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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

- Материјално-технички услови  
Образовно–васпитна делатност изводи се у згради у ул. Господара Вучића бр. 50. 

Реализација наставног плана и програма за образовне профиле, економски техничар 

и финансијски администратор одвијала се кроз редовно четворогодишње 

школовање према наставном плану и програму Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, који је објављен у Просветном гласнику бр. 

11/2013. и бр. 4/2013. бр. 3/15, 9/19. и Просветном гласнику бр. 10 од 14.08.2012.; 

бр. 1 од 24.01.2013. и  бр. 15. од 27.08.2015. годинe са наставом у специјализованим 

учионицама и учионицама опште намене. 

ред. 
бр. 

елементи Зграда- Господара Вучића 50 

1 Корисна нето површина 3400 м2 

2 Школско двориште 2750 м2 

3 Грејање даљинско 
4 Водовод градски 
5 Канализација градска 
6 Осветљење флуоро-сцентно 
7 Подови Винфлекс- ламинат 
8 Учионице                                         24 
9 Радионице                           1/кућни мајстор 

10 Кабинети 12 
11 Зборница 1 
12 Свечана сала 1 

13 Сала за састанке 1 
14 Канцеларије 7 
15 Простор за физичко васпитање 1 

16 
Просторија за сервер школске 

рачунарске мреже 
1 

17 
Специјализована мултимедијална 

учионица 
1 

18 Библиотека 1- 90 м2 
 

Одржавање рачунара. 

Стање рачунара, у свим кабинетима, у току  школске 2020/21. године је било добро. 

Августа месеца 2021. године урађено је комплетно сервисирање рачунара у свим 

кабинетима.  

Повећан је број кабинета на 12 због новог предмета економске групе предмета 

Економско пословање који захтева наставу у кабинетима по групама 
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Стање рачунара по кабинетима: 

Кабинет 15: 

14 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 8.1 Pro, 

MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 19: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 27: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 27a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows10, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 10, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 31: 

15нових рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 10, 

MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 32: 

15 нових рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 10, 

MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 33a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 33б: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 34: 

14 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 
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Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 35: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 36a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 36b: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

По завршетку радова на инвестиционом одржавању унутрашњости школе биће 

оформљен и кабинет 30 са 15 рачунара који су донација града Београда. Такође тада ће 

стартовати са радом и нови сервер школе који се налази у канцеларији 26а (због 

постојања климе у овој просторији). 

Сви рачунари су исправни! 

Рачунари у администрацији 

Ред.бр. Назив Број рачунара 

1 Видео надзор 2 

2 Секретаријат 1 

3 Рачуноводство 3 

4 Мала зборница 1 

5 Психолог-педагог 2 

6 Помоћник директора 1 

7 Администрација (канцеларија 7) 2 

8 Канцеларија 18а 2 

 Укупно: 14 

                Таблет –одељењске старешине 40 

 

Дана 30.08.2021. године бројно стање рачунара и додатне опреме у школи је: 

Број рачунара у настави                                          196   

Број рачунара у администрацији   14 

Број рачунара-лаптоп у администрацији  3 

Број рачунара у библотеци    2 

Број рачунара у архиви    1 

Број штампача у настави    15 

Број штампачау администрацији   6 

Скенер   A3        1 

Скенер   A4       2 

Pass Book       1 



Друга економска школа 

6  

 

Kурсна листа      1 

Фотокопир апарат у кабинетима  (36/1)                1 

Фотокопир апарат у администрацији                     3 

Зидно платно за пројектор    2 (1 комад је у кабинету 36/2, други у 

учионици 18а) 

Покретно платно за пројектор   1 комад 

 

Сервисер у текућој школској години је Јелена Станковић–Ћирковић. Сви рачунари су 

умрежени, а жичана и WiFi мрежа постоји у свим кабинетима, свим учионицама и свим 

канцеларијама у школи. 

Интернет провајдери су АМРЕС и СББ као backup линк. 

 

У кабинетима 15, 35, као и ходнику и рачунарској соби се налази мрежна опрема и  

главни router за приступ Интернету, а у рачунарској соби је сервер, који надгледа све 

умрежене рачунаре, wifi и осталу рачунарску опрему школе. 

 

За потребе Ес Дневника у школској зборници је 24 лаптопа, од тога су 6 из донације 

који су заменили неисправне, и за потребе наставе физичког васпитања 1 лаптоп. 

 

WiFi мреже у школи 

1. Druga ekonomska skola  - приступ могућ из свих учионица 

2. EDUROAM    - приступ могућ из свих учионица 

3. Skolski_WiFi    - приступ омогућен у свим школама које су у  

  систему АМРЕС-а 

4. SBB Druga ekonomska  - делимична покривеност школе 

 

LAN мреже у школи 

1. Ученици (кабинети и учионице) 

2. Администрација школе 

3. Камере и сервери 

4. Мрежна опрема 

Теоријска настава изводила се у постојећим учионицама и кабинетима. 
Расположиви простор користио се у две смене. 

 

Кабинет за рачуноводство, практичну обуку финансијског администратора, 

опремљени су адекватним савременим наставним средствима и одговарајућим 

инвентаром (канцеларијски столови и столице и др.). 

Кабинети за пословну кореспонденцију и комуникацију, економско пословање и 

пословну информатику су опремљени прописаним рачунарима за наставу ових 

предмета према нормативу. 

Практична настава у блоку била је организована из наставног предмета  

Финансијско-рачуноводствене обуке: 

- у другом разреду образовног профила Финансијски администратор (30 часова) 

 - у трећем разреду образовног профила Финансијски администратор (60 часова) 

 - у четрвом разреду образовног профила  Финансијски администратор (90 часова). 

Економско пословање: 
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-- у другом разреду образовног профила економски техничар  (30 часова) 

Рачуноводство:   

-  у трећем и четвртом разреду образовног профила економски техничар (30 часова) 

 

2.  Наставници 

У школској 2020/21. години  наставу је реализовало 82 наставника. 

 

3. Организација рада школе/ облици наставе 

Настава у школи је организована на начин који осигурава безбедност и 

здравље ученика и запослених, у  складу са препорукама надлежних органа и 

институција, у школском простору, а према оперативном плану средње школе за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада по Правилнику о посебном 

програму образовања и васпитања из августа 2020. Полазећи од расположивог 

школског простора и уписаног броја одељења, настава  се изводила  у две смене и то: 

 

први и трећи                                         у једној смени 

други и четврти                                    у другој смени 

 

Настава се одвијала на следећи начин: 

_____________________________________________________________ 

OД 01. 09. 2020.   
Пре подне:      После подне: 

1. час   7:45  –   8:15     1. час 14:00 – 14:30 

2. час   8:20  –   8:50     2. час 14:35 – 15:05  

3. час   8:55  –   9:25     3. час 15:10 – 15:40 

4. час   9:30  –  10:00    4. час 15:45 – 16:15 

5. час  10:15 – 10:45     5. час 16:30 – 17:00 

6. час  10:50 – 11:20     6. час 17:05 – 17:35 

7. час  11:35 – 12:05     7. час 17:50 – 18:20 

8. час   12:10 – 12:40                    8. час  18:25– 18:55 

 

 
 ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 12 40 ДО 14 00 

(може почети и раније, половина одељења завршава после 5, 6. или 7. часа) 

Распоред звоњења:  

OД 014. 09. 2020.   

 
Пре подне:      После подне: 

1. час   7:45  –   8:15     1. час 14:00 – 14:30 

2. час   8:20  –   8:50     2. час 14:35 – 15:05  

3. час   9:05  –   9:35     3. час 15:20 – 15:50 

4. час   9:40  –  10:10    4. час 15:55 – 16:25 

5. час  10:25 –  10:55    5. час 16:40 – 17:10 

6. час  11:00 –  11:30    6. час 17:15 – 17:45 

7. час  11:35 –  12:05    7. час 17:50 – 18:20 
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ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОД 12 05  ДО 14 00 

 

3.1.Редовна настава 
      У току школске године, програм редовне наставе је реализован у 

складу са Наставним планом   и   програмом. Настава се одвија за сва одељења за 

редовне ученике, по комбинованом Б моделу за време трајања ванредних околности, 

а према Правилнику о посебном програму образовања и васпитања бр. 110/2020 од 

27.08.2020, као и за један део ученика чији су се родитељи изјаснили да ће ученици 

наставу слушати онлајн без непосредног доласка у школу. Према спроведеним 

анкетама, почетком септембра проценат је био свега 3,65 % оних који су се 

изјаснили за онлајн похађање наставе. Због сложености епидемиолошке ситуације 

сви ученици су наставу похађали онлајн у два наврата од 30.11.до 18.12.2020. и од 

08марта до 19. априла 2021. године 

 

У прилогу овог извештаја дата је табела по разредима из које се види 

реализација образовно–васпитног рада, а све на основу плана и програма образовања 

као Годишњег плана и програма школе. 

3.2.Додатна настава 

Овај облик наставе је организован за ученике који се истичу у раду, испољавају 

креативност и стваралачки однос у процесу стицања знања, показују посебно 

интересовање, за ученике изнад просечних способности, за ученике  који иду на 

такмичење и за ученике који су заинтересовани да прошире своја знања.  

Часови су се изводили изван часова редовне наставе.  

Евиденција часова додатне наставе је вођена у електронском дневнику у делу 

који се односи на остале облике образовно-васпитног рада. 

3.3.Допунска настава 

 За ученике, који из одређених разлога, заостају у савладавању садржаја 

одређених предмета, организована је допунска настава током целе године, али и ове 

године нисмо задовољни одазивом ученика овом виду образовно-васпитног рада.  

За поједине ученике допунски рад се изводио по потреби, зависно од ученика и 

потребног времена за савладавање програмских садржаја. Један ученик могао је да се 

укључи у допунски рад из више предмета из којих није могао да постигне 

задовољавајуће резултате на часовима редовне наставе. Родитељи су на родитељским 

састанцима упознати са терминима одржавања допунске наставе за одређени предмет 

као и сугестијом предметног наставника да је њихово дете упућено на овај вид рада. 

Заузврат, били су дужни да потпишу и дати  образац и тако потврде да су обавештени о 

одржавању овог вида наставе.  

Евиденција часова допунске наставе  је вођена у електронском дневнику у делу 

који се односи на остале облике образовно-васпитног рада. 

3.4.Припремна настава 

Припремна настава је извођен за припрему за полагање разредних, поправних и 

матурског испита. 

Евиденција часова припремне наставе је вођена у електронском дневнику у делу 

који се односи на остале облике образовно-васпитног рада. Због епидемиолошке 

ситуације разговори са родитељима су се заказивали по потреби. 
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Термини одржавања осталих облика образовно-васпитног рада уредно су 

евидентирани у електронском дневнику сваког одељења појединачно. 

3.5.Блок настава 

Блок настава је организована за ученике другог, трећег и четвртог  разреда- образовног 

профила економски техничар за  ученике другог, трећег и четвртог разреда образовног 

профила финансијски администратор. За оба образовна профила, блок настава је 

реализована у привредном друштву. Сви часови практичне наставе у блоку за школску 

2020/21. годину, реализовани су  према Правилнику о реализацији практичне наставе и 

професионалне праксе бр. 112/2020. од 02.09.2020.г. 

 У школи су организоване и бројне ваннаставне и слободне активности ученика 

(културно-уметничке, хуманитарне и спортско–рекреативне активности, стручне 

трибине, семинари). 

4. Ученици 

4.1. Редовни ученици 

У школи су се, у школској 2020/21. години, образовали  ученици за занимање 

IV – степена, подручје рада економија, право и администрација – за образовне 

профиле: економски техничар и финансијски администратор. 

Табела 1. 

Образовни 

профил 

Број одељења по разредима 
I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 

Економски 

техничар 
8 8 8 8 32 

Финансијски 

администрaтор 
2 2 2 2  8 

УКУПНО 10 10 10 10 40 

 

 

Табела 1.1 

БРОЈНО СТАЊЕ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА, ПО ПРОФИЛИМА, 31. АВГУСТА 

2021. 

                                               

Разред Образовни 

профил 

Број 

одељења 

Број 

ученика 
УКУПНО 

I 

Економски 

техничар 
8 248 

308 
Финан. 

администратор 
2 60 

II 

Економски 

техничар 
8 240 

299 
Финан. 

администратор 
2 59 

III 

Економски 

техничар 
8 241 

302 

Финан. 2 61 
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Школске 2020/21. год. настава се реализовала у 40 одељењу са 1195 ученикa. 

 

Број изостанака ученика за школску 2020/21. 

* настава је извођена по комбинованом Б моделу, а у периоду од 30.11 до 18.12 

2020. и од 8.марта до 16. априла због епидемијске ситуације сви ученици су 

наставу похађали онлајн. .  
Табела 2.  

И З О С Т А Н Ц И 

 Школска година 
2018/19. 2019/20. ДО 16.МАРТА 2020/21. 

Разред О Н Укупно О Н Укупно О Н Укупно 

I 34864 1466 36330 20244   891 21135  12655    896 13551 

II 32356 1964 34320 25455 1199 26654 14734 1460 16194 

III 44109 2368 46477 24892 1341 26333 15746 1571 17317 

IV 49014 2653 51667 30437 2816 33 253 12409 1568 13977 

Укупно  160343 8451 168794 101028 6247 107275 55544 5495 61039 

 

Испити 

 У  протеклој школској години организовани су разредни, поправни и матурски 

испит, као и испити за ванредне ученике. 

 

Табела 3. Број испита у школској 20/21.години 

 

Врста 

испита/рок  

Разредни Поправни 

Јунски Августовски  Јунски Августовски 

Разред  

I / / / 13 

II / / / 5 

III 1 1 / 7 

IV / / / / 

Укупно  1 1 / 25 

Свега  27 
 

Школске 2020/21. године један ученик је упућен на понављање трећег разреда. 

 

4.1.3. Похваљени и награђени ученици 

администратор 

IV 

Економски 

техничар 
  8 229 

286 
Финан. 

администратор 
2 57 

УКУПНО 40  1195 
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Број ученика који су у школској  2019/20.години и 2020/21. похваљени и награђени за 

одлично учење и примерно владање: 

Табела 4.             

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА ПОХВАЛА /НАГРАДА 

Разред 
ПОХВАЛЕ 

2019/20 - 2020/21 

НАГРАДЕ 

2019/20 - 2020/21 

УКУПНО 

2019/20 - 2020/21 

I 26/31 2/4 28/35 
II 49/25 7/4 56/29 
III 48/64 6/8 54/72 
IV 76/42 11/14 87/56 

СВЕГА 199/162 26/30              225/192 

Табела 5. 

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ШКОЛСКЕ 20/21.Г. 

Према Календару такмичења и смотри за средње школе МПНТР, прво 

полугодиште је планирано за школска, односно општинска такмичења из 

општеобразовних и стручних предмета, док су у другом полугодишту планирана 

републичка, односно регионална. Изузетак су спортска такмичења у појединим 

дисциплинама која су тако коципирана да се већи број реализује у току првог 

полугодишта. Ова табела није реални показатељ резултата јер највећи део такмичења 

није био одржан због специфичних околности у којима се одвијала настава у 

претходној школској години.  

Табела 6 

П Р Е Д М Е Т Појединачно  Екипно  

 
НИВО ТАКМИЧЕЊА НИВО ТАКМИЧЕЊА 

ОП ГР РЕ МЕ ОП ГР МЕ РЕ СП 
Математика    2,4,4,7     3  

Ликовна култура  2д        

Физичко 

васпитање: 

  

Остали спортови     

Џудо   1д1д

3м 

       

Пливање  2м        

Стручни предмети  

Пословна економија    3       
Рачуноводство    3       
Статистика    7       
Пословна 

информатика 
  5       
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Сви ученици који су учествовали у великом броју такмичења, ваннаставних и 

ваншколских активности су похваљени на седници Одељењских већа и на 

Наставничком већу. 

Секције- школска 2020//21. 

Стручни предмети, Енглески језик, Новинарска, Ликовна,, Спортска /пливање / 

 

Табела 7. Проценат или број ученика на такмичењима прошле школске године 

Ред. 

број 

Предмет/ област Број ученика Проценат 

/укупан број 

ученика  

1. Српски језик и књижевност 3  

 

 

 

 

 

8,37% 

 

2.  Новинарска  6 

3.  Ликовна килтура 1 

4. Математика 25 

5. Физичко васпитање 10 

6. Пословна информатика 5 

7. Енглески језик 4 

8. Основи економије 2 

9. Пословна економија 6 

10. Рачуноводство 29 

11. Статистика 9 

 Укупно  100 

 

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК  КАРАЏIЋ“  

1. Александра Тодоровић 4-8 

2. Немања Крстић              4-9 

3. Наталија Вукотић         4-9 

 

Ученик генерације: Немања Крстић 4-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ванредни ученици 
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Табела 1.         

 

 
ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКОГ ИСПИТА  

 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР   

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ   МАТУРСКОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ 

 

У школској 2020/2021 години у четврти разред је уписано 10 одељења (8 

одељења економског техничара:  IV-1,2,3,4,5,6,7,8  и 2 одељења финансијског 

администратора: IV-9, 10 ). 

Матурски испит у јунском испитном року школске 2020/2021. године обављене 

у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

поштујући мере поступања и понашања у актуелној ситуацији изазваној вирусом Covid 

- 19.  

Матурски испит почео је 05. јуна, а завршио се 11. јуна 2021. године и одржан је 

у складу са прописаним епидемиолошким мерама. 

Полагању матурског испита у јунском испитном року приступило је 286 

ученика  

( 229 ученика образовног профила економски техничар и 57 ученика образовног 

профила финансијски администратор). Сви ученици који су приступили полагању 

матурског испита у јунском испитном року остварили су позитиван успех. Одличан 

успех на матурском испиту остварило је 94 ученика, врло добар 148 ученика и добар 

успех 44 ученика. 

Средња оцена на практичном делу матурског испита за образовни профил 

финансијски администратор је 4,07/5,00 док је средња оцена на теоријском делу 

матурског испита за образовни профил финансијски администатор је 4,45/5,00.  

Средња оцена на матурском испиту у јунском испитном року школске 2020/2021 

је 4,26/5,00. 

 

 

 

 

Образовни профил 
Економски 

техничар 

Финансијски 

администратор 

Укупан бр. 

Ученика 

Разред 

I 1 / 1 
II 2 1 3 
III 13 4 17 
IV 25 5 30 

СВЕГА 41 10 51 

  
 
 



Друга економска школа 

14  

 

 IV-1 одељењски старешина Јасна Кривокапић. Укупан број ученика је 29. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 4,27/5,00. Средња оцена на матурском испиту из рачуновоства 

је 3,20/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,58/5,00. Средња оцена 

на матурком испиту у јунском испитном року је 4,06/5,00. Са одличним успехом 

завршило је 7 ученика, врло добрим 17 ученика, добрим 5 ученика и 1 ученика са 

довољним успехом. 

 IV-2 одељењски старешина Нада Завишић. Укупан број ученика је 27. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 4,26/5,00. Средња оцена на матурском испиту из рачуновоства 

је 3,63/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,93/5,00. Средња оцена 

на матурком испиту у јунском испитном року је 4,27/5,00. Са одличним успехом 

завршило је 9 ученика, врло добрим 16 ученика, добрим 2 ученика. 

 IV-3 одељењски старешина Сњежана Ђекић. Укупан број ученика је 29. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 3,79/5,00. Средња оцена на матурском испиту из рачуновоства 

је 3,66/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,75/5,00.Средња оцена 

из изборног предмета рачуновоство је 5,00/5,00. Средња оцена из изборног предмета 

пословна економија је 4,00/5,00. Средња оцена на матурком испиту у јунском испитном 

року је 4,24/5,00. Са одличним успехом завршило је 6 ученика, врло добрим 17 

ученика, добрим 6 ученика. 

 IV-4 одељењски  старешина Биљана Рангелов Милановски. Укупан број ученика је 32. 

Матурском испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из 

српског језика и књижевности је 3,87/5,00. Средња оцена на матурском испиту из 

рачуновоства је 3,46/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,79/5,00. 

Средња оцена из изборног предмета рачуновоство је 5,00/5,00. Средња оцена из 

изборног предмета пословна економија је 5,00/5,00. Средња оцена на матурком испиту 

у јунском испитном року је 4,42/5,00. Са одличним успехом завршило је 5 ученика, 

врло добрим 24 ученика, добрим 3 ученика. 

 IV-5одељењскистарешина Љиљана Илић. Укупан број ученика је 31. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 4,16/5,00. Средња оцена на матурском испиту из рачуновоства 

је 3,70/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,51/5,00. Средња оцена 

из изборног предмета математика је 5,00/5,00. Средња оцена из изборног предмета 

пословна економија је 5,00/5,00. Средња оцена на матурком испиту у јунском испитном 

року је 4,47/5,00. Са одличним успехом завршило је  ученика, врло добрим  ученика, 

добрим  ученика. 

 IV-6 одељењски старешина Александар Милошевић. Укупан број ученика је 26. 

Матурском испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из 

српског језика и књижевности је 3,80/5,00. Средња оцена на матурском испиту из 

рачуновоства је 2,96/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,46/5,00. 

Средња оцена на матурком испиту у јунском испитном року је 3,74/5,00. Са одличним 

успехом завршило је 3 ученика, врло добрим 13 ученика, добрим 10 ученика. 
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 IV-7 одељењскистарешина Ивона Крстић. Укупан број ученика је 28. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 4,21/5,00. Средња оцена на матурском испиту из рачуновоства 

је 3,93/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,67/5,00. Средња оцена 

из изборног предмета рачуноводство је 5,00/5,00. Средња оцена из изборног предмета 

пословна економија је 4,50/5,00. Средња оцена на матурком испиту у јунском испитном 

року је 4,46/5,00. Са одличним успехом завршило је 12 ученика, врло добрим  

14ученика, добрим  2 ученика. 

 IV-8 одељењски старешина Јелица Црногорчевић. Укупан број ученика је 27. 

Матурском испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из 

српског језика и књижевности је 3,85/5,00. Средња оцена на матурском испиту из 

рачуновоства је 3,78/5,00. Средња оцена из изборног предмета маркетинг је 4,52/5,00. 

Средња оцена из изборног предмета математика је 5,00/5,00. Средња оцена из изборног 

предмета основи економије је 5,00/5,00. Средња оцена на матурком испиту у јунском 

испитном року је 4,11/5,00. Са одличним успехом завршило је 9 ученика, врло добрим  

12 ученика, добрим 6 ученика 

 

ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: 

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР  ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

Циљ матурског испита је провера стручних знања, вештина и радних компетенција 

стечених кроз четворогодишње образовање. 

Структуру матурског испита чине следећи испити: 

Испит из језика и књижевности на којем  се ученик школовао – српски језик и 

књижевност 

Испит за проверу стручно-теоријских знања 

Матурски практичн ирад – израда два радна задатка 

Услови полагања матурског испита за образовни профил финансијски администратор 

су општи, као и за све образовне профиле. Посебне услове прописао је Центар за 

стручно образовање, који су у Другој економској школи у потпуности испоштовани у 

смислу структуре, организације и оцењивања матурског испита. Матурски испит је 

реализован уз поштовање свих епидемиолошких мера прописаних од стране МПНТР. 

 

 IV-9 одељењски старешина Давор Тривић. Укупан број ученика је 29. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 4,72/5,00. Средња оцена на теоријском делу матурског испита 

4,69/5,00. Средња оцена на практичном делу матурског испита 4,30/5,00. Средња оцена 

на матурком испиту у јунском испитном року је 4,57/5,00. Са одличним успехом 

завршило је 21  ученик, врло добрим 7 ученика, добрим 1 ученик. 

 IV-10 одељењски старешина Катарина Ивовић. Укупан број ученика је 28. Матурском 

испиту приступили су сви ученици. Средња оцена на матурском испиту из српског 

језика и књижевности је 4,57/5,00. Средња оцена на теоријском делу матурског испита 

4,21/5,00. Средња оцена на практичном делу матурског испита 4,93/5,00. Средња оцена 

на матурком испиту у јунском испитном року је 4,24/5,00. Са одличним успехом 

завршило је 14  ученик, врло добрим 10 ученика, добрим 4 ученик. 
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На седници Наставничког већа Друге економске школе одржане 15. јуна 2021. 

године усвојени су резултати матурског испита. 

 

Преглед података о  општем успеху ученика четвртог разреда на крају школске 

године у претходном петогодишњем периоду (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020., 2020/2021.) 

И успеху на матурским испитима у протеклих пет школских година 

(2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020., 2020/2021.) 

