, израда бројних 

извештаја и табела, достављање различитих података и извештаја Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја, Школској управи, Секретаријату за образовање и дечју 

заштиту, Републичком заводу за статистику и Општини Земун.  

 

Секретаријат школе обављао је и безброј других послова из своје надлежности које је 

немогуће набројати.  

 

Секретар школе редовно је посећивао семинаре и скупове и састанке Удружења секретара 

Србије. 

 

Семинари: 

- 10.12.2021.- 15. Годишња конференција корисника јавних средстава у организацији 

Образовног информатора 

- 4.3.2022. – Радна група МПНТР за рад са секретарима установа, у сарадњи са 

сектором за инспекцијске послове. 
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С обзиром на материјални положај просвете, рад ове службе је био напоран и стално везан 

за ризик и неизвесност. Праћење пристизања новчаних средстава па самим тим и регулисање 

обавеза Школе према члановима колектива и другим институцијама изван Школе, био је 

саставни део свакодневних послова. И сви остали текући послови завршавани су на време у 

току првог полугодишта 2021/2022. године. 

 

Водећи рачуна о сваком динару, пословали смо добро и све обавезе подмиривали такође на 

време. Финансијски извештаји су благовремено припремани, презентовани и усвајани на 

састанцима Савета родитеља и Школског одбора, али и прослеђивани у предвиђеним 

роковима Секретаријату за образовање и дечју заштиту, Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја и осталим надлежнима.  

  

Шеф рачуноводства  школе редовноје посећивао семинаре и скупове стручног усавршавања 

у току првог полугодишта.  

 

 

Семинари: 

- 10.12.2021.- 15. Годишња конференција корисника јавних средстава у организацији 

Образовног информатора 

 

Земун,  септембар 2022.       

                                                                    Директор школе 

                                                                 Татјана Бакоч 

 

         

 

 

         

 

 

 