 

 Одлича

н 

Врло 

добар 

Добар Довоља

н 

Недовоља

н 

Неоцење

н 

Општиуспех 

Школска 

2017/18 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Општи успех 

Успех 134 131 86 17 5 / 3,89 

Матура 102 133 36 1 / / 4,22 

Школска 

2017/18 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Општи успех 

Успех 50 72 91 30 1 / 3,57 

Матура 99 90 52 2 / / 4,14 

Школска

  

2018/19. 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Општи 

успех 

Успех 64 117 131 41 / / 3.56 

Матура 116 130 76 10 / / 4,00 

Школска

  

2019/20. 

Одличан Врло 

добар 

Добар  Довољан  Недовољан  Неоцењен  Општи успех 

Успех 76 136 94 / / / 3,85 

Матура 185 99 11 1 / / 4,43 

Школска 

2020/21. 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Општи успех 

Успех 57 104 118 7 / / 3,67 

Матура 94 148 44 / / / 4,26 

 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ОДРЖАНИХ МАТУРСКИХ ИСПИТА У 

ПРЕТХОДНОМ ПЕТОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ 
( 2016/2017, 2017/2018., 2018/2019, 2019/2020., 2020/2021) 

 

Распоред полагања матурског испита је уважавао све релевантне и прописане 

критеријуме и поступке за полагање матурског испита, али и актуелну здравствено-

епидемиолошку ситуацију.  

Анализом постигнутих резултата посматран је укупан успех на матурском 

испиту за сваки образовни профил и појединачно приказан као средња оцена свих 

ученика који су полагали матурски испит. 
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Резултати анализе претходно наведених показатеља су следећи: 

 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
Постигнућа ученика образовног профила економски техничар:                                            

     

Уочено је да је просечна оцена на матурском испиту из рачуноводства као обавезног 

предмета на матури (практичан матурски рад и усмена одбрана) у посматраном 

периоду врло добра или одлична у свим одељењима.  

Анализиран је и успех ученика на обављеним матурским испитима у јуну месецу 

школске 2020/2021. и закључено је да је успех ученика одељења врло добар или 

одличан, као  и  да је у просеку за оцену виши од успеха који су ученици имали из 

наведених предмета у току редовног школовања. 

Ученици су веома успешно одрадили матурски испит, и то писмени рад из српског 

језика и књижевности, израда матурског рада из предмета Рачуноводство и одбрана 

рада, као и испит из изборног предмета. 

Посматрањем свих података уочене су статистички безначајне осцилације.У овој 

школској години нема изузетака, у свим одељењима просечна оцена на матурском 

испиту из рачуноводства је врло добра. 

Постигнућа ученика образовног профила економски техничар из изборног предмета 

маркетинг који ученици најчешће и бирају као изборни предмет су на нивоу просечне 

оцене врло добар  и одличан. 

-Остале изборне предмете ( пословна економија, основи економије,  статистика и 

рачуноводство) у веђем броју, бирају ученици који су из тих предмета током 

школовања показивали боља постигнућа, изузетне резултате и имали одличне оцене 

(школске године 2015/16, 2016/2017, 2017/2018., 2018/2019) , као и ученици који су за 

садржину тих предмета били  изузетно заинтересовани (IV/7, школска 2019/2020). 

 

- ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР 

-Постигнућа ученика образовног профила финансијски администратор на матурском 

испиту изражена кроз просечну оцену су  врло добар.  

 -Осим наведеног уочено је да је успех ученика финансијски администратор на 

практичном делу већи од успеха на тесту током посматраног периода. 

-Пролазност ученика образовних профила финансијски администратор на матурском 

испиту у односу на укупан број ученика који су успешно завршили четворогодишње 

школовање је веома висока. То је и очекивано јер се ради о ученицима чији је просечан 

успех током школовања висок. 

 

Напомена: Уочава се и да је успех на матурском испиту сваке године виши у односу 

на општи успех током школовања, а посебно висока средња оцена на матурском испиту 

у свим одељењима је уочена управо у школској 2019/2020. години. У поменутој 

школској години је и средња оцена током школовања изнад просечне оцене за овај 

период и у поређењу са претходним периодима који су посматрани.   

Нешто виша просечна оцена  на матурском испиту оба образовна профила у школској 

2019/2020.г.(4,43)  у односу на претходне школске године које су предмет посматрања 

(4,00 до 4,22) је резултат рада на даљину, али и високог степена толеранције 
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наставника који су делимично снизили критеријуме вредновања и уважавали ученичке 

радове чак и у ситуацијама сумње на несамосталност у раду. 

Осим тога, успех на матурском испиту у нашој школи је годинама нешто виши у 

односу на републични просек.  

 

- РАЗЛОЗИ 

Ову ситуацију објашњавамо следећим разлозима: 

1. Проглашење ванредног стања и пандемије вируса COVID-19 упућује на реализацију 

практичне наставе у блоку on line. Израда матурског рада и све неопходне консултације 

су вршене путем мејлова, друштвених група и платформи. Приступ ученика изради 

матурског рада, као и припреми матурског испита уопште је релаксиранији, а однос 

професора толерантнији. У дозвољеним периодима, вршено је и усмено објашњавање 

од стране наставника уз уважавање свих прописаних епидемиолошких мера. 

2. Неуједначени критеријуми оцењивања током школовања и на матурском испиту 

3. Недовољна припремљеност и мотивисаност ученика (анкетирањем ученика је 

утврђено да они не увиђају значај матурског испита што представља пропуст 

целокупног образовног система. Примера ради, ученици би били мотивисанији када би 

се резултати са матурског испита адекватно вредновали приликом уписа на факултет). 

Овај проблем ће бити решен кроз примену управо измењеног програма предмета 

обаровног профила економски техничар које су ступиле на снагу и примењују се од 

школске 2019/2020. за ученике првог разреда-. Осим тога, у изради је и нови концепт 

матурског испита за образовни профил економски техничар. 

 

МЕРЕ 
На основу резултата, њихове анализе и утврђених разлога предлажемо следеће: 

1. У оквиру припремне наставе са ученицима комбиновати индивидуални и групни рад 

2. Задатак наставника ће бити да ученицима дају сугестије и неопходну помоћ 

приликом вежбања и решавања свих питања односно задатака из збирке.  

3. Информисање ученика и родитеља о значају матурског испита у средњем стручном 

образовању јер дефинисани исходи знања и вештина, као и главне стручне 

компетенције које се остварују кроз четворогодишње школовање би требало проверити 

на матурском испиту 

4. Радити на усклађености критеријума и методологије оцењивања током школовања и 

на матурском испиту 

5. Благовремено информисање ученика и родитеља о оцењивању на матурском испиту 

(на тесту и практичном раду), као и доприноса екстерних чланова (код ФА) 

објективности у оцењивању.                                   

 

 

Јасмина Божић, 

Председница СВ економиста 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВE У БЛОКУ -

ОБРАЗОВНОГ  ПРОФИЛА – ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД  У 

ШКОЛСКОЈ  2020/2021.г. 

 

Извештај о oбављеној практичној настави у блоку 

II разред Економско пословање 

 

Практична настава у блоку из предмета економско пословање за ученике другог 

разреда образовног профила економски техничар, за школску 2020/2021. годину, 

организована је на даљину, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом,  у 

периоду од 19. април 2021. – 23. април 2021 

Планиран број часова наставе у блоку из Економског пословања је 30 часова, што је и 

остварено у пет радних дана по шест часова према следећем плану:  

1. – Лична карта привредног друштва 

2. – Инвентарисање, билансирање и системи књиговодства 

3. – Пословни односи са комитентима 

4. – Евиденција новчаних средства и пословне књиге двојног књиговодства (дневник, 

главна књига и помоћне књиге) 

Блок настава је реализована на основу пословања два виртуелна привредна друштва, по 

одељењу, основана од стране ученика предметног наставника (одељења II-

1,2,3,4,5,6,7,8). Ученици су водили Дневник блок наставе који су предали предметном 

наставнику, заједно са документацијом која је коришћена на настави. 

Предметни наставници су дали ученицима сва неопходна упутства и упутили их у 

начин израде Дневника. При вредновању радова поштовани су сегменти договорени 

чек листом. 

Комуникација са ученицима, током блока наставе на даљину, одвијала се путем Google 

учионице, Google састанака, када су ученицима давана појашњења. 

Ученику Михаили Аврамовићу (II – 5) реализовао је наставу у блоку по Прилагођеном 

плану праксе у складу са исходима наставе и учења, који су предвиђени Планом 

подршке и мерама индивидуализације за ученика. 

Ученици Александри Павловић (II – 2), пружена је додатна подршка и помоћ у виду 

комуникације са наставником телефонским путем и давања додатних савета 

Сви дневници блок наставе су оцењени позитивном оценом, осим два (одељење II-8), 

које су ученици предали након дефинисаних рокова за предају и који нису израђени у 

складу са упутствима добијеним од предметног наставника. 

Предметни наставници:Андрејић Драгица,  Вујић Биљана, Папић Невена, Станојевић 

Јелена, Милиновић Ана, Остојић Снежана, Шиник Марија, Крсмановић Марија 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВE У БЛОКУ -

ОБРАЗОВНОГ  ПРОФИЛА – ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  ТРЕЋИ РАЗРЕД У 

ШКОЛСКОЈ  2020/2021.г. 

 

Извештај о oбављеној практичној настави у блоку у привредном друштву 

III разред 
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Практична настава у блоку из рачуноводства, за ученике трећег разреда образовног 

профила економски техничар, за школску 2020/2021 годину, реализована је  онлајн у 

периоду од 19. до 23. априла2021.године. 

Планирани број часова наставе у блоку из рачуноводства је 30 часова, што је и 

остварено у пет радних дана по шест часова према следећем плану:  

 Евиденција пословања призводног привредног друштва 

 Евиденција средстава и извора средстава 

 Евиденција расхода и прихода привредног друштва 

 Евиденција резултата пословања 

 Рачуноводствено извештавање у складу са МРС. 

Циљ наставе у блоку из рачуноводства је примена стечених стручно- теоријских знања 

и вештина у пракси. Остварени су следећи исходи реализацијом наставе у блоку из 

рачуноводства у привредним друштвима: 

 Ученици су стекли самосталност у организацији активности и изради пројеката; 

 Ученици су стекли практичне вештине рачуноводственог евидентирања 

пословања конкретног производног привредног друштва; 

 Ученици су унапредили способности обраде података, њихове анализе, процене 

и примене; 

 Ученици су развили свест о сопственим знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

 Ученици су развили способности и умећа презентације сопствених радова. 

 

Предметни наставници су дали ученицима сва неопходна упутства и упутили их у 

начин израде дневника рада практичне наставе.  

Ученици су током блок наставе водили Дневник рада ( праксе ) који су предали 

предметним наставницима заједно са оригиналном документацијом из привредног 

друштва. Сви дневници праксе су након читања предметног наставника и одбране 

ученика оцењени позитивним оценама. Ученици су реализовали блок наставу у складу 

са предвиђеним планом и програмом и испунили очекивања. 

 

Предметни наставници: Јелена Миошић Дугоњић, Марија Шиник, Нина Диклић 

 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВE У БЛОКУ -

ОБРАЗОВНОГ  ПРОФИЛА – ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД У 

ШКОЛСКОЈ  2020/2021.г. 

 

Извештај о oбављеној практичној настави у блоку у привредном друштву 

IV разред 
Практична настава у блоку из рачуноводства за ученике четвртог разреда образовног 

профила економски техничар, за школску 2020/2021. годину, он лине у периоду од 10. 

до 14. маја 2020.године. 
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Планиран број часова наставе у блоку из рачуноводства је 30 часова, што је и 

остварено у пет радних дана по шест часова према следећем плану: 

  

         Средства и извори средстава привредног друштва (банке) 

         Расходи привредног друштва (банке) 

         Приходи привредног друштва (банке) 

         Резултат пословања привредног друштва(банке) 

         Рачуноводствени извештаји у складу са МРС 

  

Циљ наставе у блоку из рачуноводства је примена стечених стручно- теоријских знања 

и вештина . Остварени су следећи исходи реализацијом наставе у блоку из 

рачуноводства 

  

         Ученици су стекли самосталност у организацији активности и изради пројеката; 

         Ученици су стекли практичне вештине рачуноводственог евидентирања 

пословања конкретног  привредног друштва; 

         Ученици су унапредили способности обраде података, њихове анализе, процене 

и примене; 

         Ученици су развили свест о сопственим знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији; 

         Ученици су развили способности и умећа презентације сопствених радова. 

  

Предметни наставници су дали ученицима сва неопходна упутства и упутили их у 

начин израде дневника рада практичне наставе. . 

  

Ученици су током блок наставе водили Дневник рада (праксе) који су предали 

предметним наставницима заједно са оригиналном документацијом из привредног 

друштва. Сви дневници праксе су након читања предметног наставника и одбране 

ученика оцењени позитивним оценама. Ученици су реализовали блок наставу у складу 

са предвиђеним планом и програмом и испунили очекивања. 

  

Предметни наставници: Љиљана Илић, Сњежана Ђекић, Невена Папић и Драгица  

Андрејић 

 
ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ  У  БЛОКУ  

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  ФИНАНСИЈСКИ  АДМИНИСТРАТОР   

У  ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

 

Ученици шест одељења образовног профила Финансијски администратор, 

обавили су блок наставу  и то ученици четвртог разреда три пута по 30 часова, ученици 

трећег разреда два пута по 30 часова и ученици другог разреда у једном термину од 30 

часова. 

Два одељења четвртог разреда, IV–9,10  су обавили блок наставу у периоду 

30. новембар  2020. – 04. децембар 2020., свих шест одељења, II-9,10, III-9,10 и IV-9,10у 

периоду 19. април 2021. – 23. април 2021., два одељења, IV-9,10 у периоду 10. маја 

2021. – 14. маја 2021., а два одељења,  III-9,10, у периоду 31.мај 2021 – 04. јуни 2021. 
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Ученици су обавили блок наставу у финансијско-рачуноводственој служби, 

према плану и програму објављеном у Просветном гласнику. Ученици свих разреда су 

блок наставу реализовали у складу са околностима односно виртуелно. 

Предметни наставник је истовремено и ментор. 

Ученици су водили дневник блок наставе који су предали предметном 

наставнику заједно са документацијом која је коришћена током блок наставе. Сви 

дневници блок наставе су оцењени позитивном оценом. 

Председник стручног већа ФРО 

Зорица Ђукић Вукосављевић 

 
ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ  У  БЛОКУ  

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  ФИНАНСИЈСКИ  АДМИНИСТРАТОР  ДРУГИ 

РАЗРЕД  

У  ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

 

Извештај о oбављеној практичној настави у школској 2020/2021. 

 

Ученици одељења  2-9 образовног профила финансијски  администратор, обавили су 

практичну наставу у термину од 30 часова.Практична настава је обављена у периоду од 

19.априла 2021-23.априла 2021. године 

 

Практична настава је обављена у оквиру предмета Финансијско-рачуноводствена 

обука, а према планираном плану и програму за овај образовни профил. 

 

Ученици су обавили блок нставу у финансијско рачуноводственој служби, према плану 

и програму објављеној у Просветном гласнику. Ученици свих разреда су блок наставу 

реализовали у складу са околностима односно виртуелно. 

Ученици су водили дневник блок наставе који су предали предметном наставнику 

заједно са документацијом која је коришћена током блок наставетоком блок наставе. 

Сви дневници блок наставе су оцељени позитивном оценом. 

                                                                               Предметни наставник  Јасна Кривокапић  
 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ  У  БЛОКУ  

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  ФИНАНСИЈСКИ  АДМИНИСТРАТОР  

 ТРЕЋИ РАЗРЕД  

У  ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

Одељења: III-9, III-10 

Смер: Финансијски администратор 

Предмет: Финансијко-рачуноводствена обука 

Предметни наставници: Марина Врућинић (III-9), Бојана Ђоровић (III-10) 

У складу са важећим школским календаром  у школској 2020/2021. реализоване су две 

практичне наставе у блоку, за ученике трећег разреда (III-9, III-10), смер финансијски 

администратор и то у следећим  периодима: 

- 19-23.04.2021. и  

- 31.05.-04.06.2021. 
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Ученици су обављали практичну наставу у виртуелним предузећима, који су основали 

током  другог разреда на часовима финансијско-рачуноводствене обуке у оквиру којих 

обављају текуће послове. 

План праксе, електронска документација као и додатна техничка упутства за израду 

ученицима су достављена путем Google classrooma-а, и mail-a. 

 Као додатна подршка у раду, ученицима је за време реализације практичне наставе био 

омогућен и приступ  Google meet-у. 

У оквиру сваке теме након теријске обраде ученици су израђивали документацију у 

складу са захтеви Плана праксе. За израду практичног дела ( попуњавање образаца, 

креирање документације и књижење) ученици си користили фолдер Електронске 

евиденције. 

План праксе по данима ( 5 дана по 6 часова) за период 19-23.04.2021.: 
Први дан 

Упознавање са  привредним субјектом за учење – виртуелно привредно друштво 

(Делатност,Организациона структура ВПД – 3 службе; уговор о оснивању, почетни капитал, 

лагер листа, ценовник и др.). 

Други дан 

 Општи и комерцијални послови (трговинског) привредног друштва                                              

- Поступак набавке основних средстава,                                                                                                                     

-Токови кретања документације у привредном субјекту,                                                                                             

-Књиговодствени пословни  ВПД (књижење набавке основних средстава).Трећи дан 

Комерцијални послови (трговинског) привредног друштва: Поступак набавке робе; 

Токови кретања документације у привредном субјекту                                                                                           

Послови обрачуна, плана и анализе (израда калкулације продајне цене 

робе)Књиговодствени пословни ВПД (књижење набавке робе)Четврти дан 

Комерцијални послови (продаја робе)Књиговодствени послови (трговинског) 

привредног друштва (књижење продаје робе и остварене разлике у цени.Пети дан 

Послови обрачуна, плана и анализе (обрачун зарада)                                                                     

Књиговодствени послови (трговинског) привредног друштва (евиденција улазних 

рачуна и зарада) 

План праксе по данима ( 5 дана по 6 часова) за период 31.05.-04.06.2021.: 
Први дан 

- Упознавање са  привредним субјектом за учење – виртуелно привредно друштво 

(Делатност,Организациона структура ВПД – 3 службе;);  

- Извештај о раду за ову школску годину. 

Други  дан 

- Поступак набавке робе: 

- Комерцијални послови (трговинског) привредног друштва: Токови кретања 

документације у привредном субјекту, КПР                                                                                                                                    

-Послови обрачуна, плана и анализе (израда калкулације продајне цене робе)-

Књиговодствени пословни ВПД (евиденција набавке робе)                                                                       

Трећи дан                                                                                                                                                                         

-Поступак продаје робе- Комерцијални послови (продаја робе:  пословна писма, 

фактура, КИР) - Књиговодствени послови (трговинског) привредног друштва 

(евиденција продаје робе и остварене разлике у цени)                                                                                                                                 

Четврти дан                                                                                                                                                                       
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-Платни промет                                                                                                                                                                                 

- Књиговодствени послови (трговинског) привредног друштва (евиденција извода 

банке у финансијском књиговодству)                                                                                                                                                        

- благајничко пословање.                                                                                                                                          

Пети дан                                                                                                                                                                                  

Приходи и расходи трговинског пд- Књиговодствени послови (трговинског) 

привредног друштва (евиденција прихода од продаје, трошкова амортизације, 

трошкови производних и непроизводних услуга).- Послови обрачуна, плана и анализе 

(обрачун зарада за мај месец ) 

Ученици су по завршетку практичне наставе, одштампане Дневнике праксе доставили 

предметним наставницима.                                                                                                                                                                                                 

Сви дневници праксе у оба одељења су оцењени позитивном оценом. 

 
Предметни наставник: 

Марина Врућинић 

 
ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРАКТИЧНЕ  НАСТАВЕ  У  БЛОКУ  

ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  ФИНАНСИЈСКИ  АДМИНИСТРАТОР  ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

У  ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

У школској 2020/2021 години на матурски испит образовног профила финансијски 

администратор приступило је 57 ученика одељења  IV-9 и IV-10. Сви ученици су 

положили матурски испит.Са одличним успехом 31 ученик, са врло добрим успехом 21 

ученик и са добрим успехом 5 ученика.  

Средња оцена на матурском испиту образовног профила финансијски админисатратор  

је 4,41. (Српски језик и књижевност-средња оцена 4,64, Испит за проверу стручно-

теоријских знања-средња оцена 4,46, Практични део матурског испита-средња оцена 

4,07) 

Циљ матурског испита је провера стручних знања, вештина и радних компетенција 

стечених кроз четворогодишње образовање. 

Структуру матурског испита чине следећи испити: 

1. Испит из језика и књижевности на којем се ученик школовао – српски 

језик и књижевност 

2. Испит за проверу стручно-теоријских знања 

3. Матурски практични рад – израда два радна задатка 

Услови  полагања матурског испита за образовни профил финансијски 

администратор су општи, као и за све образовне профиле. Посебне услове прописао је 

Центар за стручно образовање, који су у Другој економској школи у потпуности 

испоштовани у смислу структуре, организације и оцењивања матурског испита. 

Матурски испит је реализован уз поштовање свих епидемиолошких мера прописаних 

од стране МПНТР. 

 Реализација матурског испита: 

1. Испит из Српског језика и књижевности одржан дана 05.06.2021. године.  

Средња оцена 4,64 

2. Испит за проверу стручно-теоријских знања одржан дана 10.06.2021. године 
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Тест је доставио Центар за стручно образовање  према плану 24 сата раније. Кључ 

теста је достављен по завршетку теста. Бодовање и  оцењивање извршила је 

комисија. Тестом  су проверавана стручно теоријска знања неопходна за обављање 

послова и задатака финансијски администратор. 

Тест се састојао од   питања из следећих предмета и  релевантних модула. 

наставни предмет назив модула 

 

 

 

 

Рачуноводство 

Инвентарисање, билансирање и системи књиговодства 

Евиденција плаћања у земљи у иностранству 

Евиденција пословних односа са комитентима 

Евиденција основних средстава 

Евиденција залиха материјала 

Евиденција робног промета 

Класификација и евиденција расхода 

Класификација и евиденција прихода 

Утврђивање и распоређивање резултата пословања 

Евиденција производног процеса 

Финансијско 

пословање 

Платни промет 

Управљање финансијама 

Хартије од вредности 

Спољнотрговинско и девизно пословање 

Повезаност предузећа и финансијских институција 

 

 

 

Пословна економија 

Имовина предузећа 

Предузеће и окружење 

Мерење успешности пословања у предузећу 

Резултати пословања у предузећу и расподела 

Улагања у репродукцију 

Средња оцена 4,46 

3. Практични део је одржан дана 08.06.2021. године 

Испит је одржан у заказаном термину према утврђеном распореду у кабинетима 

.Комисије су чинила по два наставника економске групе предмета, запослених у школи, 

и по један екстерни члан. Израдом два радна задатка извршена је провера прописаних 

стручних компетенција.  

Средња оцена 4,07 

Сви наведени резултати,табеле, анализе су део посебног Извештаја о реализацији 

матурског испита који се налази у регистратору СВ економита и који је саставни део 

извештаја о раду школе. 

 

                                                                                            Снежана Лалић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

У току школске 2020/21. године као помоћник директора била сам ангажована са 100% 

радног времена.  Све планиране активности реализоване су у потпуности. Непосредна 

настава и рад у школи организован је по комбинованом “Б“ моделу, с`тим што је због 

неповољне епидемијске ситуације у земљи долазило до потпуног прекида непосредне 

наставе и преласка на онлајн наставу два пута у току школске године.  

- Прво полугодиште од 01.12. – 18.12.2020.г. 

- Друго полугодиште од 08.03. до 16.04.2021.г. 

У току школске године настава је организовану према стручном упутству МПНТР за 

организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за 

средње школе у 2020/21. години. 

На почетку школске године обављала сам следеће редовне активности које произилазе 

из описа задатака радног места помоћника директора. 

- Сарађивала са директором школе, ПП службом и члановима Педагошког 

колегијума у организацији и реализацији образовно-васпитног рада. 

- Учествовала у припреми структуре и изради 40-то часовне радне недеље. 

- Учествовала у формирању нових одељења, формирању група и распоређивању 

поноваца у одељења. 

- У сарадњи са директором школе одређивала одељењске старешине, 

руководиоце стручних већа, разредних већа, руководиоце кабинета, секција и 

тимова. 

- Обављала активности школског координатора за ес дневник. 

- Обављала менторски рад са новопримљеним наставницима и саветодавни рад са 

наставницима као педагошки саветник, 

- Присуствовала часовима редовне и допунске наставе. 

- Организовала стручне замене за одсутне наставнике и изводила стручне замене 

за наставнике који су на боловању, 

- Са председницима стручних већа учествовала у изради и реализацији плана рада 

стручних већа, 

- Обављала заједно са ПП службом разговоре са родитељима ученика који имају 

проблема у савладавању наставних садржаја, као и проблема у понашању, 

- Организовала и водила седнице Одељењских већа. 

- Састављала и презентовала извештаје са седница одељењских већа на седницама 

Наставничког већа. 

- Учествовала у припреми и раду Наставничког већа, као и у раду одељењских и 

стручних већа. 

- Припремала статистичке и друге извештаје за потребе стручних органа школе, 

као и за потребе Републичког завода за статистику. 

- Стручно се усавршавала путем онлајн семинара и конференција, трибина и 

других стручних скупова, како екстерних тако и интерних стручних скупова и 

Међународних конференција и панел дискусија. 

- Организовала презентације високо-школских установа и факултета за ученике 

трећег и четвртог разреда. 

- Учествовала у припреми и изради Годишњег извештаја и плана рада школе за 

школску 2020./2021.г. 
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- Обављала активности предвиђене Развојним планом школе. 

- Учествовала у изради Оперативног плана рада школе. 

- Интерно-стручно се усавршавала у оквиру циклуса „Примери најбољих Steam 

наставних пракси у Србији“, „Зашто нам је био диверзитет важан – дигитални 

алати у настави биологије“ и „3Д математика у основним и средњим школама. 

- Учествовала у раду Тима за инклузивно образовање и у изради планова подршке 

за ученике који су били неоцењени на крају класификација. 

- Учествовала у организацији такмичења у изради студије случаја на 

Универзитету Сингидунум (фебруар 2021.) 

- Присуствовала завршној онлајн конференцији пројекта „Европско осигурање 

квалитета у стручном образовању и усавршавању националне контакт тачке“(1) 

- Присуствовала вебинару: „Како лако успоставити адекватан систем 

финансијског управљања и контроле и зашто је важно одржавање 

успостављеног система“. 

- Учествовала у организацији, припреми и реализацији републичког такмичења из 

рачуноводства које је одржану у Другој економској школи 16. и 17. априла 2021. 

године. 

- Учествовала на међународној конференцији „Дигитално образовање 2021. 

године“ која је одржана од 08. до 10. априла 2021. године. 

- Учествовала на 5. конференцији коју је организовао Економски факултет под 

називом „Економија, управљање и статистика – савремене тенденције у средњем 

стручном образовању“.   

- Заједно са психологом школе Р. Симијоновић, организовала радионицу на тему: 

„Превенција трговине људима“ намењену ученицима 1.разреда. Реализација 

радионице је била у сарадњи са Црвеним крстом Србије. 

- Организовала припреме око организације и реализацију  матурског испита у 

складу са инструкцијама добијеним од надлежног Министарства просвете где је 

узета у обзир ситуација у којој се завршава наставна године у ванредним 

околностима, а уважавајући законску регулативу, Завод за унапређивање 

образовања и васпитања је припремио прилагођавање задатака завршних и 

матурских испита. 

- Организовала испите за ванредне ученике старије од 17 година уз поштовање 

мера за епидемиолошку безбедност запослених и ученика. 

- По основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у 

звање наставника, васпитача и стручних саветника завршила обуку на 

нациналној платформи „Чувам те“ - „Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“ 11.06.2021. и 

- 15.06.2021.године „Обука за запослене – породично насиље“ 

- Учествовала у организацији и реализацији матурског испита за ванредне 

ученика образовног профила финансијски администратор у августовском 

испитном року. 
(1) Национална контакт тачка – платформа преко које ће све институције моћи да 

комуницирају у сфери средњег стручног образовања. 

 

Помоћник директора 

Цвета Митровић 
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                                 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА  

ШКОЛСКУ 2020/2021 . ГОДИНУ 
У школској 2020/2021. години,  Школски одбор је одржао осам седница.  

Три седнице одржане су онлајн а остале у просторијама школе уз поштовање 

свих епидемиолошких мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, по 

упутству МПНТР. 

Све активности које су планиране Годишњим планом рада су и реализоване. 

Нереализованих активности није било.  

Следи табеларни преглед активности у школској 2020/2021. години: 

Планиране  активности 
 

Реализоване активности 

 (по седницама) 

 

 

Усвајање Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада школе за 

2019/2020.годину. 

 

 

 

 

 

 

 

16 седница 

-Усвојен извештај о раду за 2019/20. 

 -Усвојен извештај о раду  директора за 2019/20. 

 -Усвојен извештај о реализацији активности које 

су предвиђене развојним планом школе за 

2019/2020.  

-Усвојен извештај о стручном усавршавању за 

2019/2020. 

-Усвојен извештај Тима за заштиту од 

дискриминације  насиља, злостављања и 

занемаривања 

-Усвојен извештај Тима за инклузију 

Доношење Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021. годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 седница 
-Донет Годишњи план рада  за школску 2020/2021. 

годину.  

-Донет План стручног усавршавања за 2020/2021. 

-Именован стручни актив за развојно планирање 

Донет Акциони план актива за развојно планирање 

за школску 2020/21. 

22седница 

-Донет Школски програм за образовни профил-

финансијски администратор 2021-2025. 

-Усвојен Развојни план за период 2021-2025. 

Рад на општим актима 

 
16седница 

-Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места, сагласност на 

измене. 

-Измене и допуне општих аката. 

21седница 

-Правилник о канцеларијском и архивском 

пословању. 

22 седница 

-Правилник о организацији буџетског 

рачуноводства. 

-Правилник о поступку спровођења пописа. 
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Разматрање задатака  

образовања, васпитања и 

преузимање мера за побољшање 

услова рада 

16 седница 
-Донета Одлука о намени и коришћењу средстава 

прикупљених од родитеља за 2020/21. 

17, 19 седница 

- Пословно-техничка сарадња. 

Извештаји са класификација о 

успеху ученика и други извештаји 

 

16седница 
-Усвојен извештај о успеху ученика на крају 

школске 2019/2020.(после августовског рока) 

-Анализа реализације плана уписа ученика за 

2020/21. 

-Спроведене мере за спречавање и сузбијање 

заразнне болести COVID-19-информација о 

спроведеним мерама. 

19, 21, 23 седница 
-Усвојени извештаји о успеху ученика на крају 

класификација у школској 2020/2021. 

20седница 

-Усвоје низвештај о раду директора (период 

септембар-фебруар). 

20,23 седница 

-Усвојени извештаји Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и Тима за инклузију. 

21 седница 

-Разматрани звештај са Републичких такмичења. 

22 седница 

-Усвојен извештај Комисије о ревизији 

библиотечко-информационе грађе. 

23 седница 

-Информација о упису ученика у први разред 

школске 2021/22. 

Усвајање извештаја о реализацији 

екскурзија 

Нису реализоване екскурзије. 

Послови у складу са законом, 

статутом и другим општим актима.  
18седница 

-Утврђена висина школарине за ванредне ученике 

у школској 2020/21. 

Разматрање записника са редовне и 

ванредне контроле просветне 

инспекције 

18, 21 седница 
-Разматрани записници о редовном и   ванредном 

инспекцијском надзору. 

Усвајање извештаја о обављеном 

попису 

Усвајање годишњег обрачуна 

 

 

 

19седница 
-Усвојен извештај о обављеном попису. 

20 седница 
-Усвојен извештај о материјално-финансијском 

пословању (завршнирачун) за 2020.год. 

23 седница 
-Усвојен извештај о материјално-финансијском 
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пословању за 2021. (шестомесечни извештај) 

Доношење финансијског плана са 

планом инвестиционог улагања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,18,седница 

-Усвојене измене финансијског плана за 2020. 

-Измена плана јавних набавки и интерног плана 

јавних набавки за 2020. 

17 седница 

Ребаланс финансијског плана за 2020. 

18седница 

-Усвојенфинансијски план за 2021год. 

-Усвојен план јавних набавки и интерни план 

јавних набавки за 2021 год. 

19 ,22 ,23 седница 
-Ребалансфинансијског плана за 2021. 

-Измена плана јавних набавки и интерног плана 

јавних набавки за 2021. 

23 седница 

-Предлог финансијског плана за 2022. 

  Разматрање жалби, молби и 

приговора 

 

21седница 

-Разматрање молбе број 02/29. 

22 седница 

-Одлука у вези молбе број 02/29. 

 

Активности везане за сарадњу са 

локалном заједницом 

16седница 

Активности везане за реализацију развојног плана 

школе. 

Aктивности везане за инклузивно 

образовање 

16 седница 
-Анализауписа 

19седница 
-Извештај о успеху на крају I полугодишта 

23 седница 
-Извештај о успеху на крају II полугодишта. 

   Председник Школског одбора 

                                                                           Драгица Андрејић 

 

Извештај о раду психолога за школску 2020/21.годину 
 Активности предвиђене  Годишњим планом рада психолога реализовала сам  

непосредним радом и радом на даљину, у складу са препорукама МПНТР РС и 

епидемиолошким мерама Владе и Кризног штаба, односно начином реализације 

образовно-васпитног рада. 

Без обзира на облик рада, сарадња са педагогог Вишњом Ђекић, директором Дејаном 

Недићем и помоћником директора Цветом Митровић била је континуирана и изузетно 

квалитетна и подржавајућа. 

Остале активности подразумевале су интензивну сарадњу са наставницима, 

одељењским старешинама и координаторима Тимова и Комисија, укључивање ученика 

и њихових родитеља као и сарадњу са институцијама и организацијама из локалне 

заједнице. 
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Након учешћа у конципирању  Извештаја о остварености годишњег плана рада за 

претходну школску годину и конципирања  Годишњег плана рада за текућу школску 

годину, учествовала сам у изради појединих делова Извештаја и Плана. Осим дела који 

се односи на рад психолога била сам ангажована и у изради Извештаја/Плана рада 

Стручног актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, Стручног актива за 

развој школског програма,Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе...  

Била сам члан Тима за професионални развој запослених,Тима за кризне 

интервенције,Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања,Тима за каријерно вођење и 

саветовање, Тима за подршку новопридошлим наставницима, Комисије за рад са 

ученицима, Комисије за здравствено васпитање ученика, Комисије за додељивање 

похвала и награда ученицима, Комисије за извођење излета и екскурзије ученика и 

наставника ... Активно сам учествовала у раду наведених Тимова и Комисија као и 

школских органа-Педагошки колегијум, Наставничко веће, одељењска већа, а по 

потреби сам присуствовала, презентовала и излагала на састанцима Школског одбора. 

Праћење и вредновање образовно –васпитног рада подразумевало је тимски рад са 

педагогом, директором и помоћником директора, а реализовано је увидом у 

реализацију непосредне наставе и наставе на даљину, праћењем примене и ефеката 

мера индивидуализације и остварености циљева образовања за ученике који се школују 

по ИОП 2 и давањем препорука за унапређивање наставе. 

Рад са наставницима је био фокусиран на пружање стручне подршке приликом 

планирања и реализације образовно-васпитног рада у ситуацији комбинованог модела 

наставе и пружање подршке за јачање  наставничких компетенција и професионални 

развој. 

Учествовала сам у организацији и реализацији часова одељењске заједнице и 

одељењског старешине који су реализовани непосредно или на даљину, а неке од 

обрађених тема су биле: 

- Асертивна комуникација (14.10.2020.) 

-Позитивна дисциплина (23.10.2020. и 6.11.2020.) 

-Дечија права (20.11.2020.) 

-Правосуђе по мери детета (20.11.2020.) 

-Равноправне VS насилне везе (31.3.2021) 

-Митови о насиљу (31.3.2021) 

- Пол и род (1.4.2021.) 

-Романтична љубав (2.4.2021.) 

-Безбедност у саобраћају (9.4.2021.)  

-Дигитално насиље у партнерским везама (13.4.2021.) 

- Могу да нећу- љубав није насиље (24.2.2021. и 13.4.2021.) 

Организација неких часова одржана је у сарадњи са Центром за права 

детета,Аутономним женским центром,  Савезом параплегичара... 

Изузетну сарадњу остварила сам са  руководством Ученичког парламена. Осим у 

организацији шест састанака на даљину, пружила сам подршку у реализацији гугл 

анкете на тему вршњачког и дигиталног насиља као и на тему вредновања наставе по 

комбинованом моделу. Редовно сам информисала о ваннаставним активностима, 

радионицама и конференцијама за младе у којима су парламентарци радо 

партиципирали. 



Друга економска школа 

32  

 

Током школске године учествовала сам у организацији/реализацији више ваннаставних 

активности за ученике: 

-учешће у пројекту обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља 

(фебруар 2021) 

-учешће у пројекту „Проговори да видим ко си –Школа културе говора за младе“ у 

сарадњи са Општином Вождовац (јун2021) 

-учешће  на online „Edufair“ током школске године 

-учешће у едукативним радионицама ФЕФА факултета(март, април 2021.) 

-учешће на Сајму запошљавања (мај 2021) у организацији Центра Инвентива 

-учешће у акцијама самозаступања у организацији Центра за права детета (новембар 

2020. и април 2021.) 

-учешће у организацији радионица на тему „Превенција трговине људима“. Радионице 

су организоване у сарадњи са помоћником директора и Црвеним крстом Вождовац. 

-учешће у организацији премијерног приказивања филма о превенцији трговине 

људима/децом у сарадњи са ЦПД (јун2021.) и дискусији након пројекције 

-организација учешћа ученика  у едукативном квизу „Знамените личности на 

динарским новчаницама“ који је одржан у Првој економској школи у мају 2021.године. 

(Тим наше школе заузео је друго место заједно са тимом Прве економске школе). 

-учешће у организацији посете наставника и ученика међународном филмском 

фестивалу особа са инвалидитетом- БОСИФЕСТ 2021 (октобар 2020.)  

Осим саветодавног рада са родитељима, организовала сам вебинар за родитеље “Како 

одговорити на изазове родитељства“ (29.9.2020.), учествовала у креирању анкета за 

родитеље о начину похађања наставе (август2020) и у оквиру самовредновања 

комбинованог модела наставе и интензивно  сарађивала са родитељима чија деца се 

образују по ИОП 2. 

Током школске године спровела сам и /или учествовала у више анкета: 

-анкета „Дар различитости“, МОТО, октобар 2020. 

-анкета у оквиру самовредновања наставе по комбинованом моделу (новембар-

децембар2020) 

-анкета о вршњачком и дигиталном насиљу (новембар-децембар2020) 

- анкета „Права деце на здраву животну средину“ ,ЦПД, април 2021. 

-анкета „ Права детета током пандемије“,ЦПД 

-анкета МПНТР за стручне сараднике и саветнике-спољне сараднике (мај 2021) 

Похађала   сам следеће  обуке: 

1. Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу, током 

септембра и октобра 2020. године, 12 бодова 

2. Обука директора и наставника за  пружање подршке школама у процесу 

самовредновања“, 5.12.2020.год., 8 бодова 

3. Психологија из дана у дан:Свакодневни проблеми у пракси 

психолога и примена психологије у свакодневном животу, 68.Конгрес психолога 

Србије, 27-28.11.2020., 6 бода 

4. Конференција - Дигитално образовање, 8-10.4.2021. , 6 бодова 

5. Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских  

уџбеника и дигиталних образовних материјала,31.5.2021., 19,5 бодова 

6. Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према 

здрављу,     6-13.7.2021.године 
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Све обуке су реализоване на даљину. Остварила сам 51,5 бодова екстреног 

стручног усавршавања. 

Усавршавање унутар установе остварила сам реализацијом радионица које су 

непосредно одржане са наставницима:  

1. "Школска документација ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану 2",одржана 6.11.2020. са наставницима члановима СТИО 

тима  

2.  Четири радионице“Кључни елементи формативног оцењивања“ одржане                      

1-5.фебруара 2021.са наставницима, представницима свих стручних већа. 

Ову радионицу сам осмислила и водила у сарадњи са педагогом Ђекић 

Вишњом. 

Учествовала сам у организацији/припреми јавног  и угледног часа: 

- У сарадњи са Центром за права детета и координатором ТЗДНЗЗ организовала 

сам јавни час поводом обележавања Међународног дана борбе против 

вршњачког насиља“  Могу да нећу –љубав није насиље“ који је реализован 

24.фебруара 2021.године. 

- Заједно са директором учествовала сам у снимању промотивног филма  о нашој 

школи у оквиру Сајма образовања Општине Вождовац 

- Учествовала сам у организацији јавног часа који је одржан 18.05.2021. на тему 

“Један од најуспешнијих  предузетника - Џек Ма“. Час су реализовали 

наставница Драгана Стојановић и ученик Немања Крстић 4/9.    

- Учествовала сам у припреми угледног часа који су реализовале колегинице 

Јелена Колунџија и Сања  Јосимов „Еколошки проблеми“, који је реализован 

10.јуна 2021.године. 

Осим наведених активности, током школске године присуствовала сам излагању колега 

које су одржали након реализоване обуке, успешно сам завршила обуке за запослене на 

Платформи „Чувам те“- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању и Обука за запослене-породично насиље. 

Учествовала у радионици „Анализа Каталога програма сталног стручног усавршавања 

наставника,васпитача и стручних сарадника и процеса акредитације програма“(22. и 

27.1.2021.) коју је организовао ЗУОВ и присуствовала промоциј приручника "Мали 

приручник за прихватање различитости"и радионици са наставницима о унапређивању 

инклузивне наставе, коју је организовала организација МОТО   22. и 28. септембра 

2020.године. 

На састанку ТЗДНЗЗ у септембру, презентовала сам заједно са координатором Тима, 

колегиницом Надом Трифковић,Правилник о протоколу поступања у Установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање( Службени гласник РС 46 од 26.јуна 

2019. и 104 од 31.јула 2020. год.) који сам представила и на седници Наставничког већа. 

На Педагошком колегијуму и Наставничком већу презентовала сам и резултате 

самовредновања комбинованог модела наставе након спроведене анкете запослених, 

чланова ученичког парламента и чланова Савета роодитеља као и сазнања и кључне 

захтеве након реализоване обуке "Унапређивање међупредметне компетенције ученика 

Одговоран однос према здрављу". 

Током школске године остварила сам 104 бодова усавршавања унутар установе. 

За подршку ученицима и родитељима током наставе на даљину уведене су две 

телефонске линије (фиксна и мобилна) на којима сам  дежурала радним данима. 
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Као председница Републичке секције стручних сарадника учествовала сам на 

скупштини Друштва психолога и остварила интензивну сарадњу са стручним 

сарадницима других школа и републичком секцијом стручних сарадника педагога која 

функционише под окриљем Педагошког друштва. 

Била сам члан радне групе МПНТР ангажова на изради Листе индикатора за 

прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима. 

Током школске године била сам ангажована као саветник спољни сарадник МПНТР за 

област заштита ученика од насиља. 

Радмила Симијоновић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОГА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.Г. 

Годишњим Планом рада школе предвиђене су активности педагога које се 

реализују кроз девет области :  планирање и програмирање образовно-васпитног рада; 

праћење и вредновање образовно-васпитног рада; рад са наставницима; рад са 

ученицима; рад са родитељима, односно старатељима; рад са директором, стручним 

сарадницима; рад у стручним органима и тимовима; сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе ; вођење документације, 

припрема за рад и стручно усавршавање. Активности предвиђене  Годишњим планом 

рада педагога реализовала сам непосредним радом и радом на даљину, у складу са 

препорукама МПНТР РС и епидемијским мерама Владе и Кризног штаба.  

Послове педагога реализовала сам заједно са колегиницом психологом, Радмилом 

Симијоновић.  Такође, остварена је интензивна сарадња са директором, помоћником 

директора, секретаром школе, одељењским старешинама, члановима разних тимова, 

предметним наставницима, родитељима, ученицима као и релевантним службама 

МПНТР задуженим за успоставу ЈИСП-а, Есдневника и Е-уписа. 

Током школске 2020/21. године реализовала сам активности у свим 

предвиђеним областима. Око неких области сам била више ангажована поделом 

задужења унутар педагошко- психолошко службе.  

У сарадњи са психологом Радмилом Симијоновић,  учествовала сам у 

организацији и реализацији великог броја активности везаних за унапређивање наставе 

као и великог броја ванставних активности. 

Током протекле школске године била сам ангажована на пословима пријема и 

рапоређивања новопридошлих ученика у сарадњи са психологом и директором. Такође 

била сам одговорно лице задужено за е-упис путем портала Е-управе. Била сам и 

координатор Тима за самовредновање и Стручног актива за развој школског програма,  

активно сам учествовала у раду тимова и комисија те сам тако реализовала све 

планиране активности. 

Из области планирање и програмирање образовно-васпитног рада активно сам 

учествовала у конципирању и изради  Извештаја о остварености годишњег плана рада 

за претходну школску годину, на конципирању и на изради Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/22. годину, Плана рада Тима за самовредновање, Плана рада 

Савета родитеља, Плана рада Стручног актива за развој школског програма, Тима за 

унапређивања квалитета и развој установе, избору уџбеника и припреми плана посете 

часовима. 
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Област рада Праћење и вредновање образовно-васпитног рада подразумевала 

јеучествовање у систематском праћењу и вредновању наставног процеса како часова 

непосредне наставе тако и часова на даљину путем разних платформи које су 

наставнициц користили за реализацију часова (посета часовима редовне наставне, 

осталих облика образовно-васпитног процеса, часова одељењског старешине и часова 

одељењских заједница...), иницирању и учествовању у истраживањима образовно-

васпитне праксе коју реализује школа, научно-истраживачка институција или стручно 

друштво у циљу унапређивања образовно -васпитног рада и учешће у изради  

извештаја о остваривању образовно- васпитног рада. Рад са наставницима 

подразумевао је активно учешће у изради, корекцији и давању сугестија код израде 

оперативних и глобалних планова рада, али у електронској форми, с обзиром да смо 

прешли на вођење педагошке евиденције кроз електронски дневник.  

 Припремање образаца за глобалне планове са истакнутим циљевима за све предмете у 

образовном профилу економски техничар, прегледу педагошке документације 

одељењских старешина-књиге евиденције и матичне књиге, помоћ у изради припреме 

за реализацију часа наставника, пружање подршке наставницима у планирању и 

реализацији непосредног образовно- васпитног рада са ученицима и сарадњи са 

родитељима. Присуство на првом родитељском састанку првог разреда у циљу 

представљања ПП службе и позива на сарадњу. 

Сарадња је била нарочито изражена код ученика код којих је примећено да се 

нису довољно адаптирали на средину или код оних којима је потребна додатна 

подршка у учењу. Рад на изради оперативног плана заштите за ученике који су трпели 

неки облик насиља и за ученике који су учествовали у ситуацијама насиља. 

Индивидуални рад са ученицима. Праћење њиховог рада, напредовања у учењу и 

боравку у школи. 

Сарадња са директором, психологом и секретаром Школе на заједничком 

планирању активности, изради новог Кућног реда школе.  

Сарађивала сам са директором и психологом у оквиру рада Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

Поред планираних активности, сам конципирала и пружила подршку, 

председницима стручних већа код формулисања садржаја за  иницијално испитивање, а 

у складу са Правилником о оцењивању у средњој школи. 

Припремање седница Тимова, Педагошког колегијума,  Наставничког већа.  

Лектура, корекција и међусобно усклађивање Извештаја, Плана Школе, извештаја 

директора, извештаја са Педагошког колегијума, Наставничког већа, извештаја и плана 

Тимова, План стручног усавршавања већа и директора; Припрема седнице Савета 

родитеља, документације за Школски одбор, извештај о успеху ученика, извештај о 

планираним и одржаним часовима; 

У сарадњи са психологом, директором и помоћником директора разрада Стручног 

упутства за реализацију наставе непосредним путем и наставе на даљину;   

Осим активности предвиђених планом и програмом рада, реализовала сам и следеће 

активности: 

Припрема формулара за оперативно планирање и извештавање у складу са дописом 

МПНТР-а. Припрема родитељског сасатанка првог разреда; Пријем новопридошлих 

ученика, испис- упис ученика првог разреда,  пријем родитеља  ученика првог разреда; 

Провера података о ученицима за уношење у електронски дневник. 
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Електронска верзија докумената сређена и достављена Просветној инспекцији;  Хард 

верзија припремљена у три примерка. 

Израда оперативног месечног плана по Посебном програму МПНТР-а; коришћење 

Microsoft Teams апликације за онлајн извођење наставе; извештавање ШУ на 

седмодневном и месечном нивоу о епидемијској ситуацији кроз апликацију „Доситеј“; 

упознавање са ресурсима за додатну подршку школама у превенцији ширења 

епидемије - филм, информација и контакти; контактирање представника општине 

Вождовац везано за Општински савет родитеља. 

-повезивање Филозофског факултета са наставницима који желе да похађају Програм 

за стицање 36 ЕПС;  

-упознавање и разрада за примену препорука и критеријума за поступање у случају 

појаве COVID 19 у школама. /новембар 2020/ 

Упознавање са Изменом Календара рада средњих школа за школску 20/21/-новембар 

20/.; -анализа употребе школских ресурса/новембар/, прикупљање података о 

талентованим ученицима/децембар/, припрема материјала за међународни дан људских 

права за ЧОС/децембар/, вођење евиденције о одсутним ученицима у Ес-

дневнику/октобар..../ достава података о броју ученика завршних разреда/фебруар/, 

достава података о броју неоцењених ученика/децембар/; припрема плана уписа у први 

разред/децембар-јануар/; активности везане за крај првог и почетак другог 

полугодишта; припреме за такмичење/фабруар/; одлични ученици и вуковци за 

школску 2019/20./мај/; мудл-администратори/мај/ , попуњавање упитника о дигиталним 

уџбеницима/дигиталној учионици и рачунарском кабинету/јул/ према допису и 

упутству МПНТР-а;  

Праћење новоснимљених часова преко портала „Моја школа“/децембар/; активности 

везане за аплицирање за одељење за спортисте за нову школску годину/јануар/; учешће 

у акцији „Засади живот, буди херој!“/фебруар/; наставне јединице за час одељењске 

заједнице за ученике четвртог разреда Основи система одбране ВС /март/; израда 

табела и анализа података везаних за комуникацију и вредновање ученика у настави на 

даљину/март/; ЈИСП, Е-упис-подаци-провера/март/; упознавање наставника са 

платформом „Чувам те“/март/; 

Преглед каталога одобрених уџбеника/април-мај/; самовредновање чланова Савета 

родитеља/април/; преглед педагошке документације/јун/;  

Заједно са секретаром школе радила на проучавању нових прописа из области 

образовања и њиховој примени у пракси и попуњавању апликације „ЈИСП“. 

Са стручним тимом за развој школског програма координисала израду за нови 

четворогодишњи циклус за образовни профил финансијски администратор/21-25./ 

 Конципирање анкете за изборне предмете у образовном профилу финансијски 

администратор за трећи и четврти разред  и трећи разред образовног профила 

економски техничар . 

Организација новог круга обука од националног интереса „Реализација наставе 

оријентисане ка исходима“./ЗУОВ- наставници који до сада нису прошли/ и Дигитална 

учионица/дигитално окружење 

Учешће и израда извештаја за Комисију за преглед документације и Комисију за избор 

ђака генерације. –средином јуна на техничком сајту МПНТР регистровала сам нашу 

школу проверавајући податке и припремајући се за будући упис првака;  
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Упис ученика у први разред,  расподела по одељењима, припреме за почетак нове 

школске године 

 Обуке које сам похађала у школској 2020/21. 

 o Обука директора и наставника за  пружање подршке школама у процесу 

самовредновања“, 5.12.2020.год., 8 бодова 

o Конференција - Дигитално образовање, 8-10.4.2021. , 6 бодова 

o Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских  уџбеника и дигиталних образовних материјала,31.5.2021., 

19,5 бодова 

o Стручно научни скуп "Васпитање и образовање у дигиталном окружењу" 

Педагошко друштво Србије, 15.05.2021. 

Све обуке су реализоване на даљину.  

Усавршавање унутар установе остварила сам реализацијом радионица које су 

непосредно одржане са наставницима:  

1.  Четири радионице“Кључни елементи формативног оцењивања“ одржане                      

1-5.фебруара 2021. са наставницима, представницима свих стручних већа. Ову 

радионицу сам осмислила и водила у сарадњи са колегиницом Радмилом 

Симијоновић, психологом. 

Ђекић Вишња, педагог   

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Школска 2020/2021. година почела  је наставком ревизије започете претходне 

школске године 1.03.2020, те прекинуте 17.03.2020, због ванредног стања у земљи, 

поводом светске пандемије КОВИД-19. Библиотека је све време била отворена за рад 

са корисницима, пратећи све епидемиолошке препоруке из Министарства здравља и 

Министарства просвете.  Свакодневни рад са ученицима у просторијама читаонице 

(савети, инструкције, упућивање ученика на места где могу да набаве жељену 

литературу којом наша библиотека не располаже), уобичајене су активности које 

реализујемо у склопу нашег радног времена (који је као и настава било скраћено за 

трећину). Радно време библиотеке за рад са корисницима било је 10,00 до 14,00 часова.  

Библиотекари су  заинтересованим ученицима помагали у проналажењу 

адекватне литературе за писање реферата и самосталних радова из стручних предмета. 

Набављене су нове књиге и материјал за рад библиотеке. На седницама Стручних и  

Наставничких већа, библиотекари Школе редовно си информисани о листи неопходне 

стручне литературе, потребне  лектире, као и савремене белетристике страних и 

домаћих аутора. Набављен је део специјализоване, стручне литературе којом 

библиотека оскудева. Ове године набавка се тицала искључиво стручне литературе. 

Како се у школу ишло по комбинованом модеделу (по групама) ученици су се ове 

године  ређе опредељивали за читање актуелних наслова. 

Организована је куповине књига за вуковце и ђака генерације, као и ученике са 

5,00 просеком за све разреде. 
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Библиотеку је активно користило 1105  корисника библиотеке, и то 964 ученикa 

и 141  корисника наставног (укључујући и наставнике на заменама) и ненаставног 

особља.  

Корисници библиотеке по разредима: 

2020/2021:  

 I  разред - 300 корисника 

 II разред – 314 корисника 

 III разред - 302 корисника 

 IV разред -  303  корисника  

Мес

ец 

Годи

на 

I разред II разред III разред IV разред Укупно 
учени

ка 

књи

га 

учени

ка књига 

ученик

а књига 

учени

ка књига 
ученика 

књига 

IX 

2020 

21 21 39 39 0 0 4 4 64 64 

X 5 5 0 0 10 10 15 15 30 30 

XI 6 6 20 20 1 1 6 6 33 33 

XII 3 3 0 0 0 0 1 1 4 4 

I 

2021 

0 0 12 12 8 8 14 14 34 34 

II 0 0 36 36 13 13 1 1 50 50 

III 0 0 7 7 1 2 1 1 9 10 

IV 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

V  9 9 1 1 4 4 0 0 14 14 

VI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ове школске године набављена  је 81 књига.  Већи број наслова је набављен 

куповином из сопствених извора, а један део набављеног фонда је поклон различитих 

институција или појединаца. 

 

 

 
 

Број 

ученика књига 

Коментар: I полугодиште 131    131 

 II полугодиште 109 110 

 
Укупно за школску 2020/2021. 

годину 

240 

 

241 

 

 Наставници 208 336 

 Остали запослени 24       33 

Уредно је вођена месечна статистика коришћења библиотечког фонда, која се 

налази у просторијама библиотеке. Ученици су позајмили 131 књигу. Наставници  и 

остали запослени  задужили су  369  књигa. Укупно је било 851 задужених књига.      

 

РЕВИЗИЈА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Ревизија школске библиотеке Друге економске школе, почела је 2.3.2020. године и 

трајала је до 15.6.2021. године. Ревизијом је обухвећен фонд од 23 561 књиге, по 

редним бројевима у Kњигама инвентара.  У тај број увршћене су и књиге које смо 

набавили пре 1.06.2021. Стварно стање је нешто другачије, јер је у претходним 

ревизијама отписано  8053 књиге.  
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Тако је ревизијом 2009. године,  у фонду остало  12 062 књиге. 

Закључено је да је од претходне ревизије до сада, библиотека имала веома живу 

набавну политику, те да су сваке године набављани како стручни наслови (у договору 

са председницима Стручних већа), тако и савремени наслови водећих издавача у 

земљи. Заједно са набављеним и поклоњеним књигама у библиотечки фонд је, за 

претходних десет година, увршћено нових 3519 књига, што је број којим се ретко која 

школска библиотека може похвалити.  

Као што смо у Извештају о претходној ревизији и наслутили вероватноћа да су 

неки од ових наслова из листа Р1 и Р2  још увек у фонду, а увршћене су на једну од 

листа отписа, били су оправдани. Овом  ревизијом реактивиране су књиге, које су 

грешком (која је уобичајна у оваквим процедурама) отписане у Књигама инвентара.   

У  ИБГ компјутерски програм (Инвентарисање библиотечке грађе) унет је комплетан 

библиотечки фонд. Како је комисија радила пет паралелних послова (неуобичајених за 

класичну ревизију), ова је ревизија била потпуно специфична и вишеструко захтевна. 

Паралелни послови: 

1. Уношење библиотечке грађе – књига,  у ИБГ програм; 

2. Позиционирање бар код налепница на сваку књигу и припрема за прелажење на 

задуживање књига путем бар код читача, од наредне школске године; 

3.  Проналажење цена за сваку књигу, за период од  5.12.1988. до 2005.  У том 

периоду од седамнаест година није постојала материјална вредност књига. За 

сваку од тих библиотечких јединица пронађена је одговарајућа цена. Самим тим 

имамо апсолутну материјалну вредност библиотечког фонда, која износи 

непуних  

4 милиона динара, тачније 3,970,738.58 динара. 

4. Класичну ревизију: уједначавање књига из фонда са инвентарним бројевима у 

Књигама инвентара (7 књига); 

5. Ванредно, али неопходно, паралелно уједначавање броја књига са стањем у ИБГ 

програму. 

Укупан фонд пре отписа износи 15 581 књига.  

Библиотечка грађа са листе Р3 дотрајала је вишеструко. Књиге су или без корица, 

упрљане, оштећене, поцепане, без појединих страница... Књиге са листе Р4 застарелог 

су садржаја или нису ниједном задуживане у протеклих десет година. Пример: 

Аналитички контни план, уџбеници из Пословне информатике, Рачуноводства... 

Листа Р1 -   Број јединица  које нису нађене на лицу места: 199 

Листа Р2 - Попис невраћених јединица библиотечке грађе: 332 

Листа Р3 - Попис дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе: 808 

Листа Р4 - Попис неактуелних јединица библиотечке грађе: 761 

Коначан број јединица према инвентару, које би остале у ИБГ програму и чиниле 

употребиви билиотечки фонд  је 13 481 књига. 

По члану 25. Правилника о организацији и раду школске библиотеке, признаје се 

могућност нестанка одређеног библиотечког материјала у вредности од 5% на 

годишњем нивоу. Укупан проценат несталих књига ( Листа Р1 и Листа Р2) износи 3, 

40%  након десет година. Закључујемо да на годишњем нивоу тај проценат износи  

0,33%  од  дозвољених  5%. То је још један од података по коме је наша Школа 

јединствена.  
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АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ УРАЂЕНЕ: 

СЕПТЕМБАР: 

Довршен унос свих књига у ИБГ програм и паралено одвајање књижне грађе за листу 

Р3. 

Позиционирање бар код налепница на сваку књигу. Проналажење цена књига од 1988. 

године до 2005. године, када је у Књигама инвентара, почело уношење цена за сваку 

књигу.  Рад са корисницима. 

ОКТОБАР:  

Ревидирање књига које нису за коришћење, одвајање за ревизију и отпис и листе Р3 и 

Р4. Позиционирање бар код налепница на сваку књигу. Проналажење цена књига од 

1988. године до 2005. године, када је у Књигама инвентара, почело уношење цена за 

сваку књигу. Рад са корисницима. 

НОВЕМБАР:  

Ревидирање књига које нису за коришћење, одвајање за ревизију и отпис.  

Састанак у вези са начином коришћења унапређене верзије ИБГ програма (програмер 

Милош Пантелић). Проналажење цена књига од 1988. године до 2005. године, када је у 

Књигама инвентара, почело уношење цена за сваку књигу. Позиционирање бар код 

налепница на сваку књигу. Рад са корисницима. 

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР:  

Организација наставе на даљину, наставак одвајања књига за  отпис. Позиционирање 

бар код налепница на сваку књигу. 

Наставници српског језика и књижевности су на свакодневном нивоу упућивани на 

наставне садржаје који су се тицали школског плана и програма, а могли су их 

користити као допуну предавањима са РТС Планете. 

Истраживачки посао на проналажењу позоришних представа и филмова, који 

ученицима могу приближити наставне јединице из књижевног програма. Ученицима су 

предлагани и корисни линкови за неформално образовање , а који су се тицали области 

из домена културе и уметности (трибине, концерти, музеји, предавања, стрипови...) 

Неки од најчешће посећиваних сајтова: 

1. https://www.narodnopozoriste.rs/  

Народно позориште Београд 

2. https://www.istokpavlovic.com/blog/digitalni-pravopis/ 

Народне умотворине 

3. http://www.drustvosjk.rs/moodle/redirect  
Друштво за српски језик и књижевност Србије 

4. https://prezi.com/p/ajimqlkvqrte/presentation/ Гласовне промене 

5. https://wordwall.net/sr/resource/2656672/српски - језик ко - је - на - слици 

6. https://wordwall.net/sr/resource/2489885/ tест-српски-језик 

7. antologijasrpskeknjiževnosti.rs 

8. digitalna.nb.rs 

9. elektronskaknjiga.com 

Представљање адекватних линкова наставницима и ученицима, са корисним 

материјалима за учење или читање лектире, која је школским програмом 

предвиђена. 

 

https://www.narodnopozoriste.rs/
https://www.istokpavlovic.com/blog/digitalni-pravopis/
http://www.drustvosjk.rs/moodle/redirect
https://prezi.com/p/ajimqlkvqrte/presentation/
https://wordwall.net/sr/resource/2656672/српски
https://wordwall.net/sr/resource/2489885/
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ФЕБРУАР:  

Прављење јединствених листа за одвојене књиге за отпис, листа Р3 (дотрајале и 

неупотребљиве јединице библиотечке грађе) и листа Р4 (неактуалне јединице 

библиотечке грађе).  Књиге су  у ИБГ програму означаване су за отпис. 

Позиционирање бар код налепница на сваку књигу. Рад са корисницима. 

МАРТ, АПРИЛ, МАЈ:  

Изједначавање књижне грађе у ИБГ програму са Књигама инвентара, коначно 

формирање материјалне вредности библиотеке, рад са корисницима. Набавка књига за 

награђивање ученика генерације и матураната са просеком 5,00. 

ЈУН. Крај ревизије, предаја извештаја, набавка књига за награђивање ученика првог, 

другог, трећег разреда са просеком 5,00 и наставника читаоца године. 

ЈУЛ/ АВГУСТ:  

Припрема ИБГ програма за унос корисника, током следеће школске године. 

 

Споменка Јандрић 

Сашка Остојић  

Александра Масло 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

ЗА  ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
Веће школе, као стручно-педагошки орган, на својим седницама разматрало је 

питања која су од значаја за успешну оганизацију и извођење наставе и унапређивање 

образовно-васпитног рада: разматра Извештај о остварености и Извештај директора, 

Годишњи план рада; анализира постигнуте резултате; утврђује мере за побољшање 

успеха ученика и изостајања са наставе; васпитно- дисциплинске мере; утврђује 

структуру 40-то часовне радне недеље за наставно особље; доноси одлуке о коришћењу 

прописаних уџбеника и остале стручне литературе. 

Расправљало се о преквалификацијама и доквалификацијама ванредних ученика 

наше школе, о редовној посети часовима, одржаним угледним часовима, менторству, 

избору ђака генерације и спортисте генерације.  

Наставничко веће редовно је обавештавано о свим законским променама које 

утичу како на запослене, тако и на ученике. На крају сваке класификације, на крају 

првог и другог полугодишта, извршена је анализа успеха. Такође, чланови 

Наставничког већа су редовно информисани о нашим ученицима и њиховим 

оствареним резултатима на разним такмичењима.  

У протеклој 2020./21. години одржано је 7 седница Наставничког већа. План и 

програм су  реализовани уз минимална одступања.  

На основу Стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем наставе на 

даљину за средње школе, у школској 2020./2021.години настава се реализовала 

применом Комбинованог /Б/ модела наставе. Седнице Наставничког већа одржавале су 

се уз поштовање мера Кризног здравственог штаба и Владе Републике Србије у вези са 

ограничењем већих окупљања у затвореном простору. На поменутим седницама 

чланови Наставничког већа информисани су континуирано о свим активностима у вези 

са реализацијом образовно-васпитног рада у условима непосредне наставе и наставе на 

даљину.  
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 Поред уобичајених и редовних тема, на седницама Наставничког већа, 

расправљало се и о следећем:  

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за школску 2019./2020.годину; 

-Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада за школску 

2019./2020.годину; 

-Разматрање Годишњег плана рада за школску 2020./2021.годину; 

-Упознавање и разматрање Календара рада за школску 2020./2021.годину; 

-Утврђивање бројног стања ученика уписаних у први,други, трећи и четврти разред 

школске 2020./2021.године; 

- Усвајање уџбеничке листе за школску 2020./21.годину; 

-Обавештење и инструкције директора школе у вези са дежурством наставника; 

- Формирање и  обавештење о активностима Ученичког парламента и Савета родитеља; 

- Именовање Тимова у складу са ЗОСОВ-ом: 

1) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе ; 

2) Тим за развој међупеметних компетенција и предузетништва; 

3) Тим за професионални развој запослених ; 

4) Тим за самовредновање; 

5) Тим за инклузивно образовање; 

6) Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ; 

7) Тим за каријерно вођење и саветовање; 

8) Тим за кризне ситуације; 

9) Вршњачко – медијаторски тим ; 

10) Тим за подршку новопридошлим ученицима; 

11) Тим за школски маркетинг; 

12) Тим за смањење изостанака ученика; 

13) Стручни актив за развој школског програма; 

14) Стручни актив за развојно планирање; 

- Именовање Комисија у складу са ЗОСОВ-ом: 

1) Комисија за рад са ученицима ( са Ученичким парламентом ); 

2) Комисија за организацију културно – забавног и фискултурног живота ученика; 

3) Комисија за признавање испита ; 

4) Комисија за такмичење ученика ; 

5) Комисија за здравствено васпитање ученика ; 

6) Комисија за штете; 

7) Комисија за извођење излета и екскурзија ученика и наставника; 

8) Комисија за безбедност и здравље на раду; 

9)  Комисија за рад библиотеке. 

- Одређени су председници Стручних већа, координатори за сваки разред, 

координатори Тимова школе и руководиоци кабинета; 

- Подсећање на обавезе наставника које имају, а проистичу из ЗОСОВ-а; 

- Одређивање ментора и надзорника за наставнике-приправнике;  

- Упознавање са доприносом коју је школа добила, а у вези са снимањем часова који ће 

се емитовати током наставе на даљину на платформи РТС Планета ; 

- Договор у вези са евиденцијом у ес-дневнику ; 

- Одлука о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања; 
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- Обавештење о ангажовању  Радмиле Симијоновић, психолога за саветника / спољњег 

сарадника Министарства просвете, науке и технолошког развоја за област заштите 

ученика од насиља 

- Обавештење о Конкурсу за доделу стипендија ученика за школску 2020./2021.годину; 

- Именовање одговорних лица за безбедност у школи у специфичним условима 

изазваним вирусом Covid-19; 

- Правила понашања запослених (предметних наставника, дежурних наставника и 

одељењских старешина) и поштовање прописаних здравствених мера у ситуацији 

изазваној вирусом Covid-19; 

- Разматрање Правилника о изменама и допунама Календара образовно-васпитног рада 

за средње школе за школску 2020./2021.г.   

- Обавештење о  процесу самовредновања области квалитета 2:  Настава и учење и то 

наставе која се реализује по комбинованом /Б/ моделу; 

- Разматрање мишљења Наставничког већа у вези са аплицирањем за одељење за 

спортисте за школску 2021./2022.годину; 

- Договор око обавеза наставника за време ученичког зимског распуста; 

- Обавештење о потписивању уговора о донацији са „Eurobankom“ и „Универзитетом 

Сингидунум“ по којем је школа добила рачунаре за обављање наставе за предмет 

Економско пословање.  

- Упознавање Наставничког Већа са начином организације и задужењима запослених 

на Републичком такмичењу из рачуноводства;  

- Обавештење о Обуци МПНТР у сарадњи са ЗУОВ-ом и ЗВКОВ-ом под називом 

"Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник- увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала"; 

- Презентација Приручника за наставникe, за превенцију вршњачког насиља 

"Превенција и одговор на дигитално, сексуално и родно засновано насиље; 

- Обавештење о учешћу наше школе у хуманитарној аскцији "Засади живот, буди 

херој" у сарадњи са "Нурдор" хуманитарном организацијом; 

- Упознавање са вебинарима за ученике у сарадњи са Савезом параплегичара и  

Аутономним женским центром на тему "Безбедност у саобраћају" и " Mогу да нећу - 

љубав није насиље"; 

- Презентација на тему: „Услови и поступак за усавршавање и напредовање у звању 

наставника“, Јелена Колунџија; 

- Избор ученика и спортисте генерације; 

- Обавештење о донацији Градоначелника града Београда нашој школи;  

- Упознавање са конкурсом Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта, 

за постигнут успех у земљи и иностранству; 

- Именовање колеге Игора Бијелића за одговорно лице за противпожарну заштиту у 

школи; 

- Припремне активности и обавештење о реализацији матурских испита  у ситуацији 

изазваној вирусом Covid-19; 

- Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе; 

-Обавештење о акцији Стручног већа наставника српског језика и књижевности у 

сарадњи са Психолошко – педагошком службом „Читалац године – наставник“; 

- Именовање Комисије за упис ученика у први разред школске 2021./22.године;  
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- Утврђивање Коначне ранг листе наставног и ненаставног особља школе, Комисије за 

бодовање; 

- Предлог и утврђивање листе кандидата за јубиларну награду; 

- Презентација на тему:“ Одговоран однос према здрављу“ , Радмила Симијоновић, 

психолог 

- Расподела одељењских старешинстава и коначна расподела часова за школску 

2021./22. годину 

                         Директор, Дејан Недић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Педагошки колегијум за школску 2020/2021. чини 20 чланова, то су председници 

стручних већа: 

Српски језик и књижевност – Бојана Жугај Ненадовић 

Страни  језик - Александра Берток 

Математика - Јасмина Живковић Вуковић 

а) подактив природне групе предмета-Сања Јосимов 

Физичко васпитање - Марко Поповић 

Рачунарство и информатика и пословна информатика – Братислава Дабовић 

Историја, економска географија и ликовно - Биљана Рангелов Милановски 

Право, социологија, грађанско васпитање и веронаука - Милан Врачар 

Економска група предмета -  Јасмина Божић 

а)  подактив рачуноводства - Снежана Лалић 

б) подактив обуке у бироу - Зорица Ђукић Вукосављевић 

в) подактив канцеларијског пословања и СПК-а  - Весна Кованџић 

Библиотека - Александра Масло  

и координатори тимова: 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања –Нада 

Трифковић 

Стручни тим за инклузивно образовање - Милан Стошић 

Тим за смањење изостанака - Славица Јовановић 

Предвођени директором школе Дејаном Недићем, помоћником директора Цветом 

Митровић и ПП службом, психологом Радмилом Симијоновић и педагогом Вишњом 

Ђекић. 

Одржано је пет састанака Педагошког колегијума у школској 2020/2021. години. На 

првом састанку је конституисан ПК и изабран нови записничар. 

План  и програм рада Педагошког колегијума за 2020/2021. годину је у потпуности 

реализован. Разматран је нацрт извештаја о раду за школску 2019/2020. год, Извештај о 

стручном усавршавању, Извештај о развојном планирању, затим нацрт ГПР за школску 

2020/2021. год., нацрт Плана стручног усавршавања у школској 2020/2021. год.; као и 

акциони план Развојног плана школе за период 2020/21. 

На Педагошком колегијуму анализирана је: подела часова, усвајање плана и програма 

за текућу годину; унапређивање постојећег стања и предлог набавке нових наставних 

средстава; план и распоред извођења екскрузија у школској 2020/2021. год. и план 

надокнаде радних дана.  
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Планирана су такмичења, посете часовима редовне наставе и начин праћења огледних 

часова, иновација  и планиране су ваннаставне активности у складу са ШРП. 

Направљен је извештај на нивоу свих стручних већа о броју сати интерног и екстерног 

усавршавања наставника на крају школске 2020/2021.године. 

По упутству МПНТР због епидемиолошке ситуације у вези са COVID-ом 19, 

договорено је да се у Другој економској школи настава реализује по комбинованом 

моделу Б, по коме би се свако одељење од прве до четврте године поделило на 

пододељења А и Б. Пододељење не сме да има више од 16 ученика. Једне недеље би 

непосредну наставу у школи пратило пододељење А, а пододељење Б би наставу те 

исте недеље пратило од куће тј. онлајн. Наредне недеље би се мењала пододељења. 

Договорено је да се за наставне предмете који се реализују као вежбе, ученици поделе 

на групе у оквиру сваког пододељења. Током прве две недеље у септембру у циљу 

упознавања ученика са наставницима и начином  рада, ПК је донео одлуку да ученици 

пододељења А и Б прве и друге године, прате наставу доласком у школу, а ученици 

треће и четврте године прате наставу онлајн. Направљен је и посебан распоред часова 

који важи прве две недеље септембра односно до 14.09. 2020.године. Часови верске 

наставе и грађанског васпитања, искључиво се прате онлајн за све ученике школе. 

Родитељи су имали могућност да се изјасне преко анкете да ли ће њихова деца пратити 

наставу непосредним доласком у школу или онлајн.  

Договорено је да су Одељењске старешине и даље дужне да онлајн комуницирају са 

родитељима и обавесте директора школе уколико неки ученик оболи од инфекције 

изазване корона вирусом. 

Стручни тим за инклузивно образовање формирао је ТИО тим, као и прошле школске 

године, за подршку ученицима Л.Н. из 2-3 и М.А. из 2-5 и Ђ.К 1-4, који се школују по 

ИОП-у 2. ТИО тим чине сви чланови Одељењског већа 2-3, 2-5 и 1-4, одељењски 

старешина, ПП служба, координатор тима за инклузивно образовање и родитељи 

поменутих ученика.   

Координатор тима за инклузивно образовање је уредно давао извештаје о ученицима 

који се школују по ИОП-у 2. 

Договорено је да се ванредни испити у току испитног рока реализују уторком и 

четвртком у смени када ради референт за ванредне ученике. 

Екскурзија прве, треће и четврте године за школску 2020/2021.годину нису реализоване 

због теренутне епидемиолошке ситуације у земљи и свету.  

Постигнут је договор који је и реализован, да ученици свих одељења првог разреда у 

оквиру амбијенталне наставе, поштујући све епидемиолошке мере, посете БОСИ-фест, 

међународни филмски фестивал за особе са инвалидитетом у просторијама 

Југословенске кинотеке од 19.10 до 21.10.2020.године. 

Договорено је и реализовано да 27.11.2020.године овлашћена лица из Еуробанке дођу у 

школу и изврше примопредају  опрему за кабинете. 

По одлуци МПНТР настава је од 30.11.2020. до 18.01.2021. реализована онлај тј.по 

комбинованом моделу А због погоршања епидемиолошке ситуације у земљи. Одлучено 

је да се планирани писмени задаци реализују онлајн или у другом полугодишту. 

На крају првог полугодишта, анализирао се успех ученика на крају друге 

класификације, реализација Развојног плана и  наставног плана и програма Школе. Као 

и анализа изостанака и закључено је да ученици мање раде током онлајн наставе, а и 

мање изостају због начина похађања наставе.  
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Пројекат „Мере на смањењу изостанака”, настављен је у школској 2020/21, у сврху 

смањења истих, иако је констатовано да због комбинованог модела реализације 

наставе, ученици су доста мање изостајали него ранијих година.   

Реализоване су посете часовима од стране ПП службе, помоћника директора и 

директора. 

Промоција школе за упис за школску 2021/2022.годину се вршила електронским путем 

тако што је свим београдским основним школама послата презентација наше школе.  

Психолог је презентовала   резултате анкете које су радили наставници и ученици наше 

школе у вези са самовредновањем наставе по комбинованом моделу. Закључено је да 

треба да се пређе на професионалну Google учионицу. 

Психолог је презентовала резултате анкете о насиљу коју су радили ученици 

представници Ученичког парламента прве и друге године и закључено је да треба 

радити на освешћивању ученика како би препознали и пријавили све видове насиље у 

школи 

Последња среда у месецу фебруару је обележена као Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља. 

Договорено је да се ученици и наставници придруже хуманитарној акцији“ Засади 

живот, буди херој“ коју организује НУРДОР-организација за подршку деци оболелој од 

рака, куповином оловке у којој се налазе семена биљака. 

Организована је обука наставника економске групе предмета за снимање часова преко 

школске платформе. 

Реализоване су четири радионице за наставнике „Кључни елементи формативног 

оцењивања“, реализатори радионице су биле психолог Р.Симијоновић и педагог 

В.Ђекић. 

Друга економска школа је била домаћин Републичког такмичења из рачуноводства 16.-

18.04.2021. 

Договорено је да се настава у привредном друштву реализује онлајн због тренутне 

епидемиолошке ситуације. 

Разговарало се о самоевалуацији и корекцији у оперативним плановима и примени 

Блумове таксономије, где је уочена слаба страна у евалуацијама наставника.  

Констатовано је да је 13 кабинета потпуно опремељено по нормативу Службеног, 

односно Просветног гласника бр.9 из 2019.године за рад са ученицима. У наредној 

школској години ће се наставити са опремањем учионица како би се прешло потпуно 

на кабинетску наставу. 

Достављен је план уписа Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 

односно Школској управи Београд, за школску 2021/2022.год. Друга економска школа 

аплицира за осам одељења образовног профила економски техничар, 2 одељења 

образовног профила финансијски администратор и 1 одељење образовног профила 

економски техничар-спортско одељење, с обзиром да нашу школу уписује велики број 

деце који су врхунски спортисти.  Министарство је одобрило упис 8 одељења 

економског техничара и 2 одељења финансијског администратора. Упис је реализован  

12. и 13. јула 2021. године у просторијама школе и онлајн.    

Директор је наложио да председници стручних већа изврше предлог расподеле часова. 

Чланови ПК упознати су са школским календаром за наредну школску годину. 

Разматрани су изборни предмети за образовни профил Финансијски администратор. 



Друга економска школа 

47  

 

Разматрана је листа уџбеника одобрених од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за школску 2021/2022.годину. Колегијум је дао предлог да се 

листе предоче на  састанцима стручних већа, након тога доставе у ПП службу како би 

се сјединиле и доставиле Наставничком већу на усвајање. 

                                  Записничар Сања Јосимов 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020./21. ГОДИНУ 

 

У школској 2020./2021. години у први разред је уписано 10 одељења (8 одељења 

економског техничара: I-1,2,3,4,5,6,7,8 и 2 одељења финансијског администратора:I-

9,10 ). 

Седницама су руководилe одељењске старешине: I-1 Јелена Станојевић,  I-2 

Иван Поповић, I-3 Јасмина Божић, I-4 Биљана Ивковић, I-5 Марија Крсмановић  , I-6 

Биљана Вујић, I-7 Биљана Благојевић, I-8 Ана Милиновић, I-9 Александра Милекић и 

I-10 Марко Поповић.  

Укупан број ученика који су уписали I разред школске 2020/2021.године  је 309.  

Седницама су  присуствовали одељењске старешине, предметни наставници-

чланови већа,  директор школе Недић Дејан, помоћник директора Цвета Митровић  и 

представници ПП службе. Одељењска већа су се, између осталих, бавила праћењем, 

анализом успеха, напредовањем ученика који су обухваћени инклузивним образовањем 

и ученицима којима је била потребна додатна подршка у раду, учењу... 

На основу Стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем наставе на 

даљину за средње школе, у школској 2020./2021.години настава се реализовала 

применом Комбинованог /Б/ модела наставе. Седнице Одељеског већа првог разреда 

одржавале су се уз поштовање мера Кризног здравственог штаба и Владе Републике 

Србије у вези са ограничењем већих окупљања у затвореном простору. На поменутим 

седницама чланови Одељењског већа првог разреда информисани су континуирано о 

свим активностима у вези са реализацијом образовно-васпитног рада у условима 

непосредне наставе и наставе на даљину.  

Током школске 2020./2021. године одржано је 9 (девет) седница на којима су 

разматрана бројна питања: 

 На првом састанку је конституисано веће; 

 Усвојен је план рада одељењског већа за текућу школску годину; 

 За коордиатора одељењског већа је изабран наставник Јелена Станојевић, а за 

записничара наставник Биљана Благојевић ; 

 Утврђено је бројно стање одељења и структура ( полна структура, страни језик и 

изборни предмет) ; 

 Усвојен је списак уџбеника. Користиће се само одобрени уџбеници од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја ; 

 Анализиран је Школски календар за школску 2020./21.годину , као и Правилник 

о изменама и допунама правилника о календару образовно-васпитног рада у 

школској 2020./2021.години;  

 На родитељским састанцима су изабрани родитељи, представници у Савету 

родитеља ; 
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 Планирани су  писмени и контролни задаци за школску годину 2020./2021. (све 

писане провере знања) и разматрана је њихова  реализација ;  

 Анализиран је успех ученика на крају I и  III класификације, као и утврђивање 

успеха на крају I и II полугодишта, као и на клрају школске године ; 

 Разматрано је понашање ученика, организован је васпитни , а  по потреби  су 

изрицане васпитне мере које су спровођене у сарадњи са ПП службом и 

руководством школе, а на основу усвојеног Правилника о друштвено-корисном 

и хуманитарном раду ученика ;  

 Израђен је план подршке за ученике који имају проблема у учењу и похађању 

наставе у сарадњи са Тимом за инклузију и ПП службом ; 

 Континуирано је праћена реализација подршке за ученике који имају проблема у 

учењу и похађању наставе;  

 Обавештени су ученици и родитељи о СОС телефону психолога школе, Радмиле 

Симијоновић  за ученике којима је потребна стручна помоћ;  

 Извршена је провера педагошке документације ; 

 Разматране су мере у циљу побољшања ученика (допунска и додатна настава) ; 

 Обавештење о обавезном изборном предмету у школској 2021./2022.години;  

 Разматране су активности у вези са реализацијом образовно – васпитног рада у 

условима непосредне наставе и наставе на даљину уз примену Комбинованог /Б/ 

модела наставе:  

- обавештење ученика и родитеља о одлуци МПНТР иии   упознавање са 

Стручним упутством МПНТР; 

- организација и реализација снимања часова емитованих на платформи РТС 

Планета; 

- доовор у вези са планирањем кључних активности и редукције наставних 

садржаја;  

- договор око праћења и бележења података о напредовању ученика током 

реализације непосредне наставе и наставе на даљину; 

- договор око формативног и сумативног оцењивања ученика  и сл. 

 Дат је предлог програма ђачке екскурзије у школској 2021./2022.години. 

Планирано време реализације 25.-27.октобар 2021.године на дсетинацији 

Београд – Суботица  -Палић – Сомбор – Нови Сад – Београд у трајању од 3 дана, 

2 ноћи.  

 Анализа успеха ученика првог разреда на крају другог полугодишта 

школске 2020./2021.године: 

- Укупан број ученика првог разреда је 308. Остварили су следећи успех на крају 

другог полугодишта школске 2020./2021.године: са позитивним успехом је 297 

ученика (96,43%): са одличним успехом је 35 ученика, са врло добрим успехом је 

159 ученика, са добрим успехом је 101 ученик, са довољним успехом је 2 ученика, 

док је са недовољним оценама 11 учениика (3,57%) и ученици су упућени на 

полагање поправног испита у августовском испитном року.  Укупан број 

недовољних оцена је 13 (0,42 по ученику). Број недовољних оцена по предметима: 

енглески језик 8 и рачуноводство 5.  

 Средња оцена ученика првог разреда на крају другог полугодишта школске 

2020./2021.године је 3,64 / 5,00. 
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 Укупан број изостанака ученика првог разреда је 13.551 (44,00 по ученику). Од 

тог броја, оправданих изостанака је 12.655 (41,09 по ученику), док је 

неоправданих изостанака 896 (2,91 по ученику). На крају другог полугодишта 

школске 2020./2021.године примерно владање има 294 ученика, врло добро 

владање има 9 ученика и добро владање има 5 ученика. 

 Одељење са најбољим успехом је I-9 (средња оцена 3,89/5,00), док је одељење са 

најслабијим успехом I-6 (средња оцена 3,48/5,00). Одељење са најмање 

изостанака је I-6 (27,91 по ученику), док је одељење са највећим бројем 

изостанака I-8 (66,72 по ученику). 

По одељењима успех је следећи:  

 I-1 врло добар 3.79, I-2 врло добар 3.70, I-3 врло добар 3.51, I-4 врло добар 3.65, 

I-5 врло добар 3.56,  I-6 добар 3.48, I-7 врло добар 3,55, I-8 врло добар 3.50, I-9 

врло добар 3.90 и  I-10 врло добар 3.79. 

 Успех ученика првог разреда на крају школске 2020./2021.године након 

полагања поправних испита – у августу 

 Полагању поправних испита приступило је укупно 12 ученика (5 ученика је 

полагало прдемет рачуноводство и 7 ученика предмет енглески језик) и сви су 

са успехом положили и са успехом завршили први разред. Разредних испита 

није било. 

 У други разред школске 2021./2022.године уписано је укупно 303 ученика. – у 

августу 

 Чланови већа I разреда су дали пун допринос у тимовима у којима су                   

учествовали у планираним васпитно-образовним активностима школе. 

Организоване су бројне ваннаставне активности : 

 Ученици првог рареда посетили су у периоду од 19.-20.октобра 2020.године 

фестивал „БОСИФЕСТ 2020.“ у Југословенској кинотеци, у циљу реализације 

амбијенталне наставе која је предвиђена Годишњим планом рада школе; 

 Ученици првог разреда су током фебруара и априла 2021.године учествовали у 

хуманитарној акцији удружења NURDOR под називом „Засади живот, буди 

херој“ и тиме дали свој допринос у лечењу деце оболеле од рака; 

 Представници Црвеног крста Србије одржали су радионицу са ученицима првог 

разреда на тему : „Превенција трговине људима“ током маја и јуна 2021.године 

у просторијама школе;  

 Центар за права детета у сарадњи са психологом школе, Радмилом Симијоновћ, 

одржао је радионицу за ученике првог разреда током јуна 2021.године путем 

апликације Zoom на тему: „Спречавање трговине људима“. 

 Српски језик и књижевност: 
- Током септембра 2020.године извршено је иницијално процењивање стеченог знања 

за ученике првог разреда. Анализом  је утврђено да су ученици уједначеног знања о 

основним појмовима из књижевности и језика, али и да је корисно и потребно 

обновити градиво како би ученици активно усвајали нова знања.  

 Енглески језик:  

- Током септембра 2020.године извршено је иницијално тестирање ученика у циљу 

сагледавања стеченог знања из основне школе. Ова активност предвиђена је Годишњим 

планом рада школе.  
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 Математика: 

- Школско такмичење из математике је одржано 2.марта 2021.године за ученике првог 

разреда.Учествовало је 8 ученика. Победио је Смиљанић Алекса,  ученик  1-9. 

- Републичко такмичење из математике економских школа је одржано 23. и 24. априла 

2021. године у Првој економској школи у Београду. Ученици наше школе освојили су 

екипно треће место. Појединачно ,ученик Смиљанић Алекса I-9 освојио је друго место. 

 Физичко васпитање: 

- На Градском такмичењу у пливању ученик Марко Мишић 1-2 освојио је друго место; 

- На Школском првенству џудоа у Београду, ученица Ива Милошевић 1-4 освојила је 

прво место, док је ученик Лука Крстајић 1-2 освојио треће место; 

- На Републичком школском првенству у џудоу ученица Ива Милошевић 1-4 освојила 

је треће место. 

 Економска група предмета: 

-  Интерно школско такмичење у вештини слепог и брзог куцања у оквиру наставног 

предмета: Пословна кореспонденција и комуникација одржано је 19.маја 2021.године у 

школи. Сви ученици показали су велико интересовање и уложени труд, а посебно су се 

истакли ученици: Будимир Радуловић 1-8 прво место (предметни наставник: Ана 

Милиновић) и Александар Митровић 1-2 треће место (предметни наставник: Слободан 

Перовић). Друго место освојио је ученик Л.Н. који се образује по ИОП2. 

Записнике водила: Биљана Благојевић                 Координатор: Јелена Станојевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА II РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

У школској 2020/2021. години у други  разред је уписано 10 одељења (8 

одељења  економског техничара: II1, II2, II3,II4, II5, II6, II7, II8 и два одељења финансијског 

администратора II9 и II10) . На почетку школске године уписано је укупно 304 ученикa. 

Координатор рада другог разреда је Јелена Петровић, а записничар Марина Ристић 

Младеновић. 

На почетку школске 2020/2021. године усвојен је план и програм рада 

одељењског већа другог разреда. Реализација је планирана на састанцима, седницама 

одељењског већа.  

Седницама су руководиле одељењске старешине: Зорица Ђукић-Вукосављевић 

II1, Глорија Јовић II2, Радмила Симјоновић (од 1.9. до 17.9.2020.), па затим Јелица 

Стијовић II3, Бојана Ђоровић II4, Весна Лекић II5, Дубравка Тадић (од 1.9. до 4.9.2020.), 

па затим Љерка Крунић  II6,  Љиљана Зорић II7, Зорица Никшић-Траилов II8 , Марина 

Врућинић II9, Марина Ристић Младеновић II10.  

Седницама су присуствовали чланови већа, помоћник директора Цвета 

Митровић,  директор школе Дејан Недић и представници ПП службе, психолошкиња 

Радмила Симјоновић и/или педагошкиња Вишња Ђекић.  

Одељењска већа су се, између осталог, бавила праћењем, анализом успеха, 

напредовањем ученика којима је била потребна додатна подршка у раду, учењу. 

Настава је реализована по Стручном упутству за организовање и остваривање 

наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 

2020/2021. години, (број 611-00-1248/2020-03) од 11.08.2020. године. Образовно-

васпитни рад у школској 2020/2021. години се организује напосредном наставом и 
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наставом на даљину. Посебан програм за ову школску годину припремио је Завод за 

унапређивање образовања и васпитања, где су дефинисани дужина трајања часа, 

препоруке за организацију наставе и учења и остали неопходни садржаји. 

Током школске 2020/2021. године одржано је осам седница Одељењског већа на 

којима су разматрана бројна питања: 

1. Утврђено је бројно стање и структура ученика у одељењу (полна структура, 

страни језик, изборни предмети и начин похађања наставе); 

2. Усвојен план рада Одељенског већа другог разреда у складу са упутствима 

МПНТР; 

3. Усвојен је предлог о прописаним уџбеницима и осталим наставним средствима за 

рад у настави; 

4. Учесници наставног процеса упознати су са школским календаром; 

5. Изабрани су чланови Савета родитеља по одељењима; 

6. Усвојен је план писмених радова и контролних задатака по наставним 

предметима; 

7. Усвојен план реализације блок наставе за оба образовна профила, која се због 

епидемиолошке ситуације реализује виртуелно; 

8. Евидентирани су ученици којима је потребна додатна помоћ и  подршка; 

9. Усвојен је план и програм за организовање допунске, додатне наставе и 

припремне наставе; 

10. Спроведена је анализа успеха ученика на I и III класификацији, на крају првог и 

друог полугодишта; 

11. Установљена је потреба за организовањем допунске наставе као мере за 

побољшање успеха; 

      12. Анализирана је реализација плана и програма наставног процеса;  

13. Вршен је пресек по одељењима колико је ученика ишло на он лине наставу и 

зашто; 

14. Вршена је провера редовног ажурирања књига евиденције; 

15. Израда плана подршке за одређен број ученика; 

16.Реализација образовно-васпитног рада у складу са дописом МПНТР у вези са 

одржавањем наставе на даљину због увођења ванредног стања; 

17.Спроведена је евалуација по садржајима образовно-васпитног рада; 

18. Спроведено  такмичење у изради студија случаја у организацији Универзитета 

Сингидунум. 

19.Утврђен је успех ученика, анализирана је реализација планова и програма, 

анализирана је евалуација  на крају школске године 2020/21.године. 

20. Предложени уџбеници и организована дистрибуција за нову школску годину. 

21. Утврђени  изборни предмети за нову школску годину 2021/22. 

Код  ученика другог  разреда урађен је индивидуални план подршке. 

Наставници су узимајући у обзир специфичности ученика конципирали наставу и 

наставни материјал. 

Са циљем проширивања и продубљивања постигнућа ученика у образовно-

васпитном раду, организоване су и реализоване ваннаставне активности у складу са 

тренутним епидемиолошким параметрима.  
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Најбољи успех на крају школске године је постигло одељење II10 са просечном 

оценом 3,76 док је најнижи успех постигло одељење II8 са просечном оценом 3,20. 

Одличан успех је постигло 29 ученик, а просек 5,00 је имало 4 ученика. 

Ученици друге године су дали пун допринос раду Ученичког парламента. 

 

Записнике водила Марина Ристић Младеновић 

Координатор Јелена Петровић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА III РАЗРЕДА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

У школској 2020/2021. години у трећи разред је уписано 10 одељења – 8 одељења 

економског техничара (III1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ) и 2 одељења финансијског администратора (III9 и 10). 

Одељењске старешине су:  

III1 Милан Стошић, III2  Марија Ђурић Зорић, III3  Јасмина Живковић Вуковић, III4  

Александра Берток , III5 Славица Јовановић, III6  Нина Диклић, III7 Марта Вујошевић, III8  

Сања Јосимов, III9 Драгана Стојановић, и III10  Бојана Илић. 

Седницама Одељењског већа III разреда присуствовали су директор школе Дејан 

Недић,, помоћник директора Цвета Митровић, чланови Одељењског већа   и 

представници ПП службе: Вишња Ђекић и Радмила Симијоновић. 

Одељењска већа су се, између осталог, бавила анализом успеха, напредовањем, 

праћењем ученика којима је била потребна додатна подршка у раду и учењу.   

Током школске 2020/2021. године одржано је осам седница на којима су разматрана 

бројна питања. 

Утврђено је бројно стање одељења и структура (полна структура, страни језик и 

изборни предмет). 

Усвојен је план рада Одељењског већа и школски календар за 2020/2021. годину. 

Потврђен је избор координатора Одељењског већа трећег разреда за школску 

2020/2021. годину, Милана Стошића и записничара Нине Диклић. 

Усвојен је списак уџбеника. Користиће се само уџбеници одобрени од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На родитељским састанцима су 

изабрани родитељи, представници у Савету родитеља. 

Планирани су писмени и контролни задаци за школску 2020/2021. годину (све писане 

провере знања) и разматрана је њихова  реализација. Распоред писмених задатака: 

Српски језик и књижевност- економски техничар (први- 6. и 7. радна недеља, други- 

14. и 15. радна недеља, трећи- 26. и 27. радна недеља и четврти- 33. и 34. радна 

недеља),Енглески језик : први- 5. и 6. радна недеља, други - 16. и 17. радна недеља, 

трећи - 25. и 26.  радна недеља и четврти- 33. и 34.  радна недеља;  Финансијски 

администратор: 16. и 17.  радна недеља. Математика (9. и 10.  радна недеља, 16. и 17. 

радна недеља, 28. и 29. радна недеља и 34. и 35. радна недеља); 

Рачуноводство - економски техничар (7. и 8. радна недеља, 15. и 16. радна недеља, 27. и 

28. радна недеља и 35. и 36. радна недеља), финансијски администратор (15. и 16. радна 

недеља). 

Анализиран је успех ученика на крају I и  III класификације, као и утврђивање успеха 

на крају I и II полугодишта. 

На крају II полугодишта  ученици су постигли следећи успех: 
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Од укупно 303 ученика одличних је 65, врло добрих 108, добрих 113, довољних 4.  

Најбољи успех од економских техничара има одељење III-8, а од финансијских 

администратора одељење III-10. 

Редовно и благовремено су предлагане и усвајане мере за побољшање успеха и сходно 

томе,организована и реализована је допунска, припремна и додатна настава, која је 

евидентирана у Књигама евиденције осталих облика образовно- васпитног рада. 

Разматрано је понашање ученика, по потреби су изрицане васпитне мере које су 

спровођене у сарадњи са ПП службом и руководством школе, као и појачан васпитни 

рад са ученицима. 

Укупан број изостанака ученика трећег разреда је 17.324 (57,17 по ученику). Од тога је 

15.742 (51,95  по ученику) оправданих изостанака и 1.582 (5,22  по ученику) 

неоправданих изостанака. Одељење са највећим бројем изостанака је III-8 (1921), а са 

најмањим бројем изостанака одељење III-10 (1284). 

Ученици су остварили следеће владање: 

 примерно владање има 258 ученика, 

 врло добро владање има 28 ученика и 

 добро владање 13 ученика, 

 задовољавајуће владање 4 ученика. 

Предложен је програм екскурзије за ученике трећег разреда за школску 2020/2021. у 

периоду од 05. до 10. октобра, у виду студијског путовања, дестинација Крф. 

Према упутству МПНТР у школској 2021/2022. дозвољене су екскурзије у земљи; због 

потенцијалог слабијег одзива ученика, будућих матураната, екскурзија у земљи неће 

бити организована. Уколико Министарство дозволи, постоји могућност организовања 

екскурзије на Крф у мају 2022. године.  

Организоване су ваннаставне активности:  

 учешће у пројекту „Чувај природу, чувај живот“ под менторством професорке 

Јелене Колунџије, 

 учешће у пројекту „Сезонски календар – да нам клима штима“. Ученике је 

предводила професорка Јелена Колунџија, 

 Ученице 3 – 8 учествовале су у пројекту „Знање за одрживи развој“ који је 

реализвоан у Петници. 

 Ученица 3 – 1 Катја Грубер освојила је прво место на такмичењу из џудоа и 

пласирала се на републичко такмичење. 

 На Републичком такмичењу из математике нашу школу је представљао и ученик 

трећег разреда Богдан Ивковић (3 – 2), ментор Радмила Микић. Ученик је 

освојио 4. место. 

 Ученик 3 – 1 Милутин Мркић је учествовао на Националном такмичењу 

„Мислиша 2021.“ (основни ниво). 

 Психолог Р.Симијоновић организовала је више вебинара за ученике на тему 

превенције насиља и трговине људима, позитивне дисциплине, дечијих права у 

време пандемије и асертивне комуникације. 

Ученици трећег разреда који су од почетка школске године обухваћени мерама 

индивидуализације су: Давидовић Никола (3 – 7), Ђиновић Теодора (3 – 7) и 

Дуња Рунић (3 – 2), Врбић Душан (3 -1) и Милан Булатовић ( 3-8).  На крају 

првог полугодишта је 12 ученика било неоцењено, те су и они обухваћени 

мерама додатне подршке у учењу. 
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Након седница одељењских већа и наставничког већа на крају наставе 

констатовано је да су мере додатне помоћи и подршке дале резултате осим код 

ученика Булатовић Милана (одељење 3-8) који понавља трећи разред .Као 

разлог се наводи апсолутна неоправдана неактивност из више предмета у току 

школске године која за последицу има четири недовољне оцене.  

Ученик III-1 Врбић Душан,који је ученик Друге економске школе од трећег 

разреда, и који је под мерама додатне помоћи и подршке са статусом спортисте, 

упућен је на разредни испит из предмета рачуноводство и поправни испит из 

предмета пословна економија. Оба испита ће полагати у августу. 

Ученица Рунић Дуња (3-2) упућује се на поправни испит из предмета пословна 

економија и статистика. 

Сви ученици су са успехом положили испите  

Од почетка школске године настава се реализовала по комбинованом моделу (одељења 

су подељења на пододељење А и пододељење Б; наставу су похађали напосредно у 

школи и онлајн).  

Од 30.11.2020. због погоршања епидемиолошке ситуације, настава је реализована 

искључиво онлајн. 

Према измењеном каленадару за школску 2020/2021., прво полугодиште завршено је 

18. децембра 2020. Друго полугодиште је почело 18. јануара 2021.  

Због погоршања епидемиолошке ситуације, од 08. марта 2021. године, настава је 

реализована искључиво онлајн, закључно са 16.04.2021.године. 

Друго полугодиште је завршено 22. јуна 2021. године. 

План и програм рада одељењског већа III разреда у школској 2020/2021. години у 

потпуности је реализован. 

Записнике водила: Нина Диклић     Координатор: Милан Стошић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА IV РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

У школској 2020/2021. години у четврти разред је уписано 10 одељења и то: 

 (8 одељења економског техничара: IV-1,2,3,4,5,6,7 и 8)  и 2 одељења финансијског 

администратора:( IV-9 и 10 ). 

Седницама су руководилe одељењске старешине: 

 IV-1 Јасна Кривокапић,  IV-2 Нада Завишић, IV-3 Сњежана Ђекић, IV-4 Биљана 

Милановски-Рангелов, IV-5 Љиљана Илић, IV-6 Александар Милошевић, IV-7 Ивона 

Крстић, IV-8 Јелица Црногорчевић, VI-9 Давор Тривић и IV-10 Катарина Ивовић. 

Ученика који су уписали IV разред је 290,  а у току школске године 4 ученика је 

прешло на ванредно школовање. 

Седницама су  присуствовали одељењске старешине, предметни наставници-чланови 

већа,  директор школе Дејан Недић, помоћник директора Цвета Митровић  и 

представници ПП службе (Радмила Симијоновић - психолог и Вишња Ђекић - педагог). 

Одељењска већа су се, између осталих, бавила праћењем, анализом успеха, 

напредовањем ученика који су обухваћени инклузивним образовањем и ученицима 

којима је била потребна додатна подршка у раду, учењу. 

Током школске 2020/2021. године одржано је осам (8) седница на којима су 

разматрана бројна питања: 
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На првом састанку је конституисано веће; 

Усвојен је план рада одељењског већа за текућу школску годину; 

За коордиатора одељењског већа је изабран наставник Невена Папић, а за записничара 

наставник Босиљка Војновић. 

Утврђено је бројно стање одељења и структура ( полна структура, страни језик и 

изборни предмет); 

Усвојен је списак уџбеника. Користиће се само одобрени уџбеници од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

Анализиран је Школски календар за школску 2020/21. годину ; 

На родитељским састанцима су изабрани родитељи, представници у Савету родитеља; 

Планирани су  писмени и контролни задаци за школску годину 2020/2021. (све писане 

провере знања) и разматрана је њихова  реализација ;  

Анализиран је успех ученика на крају I и  III класификације, као и утврђивање успеха 

на крају I и II полугодишта, као и на крају школске године ;  

Разматрано је понашање ученика, организован је васпитни, а  по потреби  су изрицане 

васпитне мере које су спровођене у сарадњи са ПП службом и руководством школе, а 

на основу усвојеног Правилника о друштвено-корисном и хуманитарном раду ученика. 

Израђен је план подршке за ученике који имају проблема у учењу и похађању наставе у 

сарадњи са Тимом за инклузију и ПП службом; 

Упознавање са новим Законом о заштити података и личности и активности у вези са 

прикупљањем сагласности за његово поступање ; 

Планирана је динамика и разматране су активности у вези са реализацијом блок 

наставе из рачуноводства у привредном друштву ; 

Извршена је провера педагошке документације; 

Разматране су мере у циљу побољшања ученика (допунска и додатна настава); 

Разматран је план организације и реализације припремне наставе за полагање 

матурског испита; 

Разматране су активности у вези са реализацијом образовно – васпитног рада у 

условима наставе на даљину: 

- обавештење ученика и родитеља о одлуци МПНТР и организација наставе на даљину; 

- упутства у вези са остваривањем  комуникације са ученицима и коришћењем 

дигиталних алата у настави; 

- организација и реализација снимања часова емитованих на платформи РТС Планета; 

- договор у вези са планирањем кључних активности о остваривању образовно – 

васпитног рада у условима наставе на даљину на недељном нивоу ; 

- договор око праћења и бележења података о напредовању ученика током реализације 

наставе на даљину; 

- договор око формативног и сумативног оцењивања ученика током наставе на даљину 

и сл. 

Укупан број ученика четвртог разреда је 286 и сви су на крају другог полугодишта 

остварили позитиван успех (100,00 %). Нема ученика који су упућени на полагање 

разредних и поправних испита. 

Са одличним успехом је 57 ученика, са врло добрим успехом је 104 ученик, са добрим 

успехом је 118 ученика и 7 ученика је са довољним успехом.. Средња оцена свих 

ученика четвртог разреда је 3,66 / 5,00. Најбољи успех остварило је одељење IV-9 

(средња оцена 4,38/ 5,00), а најслабији успех одељење IV-6 (средња оцена 3,33 / 5,00). 
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Укупан број изостанака ученика четвртог разреда је 11019, (по ученику 38,53%), 

оправданих изостанака је 9451 (по ученику 33,00%), неоправданих 1.568 (по ученику 

5,48%). Одељење са најмањим бројем изостанака је IV10- 959, а са највећим бројем 

изостанака IV-6 – 1999.  

По одељењима успех је следећи:  

IV-1  добар 3,46 ; IV-2 врло добар 3,51; IV-3 врло добар 3,50; IV-4 врло добар 3,58; IV-5 

врло добар 3,78; IV-6  добар 3,33(најнижа средња оцена), IV-7  добар 3,49; IV-8  добар 

3,47; IV-9 врло добар 4,38 (највиша средња оцена); IV-10 врло добар 4,13. 

Што се тиче владања, у току школске године изрицане су васпитно и васпитно-

дисциплинске мере. Од укупног броја ученика, примерно владање има 238 ученика, 

врло добро владање 27 ученика и 21 ученик је са добрим владањем. 

Матурски испит у јунском испитном року школске 2020./21. године обављен је у 

складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

поштујући мере поступања и понашања у актуелној ситуацији изазваној вирусом Covid 

- 19.  

Полагању матурског испита у јунском испитном року школске 2020./21. године 

приступило је укупно 286 ученика четвртог разреда  и сви су положили, од тога је 229 

ученика економског техничара и 57 ученика финансијског администратора.  

Резултати са матурског испита ученика образовног профила економски техничар: 

матурском испиту приступило је укупно 229 ученика и сви су положили. Са одличним 

успехом је 94 ученика, са врло добрим успехом је 148 ученика и са добрим успехом је 

44 ученика, довољних нема. Просечна оцена на матурском испиту је 4,26/5,00.  

Просечна оцена по одељењима је :IV-1 врло добар 4,04 ; IV-2 врло добар 4,27 ; IV-3 

врло добар 4,24 ; IV-4 врло добар 4,42 ; IV-5 врло добар 4,47 ; IV-6 добар 3,67 ; IV-7 

врло добар 4,46; IV-8 врло добар 4,11.  

Резултати са матурског испита ученика образовног профила финансијски 

администратор: матурском испиту приступило је укупно 57 ученика и сви су 

положили.  Просечна оцена са теоријског дела матурског испита је 4,45/5,00 и са 

практичног дела матурског испита је 4,07/5,00.  

Просечна оцена по одељењима је: IV-9 одличан 4,57  и IV-10 врло добар 4,24. 

Просечна оцена свих матураната на матурском испиту у јунском испитном року 

школске 2020/21.године је /5,00. 

Предложени кандидати за ђака генерације били су: Александра Тодоровић 4-8, 

Наталија Вукотић 4-9 и Немања Крстић 4-9. У складу са Правилником о награђивању и 

похваљивању ученика Друге економске школе за ученика генерације изабран је 

Немања Крстић из одељења IV-9. 

Чланови Стручног већа српског језика и књижевности су четврти писмени задатак за 

ученике 4.разреда планирали и реализовали као симулацију матурског испита. На тај 

начин су се ученици упознали са процедуром и начином израде матурског рада, 

дужином трајања испита, критеријумима оцењивања. Благовремено је израђен план 

припремне наставе и часови су реализовани једном седмично у свим одељењима. 

Ученицима су, такође, послати и упутство за израду матурског рада, радни материјали, 

а наставници су одговарали на сва ученичка питања и недоумице. Школа је ученицима 

обезбедила папир потребан за рад. На дан одржавања матурског испита, ученици су 

писали рад на једну од четири теме (две теме из градива и две слободне теме). 

Матурски испит у јунском испитном року, одржан 05.06.2021.год, за ученике оба 
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профила, полагало је 286 ученика и сви ученици су положили испит. Након обављене 

анализе успеха, утврђено је да је просечна оцена код економског техничара била 4.02, а 

код финансијског администратора 4.64. Просечна оцена на нивоу генерације је 4.14. 

Поред српског језика и књижевности, ученици су полагали и обавезни испит из 

рачуноводства, као и изборне предмете: маркетинг (највећи број ученика), пословну 

економију, основе економије, математику и рачуноводство. 

Такмичења и ваннаставне активности: 

У организацији Достигнућа младих у Србији организовано је онлајн регионално 

такмичење средњошколаца из Београда у предузетничком вештинама „Пословни 

изазов“ – дана 16. и 17. децембра 2020.године. Тим састављен од три члана чинили су 

ученици IV/10: Милица Милосављевић, Растко Чукановић и Петар Лазаревић. Задатак 

је био да осмисле производ или услугу која ће унапредити онлајн наставу. Наставник 

ментор Драгана Стојановић. 

У току марта месеца реализовани су часови “Основе система одбране Републике 

Србије”, на редовним часовима Одељенског старешине. 

Психолог Р.Симијоновић организовала је више вебинара за ученике на тему превенције 

насиља и трговине људима, позитивне дисциплине, дечијих права у време пандемије и 

асертивне комуникације. 

У нашој школи oд 12.04.2021. постоји СОС линија. Сваким даном од 15-17 часова 

ученици могу  обављати разговор са психологом школе. 

У периоду од 16.–26. марта 2021. године, тим „Иноватори“ који су чинили ученици 

IV/10: Растко Чукановић и Петар Лазаревић, учествовао је у националном такмичењу 

„Титан“- интерактивна компјутерска симулација у којој се доносе критичне економске 

и менаџмент одлуке. Такмичење је  одржано онлајн у организацији Достигнућа младих 

у Србији. Наставник ментор Драгана Стојановић. 

Недеља ученичких компанија одржана је онлајн од 19.-23.априла 2021.године. Тим 

„ЛНЛН“ чинили су ученици IV/9: Лена Станковић, Наталија Вукотић, Лука Ћирковић 

и Немања Крстић. Они су осмислили производ за пречишћавање ваздуха од дуванског 

дима у угоститељским објектима. Наставник ментор Драгана Стојановић. 

Републичко такмичење из Основа економије, које је било заказано 19.-20. марта у 

Лесковцу није одржано. Ученица Александра Тодоровић, одељење IV/8 је требало да 

буде представник Друге економске школе (предметни наставник Невена Папић). 

25.03.2021. у 12:45 часова организовано МЕФ предавање за матуранте на тему 

Дигитални маркетинг, преко Зум апликације. Предавању присуствовало 22 ученика. 

Републичко такмичење из Пословне економије је одржано у Вршцу 

26.03.2021.године.Ученица Јована Зарић 4-2, освојила је треће место. Наставник 

ментор Јасна Кривокапић. 

Републичко такмичење из Пословне информатике одржано је 9. и 10. априла 2021. 

године у Нишу. Ученик Урош Ранковић 4-1 је освојио пето место. Наставник ментор 

Босиљка Војновић. 

Недеља ученичких компанија одржана је онлајн од 19.-23.априла 2021.године. Тим 

„ЛНЛН“ чинили су ученици IV/9: Лена Станковић, Наталија Вуковић, Лука Ћирковић 

и Немања Крстић. Они су осмислили производ за пречишћавање ваздуха од дуванског 

дима у угоститељским објектима. Наставник ментор Драгана Стојановић. 
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Републичко такмичење из Математике економских школа је одржано 23. и 24. априла 

2021. године у Првој економској школи у Београду. Ученица Наталија Вукотић 4-9, 

освојила је седмо место. Наставник ментор Драженка Војчић. 

29.04.2021. године, одржано је Национално такмичење “Мислиша 2021.” (основни 

ниво) у просторијама школе.Учествовале су: Михаиловић Невена 4-4, Самарџић Сара 

4-4, Тешић Теодора 4-7 и Удовичић Марија 4-7. Ученици, наставници и школа добили 

су захвалнице за учешће на такмичењу и спровођење организације у школи. 

Републичко такмичење из Рачуноводства одржано је 16.-17.04.2021.год. Наша школа 

била је домаћин овог такмичења. Републичко такмичење из рачуноводства је одржано у 

Другој економској школи организовано је уз поштовање свих епидемиолошких мера на 

највишем нивоу и веома професионално. Наша ученица Катарина Гајић IV-7, 

предметни наставник Љиљана Илић, је освојила треће место. 

Републичко такмичење из Статистике одржано је 23. и 24.04.2021.год. у Брусу. 

Ученица Андријана Говедарица 4-1, била је учесник такмичења. Наставник ментор 

Снежана Остојић. 

 Градско или окружно такмичење из Енглеског језика одржано је  09.05.2021. Јована 

Вулић 4-2, Милица Милосављевић 4-10 и Петар Лазаревић 4-10, били су учесници 

такмичења. Ученике је припремала Бојана Илић, а на такмичење водила Зорица 

Никшић- Траилов. Нико се од ученика није пласирао.  

Сајам виртуелних предузећа који је планиран за 05.-07.05.2021.  је  због недовољног 

броја пријављених школа отказан. 

Овогодишњи Дан школе 25.05. је обележен онлајн. Поводом тог дана, наставнице 

српског језика и књижевности су узеле учешће у изради пригодног садржаја. 

Наставнице Александра Масло, Сашка Остојић и Јелица Црногорчевић су 

вишедневним ангажовањем и радом осмишљавале и креирале оригиналну,  занимљиву 

и свеобухватну ППТ презентацију, која је тематски испратила успехе наших ученика у 

овој школској години, од општинског до републичког нивоа. У раду су учешће узели и 

ученици Александра Тодоровић IV 8 и Растко Чукановић IV 10. Предано се прикупљала 

грађа, бележио садржај и уклапале фотографије, а сама презентација, која на 

интересантан начин слави овогодишњи празник, постављена је на сајт школе и тако је 

досптупна свима у сваком тренутку. 

Због познате епидемиолошке ситуације, ученици нису имали матурско вече као ни 

прославу на терену школе. 

Записник водила: Босиљка Војновић             Координатор: Невена Папић 

 

Извештај о раду одељењског старешине одељења I-2 

у школској 2020/2021. години 
На почетку школске године у одељење I-2 уписано је 30 ученика (13 дечака и 17 

девојчица). У току школске године уписано је 6 ученика (3 дечака и 3 девојчице), а 

исписано 4 ученика (2 дечака и 2 девојчице). Укупно  бројно стање на крају првог 

разреда износи 32 ученик (14 дечака и 18 девојчица). 

Одељење I-2 није ишло на ђачку екскурзију која је предвиђена годишњим планом и 

програмом за први разред због тренутне епидемиолошке ситуације (Covid 19). 

Ученик Вук Ранковић као председник одељења савесно је обављао своју дужност а 

због поделе одељења у две групе (похађање наставе по комбинованом моделу Б) 

функција потпредседника одељења додељена је ученици Нађи Валента која је такође 
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савесно обављала своју дужност, као и чланови ђачког парламента Лука Крстајић и 

Сара Милинковић. 

Ученици су у протеклој школској години одговорно извршавали своје школске обавезе. 

Одељењски старешина је у сарадњи са ученицима, родитељима, одељењским већима и 

ПП службом, решавао проблеме везане за школски живот. Часови одељењског 

старешине одржавани су два пута недељно, један час непосредно други у оквиру 

наставе на даљину. На часовима одељењског старешине разговарало се о: обавезама и 

правима ученика, проблему дискриминације међу ученицима, толеранцији у 

међусобним односима ученика, личној хигијени и хигијени животног и радног 

простора, значају тимског рада, безбедности у саобраћају, интересовањима и 

ваннаставним активностима ученика, кућном реду школе са посебним освртом на 

изостајање са наставе, електронском насиљу и заштити од истог, заштити деце и 

младих од трговине људима, могућностима које пружају друштвене мреже и 

опасностима које са собом носе, нивоима насиља, реаговањима ученика и запослених у 

кризним ситуацијама, техникама и начинима учења. 

У складу са комбинованим моделом наставе (модел Б) дефинисаним у оквиру одлуке 

МПНТР  као одељенски старешина оформио сам Вибер групу са родитељима и Ватс ап 

групу са ученицима. Такође, комуникација се обављала и преко е мејла.  У складу са 

одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, од 

31.11. 2020. организована је настава на даљину, након које је Зимски распуст почео 

21.12.2020. године по измењеном Календару образовно-васпитног рада за средње 

школе за школску 2020/2021. годину.  По повратку са распуста 18.01.2021. године 

настављено је похађљње наставе по комбинованом моделу Б, све до 08.03.2021. године 

када ученици поново прелазе на наставу на даљину по моделу А. Настава на даљину 

реализована је све до 16.04.2021. године, а од 19.04.2021. године па до 22.06.2021. 

ученици су наставу похађали по комбинованом моделу Б.  Сви ученици су били 

активни у комуникацији са предметним професорима и обављали своје задатке, путем 

Гугл учионице или школске платформе, и у току наставе на даљину и у току похађања 

наставе по комбинованом моделу Б. Ученици су такође пратили наставу  и на РТС 

Планети. 

У протеклој школској години одржано је четири родитељска састанака, 1 редован и 3 

током наставе на даљину где су  родитељи све информације добили путем вајбер групе. 

Сарадња родитеља и одељењског старешине била је успешна и огледала се у 

свакодневим међусобним контактима, а у вези са успехом и владањем ученика. 

На крају другог полугодишта успех ученика је следећи: 5 ученика са одличним 

успехом,15 ученика са врло добрим успехом, 10 ученика са добрим успехом, са 

довољним успехом ниједан ученик и 2 ученика са недовољним успехом. Средња оцена 

одељења је 3,70. 

Одељењски старешина: 

                                                                                    Иван Поповић 

 

Извештај о раду одељењског старешине одељења II3 

у школској 2020/21. години 
Старешинство у одељењу II3 преузела сам дана 14. септембра 2020. године од 

школског психолога Радмиле Симијоновић.  
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На почетку школске године у одељење је било уписано 28 ученика – 14 дечака и 

14 девојчица. У октобру је исписан један ученик – Стефан Мелентијевић. У новембру 

је уписана ученица Тина Иванковић, која је дошла из Црне Горе, али се исписала у 

априлу 2021. године. Три ученика су непрекидно похађала online наставу. Школску 

годину је са позитивним успехом завршило 26 ученика, а један ученик је упућен на 

поправни испит из рачуноводства.  

Ученик Лука Нововић се образује по ИОП 2. За рад са њим ангажован је 

педагошки асистент, који присуствује часовима и помаже му у раду и у праћењу 

наставе. Запослени у школи су благовремено направили планове који су му у 

потпуности прилагођени и у складу са њима је доследно поступано. Лука се лепо 

уклопио у одељење и одличан је ђак (са просеком 5,00). Освојио је друго место на 

школском такмичењу у вештини брзог и слепог куцања. 

Часови одељењског старешине одржавани су два пута недељно. Поред 

разговора који су у вези са наставом и изостанцима, часови одељењског старешине 

били су посвећени великом броју важних тема: обавезама и правима ученика, 

упознавању са техникама успешног учења, обележавању верских и националних 

празника, тешкоћама у учењу, мерама за побољшање успеха, облицима насиља и 

заштити од насиља, праћењу постигнућа ученика током наставе на даљину, пандемији 

корона вируса и како се заштитити од вируса, као и о другим темама. Реализован је и 

вебинар, у сарадњи са психологом школе Радмилом Симијоновић, на тему: „Правосуђе 

по мери детета“ (19. новембра 2020. године).  

За председника одељенске заједнице и ове године је изабран Иван Огњановић, 

који је одговорно обављао своју дужност. Представници одељења у Ученичком 

парламенту су били Николина Вуковљак и Стефан Панић, а чланови Тима за инклузију 

Хелена Лакић и Стефан Панић. 

Током наставе на даљину са ученицима сам свакодневно била у контакту, 

првенствено преко  Whats App групе, што нам је олакшало договоре и планирање 

будућих активности. Неопходан је био и редован контакт са родитељима, у коју сврху 

је оформљена Viber група. Сва обавештења о организацији рада која су стизала из 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и из школе, слала сам 

благовремено и ученицима и родитељима. Свакодневна комуникација подразумевала је 

и посредовање у остваривању контаката између ученика и предметних наставника, 

посебно у вези са online наставом, која се одвијала коришћењем платформе школе за 

учење на даљину, Google учионице, или разменом наставних материјала (и свега што је 

потребно) електронском поштом. 

Током школске године одржано је шест родитељских састанака (путем Viber 

групе). Сарадња са родитељима је била успешна, посвећена испуњавању радних 

задатака, редовном похађању наставе (и у комбинованом и у online режиму) и смањењу 

броја изостанака. 

На крају школске године ученици су остварили следеће резултате: пет ученика 

је имало одличан успех (два ученика са просеком 5,00 – Иван Огњановић и Лука 

Нововић), девет врло добар, девет добар, три довољан и један ученик недовољан успех. 

Средња оцена одељења је 3,54. Двадесет два ученика имало је примерно владање, два 

врло добро и три ученика добро владање. 
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Након што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило 

реализацију екскурзија у земљи, разматра се могућност реализације екскурзије у 

трећем разреду. 

У Београду, 6. jула 2021. године 

Одељењски старешина 

                                                                                                                Јелица Стијовић 

                                               

Извештај о раду одељењског старешине одељења III-10 

                                у школској 2020/2021. години 
На почетку школске године у одељење III-10 уписано је 30 ученика (13 

дечака и 17  девојчица).  Бројно  стање на крају трећег разреда износи 30 ученик 

(13 дечака и 17 девојчица). 

У протеклој школској години ученици су одговорно извршавали своје школске 

обавезе. Одељењски старешина је у сарадњи са ученицима, родитељима, 

одељењским већима и ПП службом, решавала проблеме везане за школски 

живот. Часови одељењског старешине одржавани су два пута недељно. На 

часовима одељењског старешине разговарало се о: актуелној епидемиолошкој 

ситуацији, обавезама и правима ученика, проблему дискриминације међу 

ученицима, толеранцији у међусобним односима ученика, личној хигијени и 

хигијени животног и радног простора, значају тимског рада, безбедности у 

саобраћају, интересовањима и ваннаставним активностима ученика, кућном 

реду школе са посебним освртом на примену мера у време пандемије КОВИД 

19, електронском насиљу и заштити од истог, заштити деце и младих од 

трговине људима, могућностима које пружају друштвене мреже и опасностима 

које са собом носе, нивоима насиља, реаговањима ученика и запослених у 

кризним ситуацијама, техникама и начинима учења. 

Ученик Никола Гашић је као председник одељења савесно  обављао своју 

дужност, као и чланови ђачког парламента Реља Велиновић и Ина Мишић.  

У протеклој школској години одржано је шест родитељских састанака. Састанци 

су држани преко Viber групе због тренутне епидемиолошке ситуације.Сарадња 

родитеља и одељењског старешине била је успешна и огледала се у свакодневим 

међусобним контактима, а у вези са успехом и владањем ученика. 

На крају другог полугодишта успех ученика је следећи: 13 ученика са одличним 

успехом,  12 ученика са врло добрим успехом, 5 ученика са добрим успехом. 

Средња оцена одељења је 4,09. 

Одељењски старешина  

                                                                                                 Бојана Илић 

 

Извештај о раду одељењског старешине одељења 4/9 

                                у школској 2020/2021. години 
На почетку школске године у одељењу 4/9 уписано је 29 ученика (7 

ученика и 22 ученице). Укупно  бројно стање на крају четвртог разреда износи 

29 ученикa (7+22). Ученици су у протеклој школској години одговорно 

извршавали своје школске обавезе. У сарадњи са ученицима, родитељима, 
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одељењским већем и ПП службом, решавани су проблеми везани за школски 

живот.  

Часови одељењског старешине одржавани су два пута недељно. На тим  

часовима смо највише разговарали о узроцима изостајања са наставе, о 

понашању у школи, толеранцији, тимском раду, ђачком парламенту, 

безбедности у саобраћају,  кућном реду школе, о обавезама и правима ученика, 

електронском насиљу и заштити од истог, понашању у кризним ситуацијама, 

ваннаставним активностима, спровођењу хуманитарних акција, техникама 

учења, избору будућег занимања, помоћи у реализацији матурског испита, 

примени здравствених мера, о епидемиолошкој ситуацији везаној за Ковид - 19 

и осталим текућим питањима.  

Ученик Марко Шеган, као председник одељења савесно је обављао своју 

дужност, као и чланови ђачког парламента Ивана Мамула и Немања Крстић који 

је био и представник ђачког парламента школе. 

Ученици 4/9 дали су посебан допринос у реализацији хуманитарних акција 

добровољног давања крви, помоћи болесној другарици, као и припреми 

новогодишњих пакетића за децу. За свој хуманитарни рад похваљени су од 

стране Наставничког већа.   

У току школске године са одељењским старешином и предметним 

наставницима учествовали су у ваннаставним активностима ( Сајам књига, 

Међународни филмски фестивал особа са инвалидитетом и многим другим. )  

У протеклој школској години одржано је више родитељских састанака што 

директним доласком родитеља у школу, што електронским путем због актуелне 

епидемиолошке ситуације. Сарадња родитеља и одељењског старешине била је 

успешна. Родитељи су показали веома висок ниво одговорности, као и 

разумевања, солидарности у условима проглашене епидемије Ковид-19. У 

Савету родитеља била је госпођа Богдановић Снежана која је врло одговорно 

обављала своју дужност. 

На крају другог полугодишта успех ученика је следећи: 13 ученика са одличним 

успехом, 15 ученика са врло добрим успехом и 1 ученик са добрим успехом.  

Просечна оцена одељења је 4,39.  За ђака генерације је изабран од стране 

школске комисије Немања Крстић, а у конкуренцији је била и Наталија 

Вукотић, а  који су уједно и носиоци Вукове дипломе. 

Сви ученици 4/9 су пријавили у јунском року матурски испит и сви су 

положили. Са одличним успехом 21 ученик, са врло добрим успехом 7 ученика, 

са добрим успехом 1 ученик. Није било ученика са довољним успехом. 

Просечна оцена одељења на матурском испиту је 4,57. 

 

Одељењски старешина: 

                                                                                                                  Давор Тривић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ 

РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2018-21.ГОДИНА 

 

У претходном трогодишњем циклусу, реализоване су следеће активности у 

оквиру Развојног плана школе 

 

У области квалитета:   Школски програм и годишњи план рада (1) 

Наставници су упознали ученике првог разреда и њихове родитеље са новим 

Правилником о Програму стручне матуре и завршног испита, бр. 1/2018. од 18. 01. 

2018. године, у септембру 2018. године и Правилником о програму наставе и учења за 

образовни профил економски техничар бр 9/19. од 25.07.2019.године. 

 

 У области квалитета:   Настава и учење ( 2 ) 

 Наставници су планирали у оперативним плановима и писаној припреми за час 

темпо рада и реализовали  га у складу са индивидуалним карактеристикама ученика. 

Ради стварања повољне атмосфере у учионици настaвници су често организовали рад у 

пару или групи. На свим класификацијама вршена је анализа резултата где је посебна 

пажња усмеравана на ученике који не постижу успех да би се идентификовали они 

којима је потребна додатна подршка, формира тим и по потреби  индивидуално 

приступи  таквим ученицима. Акценат је на континуираном пружању подршке 

ученицима,  толерантности наставника и уважавању различитости као и социјализацији 

и вршњачком прихватању.  Идентификовани су ученици којима је потребна додатна 

подршка (најчешће дуже одсуствовање због болести), а за поједине ученике су 

насправљене и мере индвидуализације. Три ученика/ два другог разреда и један првог/ 

слушају наставу по ИОП-у 2. Предметни наставници сарађују у оквиру Тима за 

инклузивно образовање у циљу адекватне подршке ученицима у савладавању захтева 

из појдиних наставних предмета где је потребна додатна подршка, припрема се 

прилагођени материјал и благовремено доставља ученику и родитељу. Прате се 

постигнути резултати. 

Током другог полугодишта 2019/20. и школске 2020/21. настава је реализована по 

комбинованом Б моделу. Ученицима /укупно њих 46/ са повећаним здравственим 

ризиком, а у складу са препорукама МПНТР и тренутне епидемијске ситуације, услед 

пандемије изазване корона вирусом, омогућено је да наставу прате на даљину. 

Ученици су упознати са Правилником о оцењивању ученика у средњем 

образовању и васпитању (Службени гласник РС бр.82/2015 од 28.09.2015, а примењује 

се од 06. 10. 2015.). Такође и са Правилником школе о понашању, правима и обавезама 

ученика на првом часу почетком школске године.Одељењске старешине су упознале 

родитеље и ученике са Дописом МПНТР-а везаним за организацију рада средњих 

школа за завршетак другог полугодишта /12.05.2020./. 

 Подстиче се вршњачка подршка у процесу савладавања школских обавеза током 

часа, посебно на часовим вежби и помоћу интернета. 

 Уведен је е-дневник. Сви наставници прошли су обуку и уходавали се у његовој 

примени. 
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У  области квалитета :  Образовна постигнућа ученика ( 3 ) 

 Школа  је континуирано доприносила већој успешности ученика (Стандард 

квалитета  3.2) 

У сарадњи са ПП службом интензивиран је рад са ученицима на упознавању и 

савладавању метода и техника учења (на часовима редовне наставе и часовима 

одељењског старешине  током школске године). Неки часови су реализовани током 

наставе на даљину, путем зум плтаформе или гугл мита, достављањем материјала и 

упутстава за рад који је припремила пп служба. 

Давани су предлози за начине и поступке награђивања резултата и активности 

ученика на Педагошком колегијуму, Наставничком већу и Стручном већу. Ученици 

који су постигли запажене резултате, награђивани су пригодним књигама и стручном 

литературом.  

Планирани су часови допунске, додатне и припремне наставе и вођена је 

евиденција о реализацији и посећености. Реализацију истих пратили су пп служба, 

помоћник директора и директор. 

Ученици који су редовно похађали допунску наставу показали су напредак у 

учењу. 

Припремна настава за полагање матурског испита је делимично организована и 

путем учења на даљину /2019/20./. 

Ученици су узели учешће у такмичењима и извештаји о постигнутим 

резултатима су окачени на огласној табли и  постављени на сајту школе. 

Анализа резултата након одржаних матурских испита извршена је у оквиру 

стручног већа српског језика и економске групе предмета, као и мере за унапређивање 

припремне наставе. 

У оквиру сваког стручног већа формиран је тим или наставник задужен за 

подршку даровитим ученицима које су припремали за такмичења из општеобразовних 

и стручних предмета.  

 

У области квалитета:Подршка ученицима ( 4 ) 

Чланови свих стручних већа су током школске године радили интензивно на 

укључивању  ученика у ваннаставне активности. Ученици су имали прилику да 

учествују у раду драмске, хорске, литерарне, рецитаторске и библиотечке секције у 

току школске 2018/19. године. 

ПП служба је пружала континуирану подршку одељењским старешинама и 

предметним наставницима у новонасталим условима рада, потенцирана је и 

развијанакултура дијалога и поштовања основних норми  (не)посредне  комуникације, 

а током наставе на даљину  посебна пажња посвећена је управљању процесом учења, 

ефикасном коришћењу ИКТ за комуникацију и сарадњу као и препознавању ризика и 

опасности при коришћењу ИКТ и одговорног приступа. 

Сугестије и смернице за рад на часовима одељењског старешине, бројним 

наставним и ваннаставним активностима акценат је био на подстицању личног раста и 

развоја сваког ученика и развоја међупредметних компетенција. Лична одговорност 

ученика према обавезама развијана је организовањем индивидуалних и групних 

активности.   

Наставници су постављали захтеве према могућностима ученика у датом 

одељењу.   
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Током школске године наставници Стручног већа историја, географија, ликовна 

култура укључивали су ученике у низ ваннаставних активности. Са наставницом 

историје ученици другог разреда посетили су низ културноисторијских знаменитости, 

гледали историјске филмове поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, 

док су ученици са наставницом ликовне културе обилазили актуелне изложбе и 

учествовали у радионицама и дискусији.  

Новопридошлим ученицима наставници су пружали подршку ради брже 

адаптације на нову радну средину. На часовима одељењског старешине и одељењске 

заједнице предметни наставници подизали су ученицима еколошку свест, свест о 

значају хигијене радног места. 

Након завршених спортских такмичења ученици су обавештени путем Књиге 

обавештења, сајта школе,  и истицали су се резултати на огласној табли у холу школе.  

- У одељењима првог разреда одржана радионица «Препознавање и реаговање на први 

ниво насиља» организатор и реализатор Јелена Колунџија, а реализатори и сви други 

наставници грађанског васпитања 

Колегиница Јелена Колунџија је од септембра реализовала своје планиране активности 

са ђацима у оквиру свог пројекта М као музеј. 

Том приликом је и колегиница Јелена Колунџија извештавала присутне колеге о 

одржаним радионицама на часовима социологије под називом МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ. Радионице су држали студенти и професори са Факултета за медије и 

комуникације. 

Присуствио ученика наше школе пројекцији филма Кад цвета лимун жут, у свечаној 

сали СЦ Шумице. 

- У склопу акције Друштва школских библиотекара Србије „Читај гласно“ поводом 

Дана матерњег језика, 21.фебруара, наставнице Сашка Остојић и Бојана Жугај 

Ненадовић, током часова Грађанског васпитања, у одељењима у којима предају су 

током 24.наставне недеље (19.2-23.2.2018) разговарале са учениицима на тему 

важности познавања и неговања матерњег језика,, 

Уважавање  различитости, међусобно поштовање, емпатија и  солидарност  развијани 

су  не само током наставе и непосредног боравка и  дружења у школском простору већ  

и приликом  посета  Хуманитарној организацији Дечје срце, учешћем  у обележавању 

Светског дана особа са инвалидитетом,  присуствовањем  пројекцијама филмских 

остварења у оквиру Међународног филмског фестивала особа са инвалидитетом –

БОСИФЕСТ и одласком у   Школу за основно и средње образовање Вожд у оквиру 

хуманитарне акције прикупљања слаткиша за ученике ове школе. 

Током реализације наставе на даљину психолог Радмила Симијоновић организовала је 

часове одељењске заједнице за ученике I –IV разреда  на теме: „ Онлине отисак, ризици 

и право на заштиту деце током пандемије корона вируса „. Овај вебинар је једна у низу  

активности   које су организоване у сарадњи са Центром за права детета: у октобру је  

организована радионица „ Ризици од сиромаштва и начини подршке“,  у новембру су 

ученици  учествовали  на   Конференцији „ Права детета  у Србији – где смо сада и шта 

нам предстоји “ која је организована поводом 30 година од потписивања Конвенције о 

правима детета. Немања Крстић,  ученик  одељења 4/9 и председник Ученичког 

парламента учествовао  је на конференцији „ Права детета у Србији – где смо сада и 

шта нам предстоји“. Конференцију је организовао Савет за права детета Владе 

републике Србије и Центар за права детета поводом 30 година од усвајања Конвенције 
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о правима детета. Конференција је одржана 20.новембра 2019.године у Медија центру у 

Београду. 

Ове активности су реализоване током школске 2019/20. године, а током школске 

2020/21 године неке од реализованих активности биле су радионице : „Асертивна 

комуникација“, „Позитивна дисциплина“, „Љубав није насиље“, „Правосуђе по мери 

детета“ ,  „Безбедност у саобраћају“ ... Приликом обележавања Међународног дана 

борбе против вршњачког насиља ( 24.фебруара 2021.) једна од активности је била 

вебинар- радионица за ученике „Могу да нећу“ посвећена превенцији дигиталног 

насиља. 

Вебинари су организовани у сарадњи са Центром за права детета, Аутономним 

женским центром и Савезом параплегичара. 

Васпитни рад са одељењском заједницом осим наставника одељењског већа и 

одељењског старешине реализовали су и сарадници из школског (директор, помоћник 

директора , психолошко педагошка служба) и ваншколског окружења ( представници 

МУП-а, патронажне службе ДЗ „Вождовац“, Црвеног крста Вождовца, Хенди центра 

Колосеум, Савеза параплегичара, Центра за права детета...).  

Дан Светог Саве обележен је посетом Храму Светог Саве на Врачару. 

Стручно Веће информатике је пружало подршку ученицима кроз: 

 Организовање и планирање  рада на тему „Како урадити дневник праксе“ 

 Организовање и планирање  рада на тему „Како урадити матурски рад“ 

 Организовање и планирање  рада на тему „Дигитално насиље“ 

 Презентовање успеха ученика на конкурсима ван школе  

 

У области квалитета: Етос ( 5 ) 

Чланови Стручних већа - одељењске старешине упознали су  ученике и 

родитеље са Правилником школе о понашању, правима и обавезама ученика који је 

израђен уз активну партиципацију ученика и родитеља у изради истог. 

У оквиру области квалитета ЕТОС видљив је и јасан негативан став свих 

наставника према насиљу.  

Превели смо личну карту школе на сајту школе на енглески језик (Божица 

Васиљевић). 

Наставници економске групе предмета активно учествују у реализацији пројекта 

„Превенција деце и младих од трговине људима“, „Превенција деце и младих од 

електронског насиља“ 

За новопридошле наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања 

на нову школску средину. Формиран је тим за пријем новопридошлих наставника који 

чине и два наставника економске групе предмета у обе смене. 

За новопридошле ученике примењују се разрађени поступци прилагођавања на 

нову школску средину. Формиран је тим за пријем новопридошлих ученика који чине  

наставници економске групе предмета/одељењске старешине. Развијање осећаја 

припадности и заједништва у оквиру одељења/школе и остваривање очекиваних 

постигнућа. 

Уређење школског простора и стварање пријатне и подстицајне атмосфере за 

рад. Преовладавају ученички радови. Формиран је тим за уређење школског простора. 

Организују се активности у којима ученици учествују у уређењу школског простора. 
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Директор заједно са одељењским старешинама врши промовисање резултата о 

успесима ученика и наставника школе на телевизији, наставничким и одељењским 

већима. 

Наставници су подстицани да учествују у обележавању дана школе и заједно са 

наставницима који су освојили прва три места на републичким такмичењима награђени 

од стране директора школе. 

Организовано је заједнички излет запослених од 01.- 03. 07. 2019. на у Охрид, у 

оквиру „„team-building-а “.  

 

Област квалитета: Организација рада школе и руковођење (6.) 

Формиран је Тим за развојне пројекте на Наставничком већу у августу 2018. 

Овај тим заједно са директором школе је утврдио критеријуме за аплицирање и за 

пројекте и формулисање показатеља успеха и израдили планове похађања семинара за 

писање развојних пројеката.  

У децембру месецу - Учешће Друге економске школе која је добила статус Ресурсног 

центра и која је именована од стране МПНТР у реализацији пројекта под називом 

„Презентација квалитета образовно – васпитног рада Друге економске школе као 

ресурсног центра одабраног од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја“.  Презентација примера успешне праксе, размена искустава и 

обуке су спровођене у три регионална центра у којима су окупљене школе које им 

гравитирају, 15 школа са по 3 представника (директор и 2 наставника) у сваком центру. 

 

Област квалитета: Ресурси (7.) 

 Учешћа на семинарима и трибинама као облик стручног усавршавања и 

информисања наставника (конкретни семинари, термини одржавања и чланови 

стручног већа економиста који су учествовали, наведни су у Извештајима о стручном 

усавршавању стручних већа наставника.) 

Формирани су тимови и подељена су задужења: 

* Тим за унапређивање квалитета рада и развој установе 

*Тим за пријем новопридошлих наставника  

* Тим за уређење школског простора, радни материјал и постављање паноа у 

учионицама и кабинетима. 

* Наставници задужени за промоцију резултата и продуката талентованих ученика 

(изложбе, представе, израда паноа)  

* Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво  

 На Сајму књига набављено је 358 књига, 7 наслова и 210 примерака књига 

лектире, 42 наслова белетристике и 28 наслова уџбеника између осталог и „English 

vocabulary in use“ -third edition/                                             

 Унапредили смо сарадњу са културним и научним институцијама у локалној 

заједници-Еnglish corner.                                                                                                                                                                           

 Развијали компетенције за целоживотно учење похађањем обука за развијање 

вештина 'soft skills' у складу са афинитетима запослених,  

 Превели смо пријаву за пројекат "Обука о спровођењу виртуелне праксе" на 

платформу Европске тренинг фондације.    

Активности реализоване у склопу допуне предвиђених мера Развојним планом 

школе: 
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4. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата на 

матурском испиту 
* Интензивирана је корелација економских предмета са искуствима виртуелних 

предузећа, унутар школе и кроз међушколску сарадњу. Са тим увези, интензивирана је 

и међушколска сарадња у земљи, али и са школама у иностранству (постојећи 

протоколи о међушколској сарадњи са економским школама из Црне Горе, Словеније, 

Хрватске, Босне и Херцеговине итд.)  

* Интензивирана је размена искустава хоризонталном корелацијом кроз одржане 

огледне часове и кроз реализацију наставе у блоку. 

Чланови Стручног већа српског језика анализирали су успех ученика на 

матурском испиту и закључили да са ученицима треба интензивирати припремну 

наставу и радити на усавршавању писмености. Ове школске године ученици су 

постигли бољи успех у односу на претходну школску годину за оба профила.  

 

4а.Мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају 

образовни профили средње стручне школе 

 Сарадња са  привредним друштвима, банкама,  домаћим и страним компанијама, 

високошколским установама, општином Вождовац, Националном службом за 

запошљавање и другим установама у окружењу ради организације квалитетније 

практичне наставе у блоку за ученике оба образовна профила. 

Сарадња са Савезом рачуновођа и ревизора Србије у складу са склопљеним уговором о 

сарадњи везано за ажурирање и друге врсте помоћи око  примене софтвера у настави 

рачуноводства и Обуке у бироу. Сарадња са Савезом рачуновођа Србије се огледала и у 

њиховом традиционалном учешћу у финансијском награђивању три првопласирана 

ученика на градском такмичењу из рачуноводства за ученике трећег разреда које је 

одржано у нашој школи 24.05.2019. 

 Сарадња са медијима кроз учешће ученика и наставника у реализацији емисија 

образовно-научног карактера. 

  Сарадња и анимирање родитеља, привредних друштава и других 

организација у окружењу у циљу организације и реализације успешне практичне 

наставе у блоку (Сингидунум, МЕФ, Комерцијална банка, Societe Generale банка, 

Delhaize компанија и друге). 

  Одржана је трибина „ Свет занимања у области економије права и 

администрације“ у оквиру релализације активности предвиђених Развојним планом и 

активности које су везане за каријерно вођење које је намењено ученицима првог 

разреда. Трибина  је одржана 09.04.2019. године у 17,30 часова у свечаној сали школе, 

у трајању од сат времена. Присуствовало је 80 ученика првог разреда.  Гости предавачи 

који су представили своје каријере и своја занимања били су: Катарина Јовашевић, 

дипломирани економиста, родитељ нашег ученика и бивши ученик наше школе, Јелена 

Пауновић, дипломирани правник запослена у Центру за социјална права детета. 

Предавачи који су у име школе говорили о каријери, развоју каријере и активностима 

које школа нуди ученицима у погледу Каријерног вођења били су: Радмила 

Симијоновић, психолог школе, Цвета Митровић, дипломирани економиста и  помоћник 

директора, Јасмина Божић, дипломирани економиста и председница стручног већа 

економске групе предмета, Биљана Благојевић, наставник економске групе предмета и 

бившу ученик ове школе.  
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5.Мере за унапређивањe доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је 

потребна додатна подршка  

 Организоване су и реализоване креативне радионице, предавања, пројекти и 

друге ваннаставне активности за ученике. 

 Континуирано се реализује  пројекат под називом „Чеп за хендикеп“, акција 

Удружења параплегичара и квадриплегичара. у коме учествују сви средњошколци са 

циљем прикупљања чепова чијим рециклирањем ће бити прикупљена средства за 

набавку ортопедских помагала. 

 Коришћен је родно сензитивни језик током наставе, коришћени примери  у 

настави у којима су равноправни и равномерно заступљени мушкарци и жене, 

наставници су реаговали када на часу или одмору примете у говору и/или понашању 

ученика родне стереотипе и предрасуде указујући ученицима на грешке уз ваљано 

образложење.  

 У оквиру стручног већа физичког васпитања организована је вршњачка подршка 

у оквиру одељења како би се подстакла мотивација за постизање бољег успеха,ученици 

су учествовали у уређењу школског простора, учествовали су у изложбама и правили 

су паное.  

У квизу који је организован у фебруару 2020.године, у сарадњи са НБС, „ Знамените 

личности на динарским новчаницама“, иако је био намењен  ученицима  завршног 

разреда, било је омогућено учешће ученику који се образује по индивидуалном 

образовном плану, а похађа први разред. 

Захваљујући добром резултату који је постигнут организована је наградна 

посета Музеју Народне банке Србије за све ученике одељења. 

У Првој економској школи, 20.маја 2021.године  организован је едукативни квиз  у 

сарадњи са НБС. И ове школске године у Тиму наше школе учествовао је ученик који 

се образује по ИОП2. Тимови Прве  и Друге економске школе су по броју освојених 

бодова поделили друго место. 

 

6. План рада са талентованим и надареним ученицима 
 Ученици се укључују у рад одређених секција, а своје таленте презентују кроз 

разне активности: изложбе, приредбе, израда школског листа, такмичења. 

Дан Светога Саве обележен је читањем пригодног текста на првом часу у свим 

одељењима у Школи, 28.1.2019.  

Дана 27.5.2019. у Дечјем културном центру прослављен је јубиларни Дан школе. За ту 

прилику изашао је школски лист Став . У школском листу "Став" представљена су 

стручна већа, секције и такмичења наших ученика за последњих пет година, а приредба 

је  осмишљена као музички времеплов од четрдесетих година 20. века, кад је Друга 

економска школа основана, па до данашњих дана.   

У школској 2018/19. години ученици одељења III 11  и наставница Бојана Жугај 

Ненадовић радили су на пројекту – изложби Календар добрих писаца. У септембру 

је договорено да се за сваки месец уради приказ по два писца рођена у одређеном 

месецу. За изложбени простор је одабран пано на простору између 2. и 3. спрата 

Школе. Изложба је трајала у периоду децембар 2018. г - август 2019. г. 
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Дана 2.4.2019. на Међународни дан дечје и омладинске књижевности, ученици 2-10 су 

са библиотекаром Сашком Остојић направили пано посвећен читању, књигама и 

библиотеци. Пано је истакнут у холу Школе, на трећем спрату. 

-Извршена је идентификација ученика и избор области интересовања у периоду 

септембар, октобар 2018.године. радило се на развијању креативности ученика, 

самосталног истраживачког рада, овладавању вештинама јавног презентовања, 

развијање међупредметних компетенција, промоција предузетништва и идеја кроз 

бројне активности детаљно претходно наведене и описане. 

- Реализована су школска, републичка и градска такмичења за надарене ученике 

трећег и четвртог разреда за поједине економске предмете ( пословна економија, 

основи економије, рачуноводство и статистика). У питању је својеврсна промоција 

резултата и продуката талентованих ученика наше школе ( ученици првог, другог, 

трећег и четвртог разреда.) Осим тога, организаоване су бројне радионице и други 

облици ваннаставних активности за ученике: 

Одржано је интерно такмичење из Савремене пословне кореспонденције. У питању  

је такмичење у брзини и тачности  технике слепог куцања код економских техничара за 

први разред. 

Једанаеста по реду Економијада оджана је у Струмици, Северна Македонија у 

периоду 14.-17.03.2019. године. Учествовало је 11 економских школа из региона: 

Србија, Црна Гора, Хрватска,Словенија, Босна и Херцеговина, Република Српска  и 

Македонија. Циљ Економијаде је у потпуности испуњен: ученици су размењивали 

међусобна искуства из свог школовања и путем квиза Паметна економијада 

презентовали су стечена знања.  

Турнир – ,,Финансије за касније“ (наставници-ментори Марина Врућинић и Ивона 

Крстић). Финални турнир одржан је 13. 03. 2019. године, са почетком у 11 часова, у 

просторијама Београдске банкарске академије. Ученик Огњен Божић, освојио је 2. 

место. 

Дана 17.05.2019.одржано је интерно такмичење из статистике за ученике трећег 

разреда и то као допуна активности које се реализују у оквиру Развојног плана школе. 

Циљ је поправљање лоших резултата наших ученика на такмичењу из статистике у 

четвртом разреду. На овај начин и уз градиво које се изучава у трећем разреду а 

предмет је такмичења у четвртом разреду, ће се ученици благоворемено и адекватно 

припремити и бити успешнији на републичком такмичењу у четвртом разреду. Ради 

мотивације потребно је обезбедити и симболичне награде за ученике учеснике на 

такмичењу. 

Такмичење под називом „Инфо графика“се организује и у нашој школи ће бити 

ангажовани ученици трећег разреда под менторством Весне Кованџић. Предлог је да се 

обрађују теме из рачуноводства и ученички радови истакну у кабинету за 

рачуноводство број 35. 

VIIIМеђународни сајам виртуелних предузећа у Крушевцу је одржан 10.-12.05.2019. 

у организацији Града Крушевца, Заједнице економских школа. Друга економска школа 

је пријавила виртуелно предузеће „Levelup“, привредно друштво за продају спортске 

опреме на велико и ученике трећег разреда ФА (Милица Дрецун, Михаела Радовановић 

и Теодора Сајловић) са наставницом Јасном Кривокапић. 
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7. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и јачања 

сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима, родитељима и 

запосленима, а од 2020. Програм заштите од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
Учешће ученика, наставника и родитеља у јавним часовима на тему ненасилног 

решавања сукоба   

-„Превенција деце и младих од електронског насиља“ и „Превенција деце и младих од 

трговине људима“ се огледала у следећем: у оперативне планове појединих предмета 

(СПК, КП, Електронско пословање, блок настава...) унете су наведене теме/пројекти, у 

одређеним садржајима ових предмета стављен је нагласак на електронско насиље и 

трговину људима, ризике и разне злоупотребе које су могуће, начинима заштите, 

Одржан је један или више таквих часова. 

- 29.09.2020.реализован је вебинар „Како одговарати на изазове родитељства“  

-ученици, родитељи и запослени су упознати са Националном платформом „Чувам те“, 

садржајима који су постављени и укључили су се у обуке. 

- предесдник Ученичког парламента и психолог школе у школској 2020/21. спровели су 

гугл анкету о вршњачком и интернет насиљу у школи, а резултате су презентовали на 

састанку Ученичког парламента и Педагошког колегијума 

- у сарадњи са ЦПД, а у циљу подизања свести међу ученицима приказан је филм о 

спречавању трговине људима. Након филма организована је дискусија са ученицима. 

(јун2021) 

-Током маја и јуна 2021. године реализоване су радионице са ученицима првог разреда 

на тему Превенција трговине људима. Ове радионице организоване су као вршњачка 

едукација у сарадњи са Црвеним крстом Вождовац. 

8. Мере превенције осипања броја ученика 
-Презентација занимања у оквиру подручја рада економија, право и администрација се 

спроводи непрекидно кроз представљање овог подручја рада и Друге економске школе 

на трибинама, радионицама, родитељским састанцима и телевизијским емисијама . У 

реализацију активности предвиђеног Програмом каријерног вођења и саветовања 

укључили су се  и бивши ученици школе Вук Илић и Лазар Божовић, колегиница у 

пензији Љиљана Некић и родитељ Бојана Ивановић. 

- Ученици  наше школе учествовали су на виртуелном сајму запошљавања 20.маја 

2021. године који је организовао Центар Инветива. 

-СВ економиста је директно и у великој мери укључено у програм каријерног вођења 

и саветовања и интензивно реализује бројне активности везане управо за каријерно 

вођење (акценат је на практичној настави у блоку из предмета Рачуноводство и ФРО, 

али и на вананставним активностима): 

-сарадња и анимирање родитеља, привредних друштава и других организација у 

окружењу у циљу организације и реализације успешне практичне наставе у блоку  

(Сингидунум, МЕФ, Комерцијална банка, Societe Generale банка, Delhaize компанија и 

друге) 

Услед епидемиолошке ситуације Сајам образовања у Основној школи „Филип 

Филиповић“ реализован је у виртуелном облику у периоду од 4 -5.марта 

2021.године.Нашу школу представили су директор Дејан Недић, психолог Радмила 

Симијоновић и ученик одељења 4/9 и председник ученичког парламента Немања 

Крстић. Том приликом снимљен је  видео материјал који будућим средњошколцима 
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може помоћи у одабиру школе, а на линку Виртуелног сајма образовања постављена је 

и ппт презентација наше школе и линк ка сајту школе. 

Општина Вождовац организовала је Сајам образовања 19.јуна 2021.године у културно 

спорстском центру Шумице. На штанду наше школе дежурали су наставник Игор 

Бијелић и ученици четвртог разреда Немања Крстић 4/9 и Михаило Кнежевић 4/7. У 

организацији сајма учествовали су директор школе Дејан Недић и психолог Радмила 

Симијоновић. 

Радионице, такмичења, предавања и остале ваннаставне активности за ученике 

представљају најзначајније форме каријерног вођења ученика. 

 

9. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних предмета 
-Подстицање учешћа на конкурсу (израда бизнис плана, програм будућих лидера, 

предузетништво..) 

- Учешће Друге економске школе која је добила статус Ресурсног центра и која је 

именована од стране МПНТР у реализацији пројекта под називом „Презентација 

квалитета образовно – васпитног рада Друге економске школе као ресурсног 

центра одабраног од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја“.  Презентација примера успешне праксе, размена искустава и обуке су 

спровођене у три регионална центра у којима су окупљене школе које им гравитирају, 

15 школа са по 3 представника (директор и 2 наставника) у сваком центру. 

Представљање кроз предавања и радионице је реализовано по следећој динамици: 

- 13.децембра 2018.године у Чачку  

- 14.децембра 2018.године у Нишу 

- 17.децембра 2018.године у Новом Саду  

- 22.децембра 2018. године у Београду 

Пројекти који су представљени и обуке које су реализоване у Чачку, Нишу и Новом 

Саду су: 

-„Обука о спровођењу виртуелне праксе“Реализатори: Цвета Митровић, помоћник 

директорАЈасмина Божић, председник Стручног већа наставника економске групе 

предмета;Јелена Станојевић, наставник економске групе предмета. 

- Панел дискусија 

Тема: Сарадња средње економске школе са другим школама из истог подручја рада, 

образовним институцијама и привредним друштвима 

Панелисти: Драгана Бувач, – „Успостављање сарадње са школама, образовним 

институцијама и привредним друштвима кроз организацију Економијаде 2014.“ 

  Дејан Недић, директор – „ Сарадња са локалном самоуправом и привредним 

друштвима“; 

Владан Ницовић, директор Економске школе Чачак  и Миле Саковић, директор Прве 

економске школе из Београда су учествовали у представљању пројекта „Економијада“ 

као сарадници и оснивачи поменутог пројкета. 

-  „Физичко васпитање – моделовање стила живота младих“Реализатори: Марко 

Поповић, председник Стручног већа наставника физичког васпитања; Милан Стошић, 

наставник физичког васпитања. 

Пројекти који су представљени и обуке које су реализоване у Београду су: 

- „Презентација примера добре праксе из области пројектни рад и пројектна настава“ 
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Реализатор: Јелена Колунџија, наставница социологије и грађанског васпитања 

- Представљање значаја корелативних часова за унапређење наставне праксе“ 

Реализатори: Јасмина Тодоровић, и Јелена Димитријевић, наставнице хемије и 

комерцијалног познавања робе 

- „Презентација програма развоја друштвених компетенција и додатне наставе 

физичког васпитања у функцији успостављања доброг васпитног модела“ 

- Реализатори: Милан Стошић, наставник физичког васпитања и Радмила Симијоновић, 

психолог 

- „Презентација учења ван учионоце-неформално и информално образовање младих у 

оквиру предмета српски језик икњижевност“ 

- Реализатори: Александра Масло и Ђина Костић, наставнице српског језика и 

књижевности 

- „Презентација Ес дневника и специфичности његове примене у стручним 

предметима“ 

- Реализатори: Јелена Петровић и Љерка Крунић, наставнице пословне информатике 

- „Вршњачка  медијација у Другој економској школи“, реализатор Радмила Симијоновић 

Након сваке презентације је уследила продуктивна дискусија. Извршена је еввалуација. 

План и сви циљеви пројекта који су унапред утврђени су у потпуности остварени. 

Организација интерних  

 

10. План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста 

образовања 

-    План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања 

-интензивирана је сарадња са привредним друштвима, предузетницима, банкама и 

установама у окружењу ради организације квалитетније практичне наставе у блоку за 

ученике оба образовна профила (Цвета МитрОВИћ, Снежана Лалић, Јасмина Божић,, 

Зорица Ђукић, Јасна Кривокапић, Драгица Андрејић, Сњежана Ђекић, Љиљана Илић, 

итд..). Обновљени су споразуми о сарадњи са Универзитетом Сингидунум и 

М.Е.Ф.ом,Привредним саветником, са СГ банком, Комерцијалном банком, са 

компанијама, привредним друштвима и другим  организацијама, склопљени су уговори 

са ЈП Поштама Србије, Србијашумама, ЈП Водовод и канализација, разним 

књиговодственим агенцијама и ревизорским кућама.... о реализацији практичне наставе 

у блоку за ученике наше школе. 

-организована је припремна настава за полагање матурског испита у четвртом разреду 

кроз тимски раднаставника. Комбинује се групни и индивидуални рад. Наставници 

помажу ученицима да дођу до решења свих задатака и питања у оквиру припреме за 

матурски испит. 

-кроз родитељске састанке, предметни наставници и одељењске старешине су 

информисали родитеље о значају матурског испита у средњем стручном образовању 

јер дефинисани исходи знања и вештина, као и главне стручне компетенције које се 

остварују кроз четворогодишње школовање би требало проверити на матурском 

испиту. Управо у сарадњи са родитељима, организација практичне наставе у 

привредним друштвима, банкама и другим организацијама представља важан услов за 

успешну израду матурског рада као практичног дела матурског испита и његову 

усмену одбрану. 
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-кроз примену критеријума оцењивања у складу са Правилником о оцењивању ученика 

у средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС бр.82/2015 од 28.09.2015, а 

примењује се од 06.10.2015.)  наставници економске групе предмета су радили на 

утврђивању методологије оцењивања током школоваања и на матурском испиту 

непрекидним хоризонталним и вертикалним договорима и усклађивањима тако да се не 

смеју дозволити велика одступања. 

- континуирано информисање ученика четвртог разреда током школске године, а 

посебно интензивно у децембру 2018. и јануару месецу 2019., о садржини, начину и 

оцењивању на матурском испиту, о свим детаљима и аспектима израде и одбране 

матурског рада (ЕТ), о значају екстерних чланова и њиховом доприносу објеткивности 

на испиту ( ФА )... 

- анализирање  резултата ( успеха ) ученика оба образовна профила на матурском 

испиту у претходном периоду и предлагање мера ( јул-август 2019.г. ) 

 

11. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и 

других запослених 

Као и сваке године чланови свих Стручног већа у сарадњи са ППслужбом направили су 

план стручног усавршавања, похађали су семинаре и редовно извештавали остале 

чланове Већа. Направљен је и пресек активности након завреног петогодишњег 

циклуса усавршавања, који је достављен у ПП службу. 

У оквиру сталног стручног усавршавања организованог унутар установе као веома 

ефикасно се показало извештавање са семинара и конференција на састанцима 

стручног већа, о/угледни часови и презентације које представљају обједињену 

активност и корелацију стручног већа економиста са другим стручним већима: 

-одржани су бројни о/угледни часови , као и извештавња на састанцима стручног већа 

током школске 2018/2019 године ( детаљно о терминима, темама и наставницима у 

Извештају о стручном усавршавању стручног већа економиста за 2018/2019.) 

- -ученици су учествовали у доношењу и примени правила понашања и правила 

облачења у склопу предмета Канцеларијско пословање, Саверемена пословна 

кореспонденција, Обука у бироу уз координацију и савете наставника ( посебно је 

интереснатно доношење тзв. Dress code-а, пословног изгледа и понашања)  

-  Подстицање социјалног предузетништва 

- ПП служба је организовала више радионица на тему „Формативно 

оцењивање“.Радионице су реализоване током школске 2020/21.године и били су 

укључени представници свих стручних већа. 

- У обукама  за запослене "Обука за запослене - породично насиље"   и   "Обука за 

запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" ,   на 

платформи Чувам те учествовало је око две трећине запослених. 

 

12. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника 

 Мотивисање запослених за напредовање и стицање звања 

- У току школске 2018/2019. године, стручно су се усавршавале, аплицирале и 

напредовале стичући звање педагошки саветник Јасмина Божић, Цвета Митровић , 

Драгана Стојановић и Јасмина Тодоровић, а колегиница Радмила Симијоновић је 

стекла звање самосталнии педагошки саветник. 

13. План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе. 



Друга економска школа 

75  

 

-Родитељи су представили свет занимања у оквиру подручја рада економија, право и 

администрација за ученике првог разреда.Одржана је трибина „ Свет занимања у 

области економије права и администрације“ у оквиру релализације активности 

предвиђених Развојним планом и активности које су везане за каријерно вођење које је 

намењено ученицима првог разреда. Трибина  је одржана 09.04.2019. године у 17,30 

часова у свечаној сали школе, у трајању од сат времена. Присуствовало је 80 ученика 

првог разреда . Гости предавачи који су представили своје каријере и своја знаимања 

били су: Катарина Јовашевић, дипломирани економиста, родитељ нашег ученика и 

бивши ученик наше школе, Јелена Пауновић, дипломирани правник запослена у 

Центру за социјална права детета. Предавачи који су у име школе говорили о каријери, 

развоју каријере и активностима које школа нуди ученицима у погледу Каријерног 

вођења били су : Радмила Симијоновић, психолог школе, Цвета Митровић, 

дипломирани економиста и  помоћник директора, Јасмина Божић, дипломирани 

економиста и председница стручног већа економске групе предмета, Биљана 

Благојевић, наставник економске групе предмета и бившу ученик ове школе. У 

реализацију активности предвиђеног Програмом каријерног вођења и саветовања 

укључили су се бивши ученици школе Вук Илић и Лазар Божовић, колегиница у 

пензији Љиљана Некић и родитељ Бојана Ивановић 

-Родитељи подржавају манифестације и активности које организује школа (Дан школе 

и обележавање 80 година постојања Друге економске школе) 

-Укључивање родитеља у рад школе не само кроз Савет родитеља већ и кроз њихово 

анимирање за учешће у организацији и реализацији практичне наставе у блоку из 

рачуноводства и обуке у бироу, обезбеђивање књиговодствене документације за рад на 

часовима рачуноводства, као и кроз сарадњу у вези са ученицима којима је потребна 

додатна подршка. 

Око 200 родитеља укључено је у реализацију обуке на платформи “Чувам те“. Око 70 

родитеља је било активно на вебинару који је ПП служба организовала у сарадњи са 

ЦПД на тему „ Како одговорити на изазове родитељства“. 

- Родитељи су активно учествовали у прихватању и коришћењу погодности новог 

облика вођења евиденције васпитно-образзовног рада у систему ЕС дневника. 

14. План сарадње са другим школама, привредним друштвима и др. 

организацијама /уп/  

 Међушколска сарадња остварена је путем предавања која су организована у 

нашој школи у децембру 2018. када је Друга економска школа изабрана за Ресурсни 

центар у подручју рада Економија, право, администрација. Наставнице Ђина Костић и 

Александра Масло одржале су 22.12.2018. презентацију "Учење ван учионице - 

неформално и информално образовање младих у оквиру предмета српски језик и 

књижевност". Наставнице су објасниле разлику између формалног и информалног 

образовања у односу на формално образовање и њихове карактеристике усмерене на 

процес,а не само на резултате учења кроз презентовање примера добре праксе.  

Сарадња са другим школама, привредним друштвима и другим организацијама од 

значаја за рад школе је у школској 2018./2019.г. била веома разноврсна и интензивна: 

- кроз такмичења, смотре, сусрети,сајмови образовања и занимања -организација / 

учествовање  

 Ученици су, уз помоћ и организацију наставника, учествовали на свим школским, 

градским и републичким такмичењима из економских предмета  
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(пословна економија, основи економије, рачуноводство и статистика ) 

- Сарадња са привредним друштвима, банкама, домаћим и страним компанијама, 

високошколским установама, општином Вождовац, Националном службом за 

запошљавање и другим установама у окружењу ради организације квалитетније 

практичне наставе у блоку за ученике сва три образовна профила.  

- Сарадња са Савезом рачуновођа и ревизора Србије у складу са склопљеним 

уговором о сарадњи везано за ажурирање и друге врсте помоћи око примене софтвера у 

настави рачуноводства и Обуке у бироу. Сарадња са Савезом рачуновођа Србије се 

огледала и у њиховом традиционалном учешћу у финансијском награђивању три 

првопласирана ученика на градском такмичењу из рачуноводства за ученике трећег 

разреда које је одржано у нашој школи 24.05.2019. 

-сарадња са високообразовним установама: 

-сарадња са основним школама, посебно кроз одржане презентације и маркетнишке 

активности Друге економске школе на сајмовима образовања. 

-сарадња са Студентским културним центром у погледу ораганизације такмичења за 

наше ученике из студија случаја 

-међушколскасарадња у земљи кроз организоване панел дискусије, округле столове, 

организацију и реализацију градског и републичких такмичења, увођење софтвера у 

наставу  рачуноводства, али и са школама у иностранству ( потписани протоколи о 

међушколској сарадњи са економским школама из Црне Горе, Словеније, Хрватске, 

Босне и Херцеговине итд..) „Економијада“... 

- сарадња са родитељима који су подржали и у великој мери помогли  организацију и 

реализацију свих активности везаних за блок наставу, доношењу одлука о изборним 

предметима који ће се изучавати, у раду са ученицима којима је потребна додатна 

подршка, али и многе друге активности од значаја за ученике и  укупни рад школе.   

-сарадња са медијима кроз учешће ученика и наставника у реализацији емисија 

образовно-научног карактера 

 

15. Друга питања од значаја за развој школе 

ДОПУНСКЕ МЕРЕ 

1. Уређењекабинета 

2. На часовима израда презентација које се могу користити и ван школе за 

презентовање школе и занимања  

3. Упућивање ученика на сајтове за учење енглеског језика 

4. Израда личних планова професионалног развоја 

5. Евидентирани су сви интерни и екстерни облици усавршавања 

6. Организоване интерне обуке везане за примену ЕсДневника 

7. Организована подршка колегама и старешинама за примену ЕсДневника 

8. Штампана сведочанства помоћу Ес дневника 

9. Координатори ЕсДневника комуницирају у решавању проблема са 

подршком ЕсДневника 

10. Израђује се план требовања за кабинете 

11. Прати се стање кабинета (исправност хардвера и софтвера) и позивају 

овлашћени сервисери 
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12. Припрема документације и несметаног пристпа учионицама за site-survey 

фирме Цисцо Церифиес у вези анализе вај фај сигнала у школи у склопу 

увођења нове интернет мреже 

 

Радмила Симијоновић, координатор 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ  
 

У току школске 2020/21 године, одржана су три састанка Тима за самовредновање. 

Због познате ситуације са корона вирусом, нису у потпуности реализоване све 

предвиђене активности Акционим планом развојног плана Шлколе. 

 Инструменти који су коришћени: 

- - чек листе 

- извештаји и записници са седница Школског одбора 

- извештаји и записници са седница Наставничког већа 

- извештаји и записници са седница стручних већа, 

-извештаји и записници са седница одељењских већа  

- извештаји и записници са седница савета родитеља 

- извештаји ПП службе,  

- евиденција ПП службе, 

- евиденција у Књигама осталих облика образовно-васпитног рада 

Резултати до којих се дошло: 

Због познате епидемијске ситуације са вирусом корона, акценат рада Тима за 

самовредновање у овој школској години је био на изналажењу, примени и праћењу 

рада у новонасталој ситуацији. 

Акценат је на континуираном пружању подршке ученицима,  толерантности 

наставника и уважавању различитости као и социјализацији и вршњачком 

прихватању.Подстиче се вршњачка подршка у процесу савладавања школских обавеза 

током часа, посебно на часовим вежби и помоћу интернета. 

У сарадњи са ПП службом интензивиран је рад са ученицима на упознавању и 

савладавању метода и техника учења (на часовима редовне наставе и часовима 

одељењског старешине  током школске године). Неки часови су реализовани током 

наставе на даљину, путем зум плтаформе или гугл мита, достављањем материјала и 

упутстава за рад који је припремила пп служба. 

ПП служба је пружала континуирану подршку одељењским старешинама и 

предметним наставницима у новонасталим условима рада, потенцирана је и развијана 

култура дијалога и поштовања основних норми  (не)посредне  комуникације, а током 

наставе на даљину  посебна пажња посвећена је управљању процесом учења, 

ефикасном коришћењу ИКТ за комуникацију и сарадњу као и препознавању ризика и 

опасности при коришћењу ИКТ и одговорног приступа. 

Сугестије и смернице за рад на часовима одељењског старешине, бројним 

наставним и ваннаставним активностима акценат је био на подстицању личног раста и 

развоја сваког ученика и развоја међупредметних компетенција. Лична одговорност 

ученика према обавезама развијана је организовањем индивидуалних и групних 

активности.   
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Наставници су постављали захтеве према могућностима ученика у датом 

одељењу.       

                                                                     Извештај сачинила: Ђекић Вишња 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА  

ШКОЛСКУ 2020/21. 

У току школске 2020/21. године, одржана су четири састанка Стручног актива за развој 

школског програма. Све планиране активности овог актива су и реализоване по датој 

динамици. Актив је ове године радио на праћењу реализције Школског програма за 

период 2017-21. година, за образовни профил финансијски администратор. Као и на 

праћењу реализације школског програма за образовни профил економсми техничар за 

период 2019-23.  

Стручни актив је конципирао нови Школски програм за образовни профил 

финансијски администратор за период 2021-2025. који је и усвојен на претходној 

седници Школског одбора 

        Ђекић Вишња, координатор 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности у школској 

2020/2021.години чинили су наставници: Марта Вујошевић, Марија Ђурић Зорић, 

Бојана Жугај Ненадовић, Зорица Јешић, Ђина Костић, Александра Масло, Сашка 

Остојић, Јелица Црногорчевић. У оквиру Стручног већа је и подвеће библиотекара које 

су ове школске године чинили: Споменка Јандрић, Александра Масло и Сашка 

Остојић. 

У току школске 2020/2021.године чланови Стручног већа одржали су 9 састанака на 

којима су разговарали о реализацији плана и програма, усаглашавању критеријума 

оцењивања, реализовању и анализирању иницијалног теста за ученике од првог до 

четвртог разреда, успеху ученика на класификацијама, међусобној посети часовима, 

организацији допунске, додатне и припремне наставе, распореду писмених задатака, 

културним догађајима у Школи, реализацији наставе на даљину, унапређењу наставе, 

ваннаставним активностима, стручном усавршавању и свим другим аспектима 

васпитно-образовног рада, у складу са планом и програмом.  

Ове школске године ЗУОВ није послао тестове за иницијално процењивање. 

Наставници су према Правилнику о оцењивању извршили иницијално процењивање 

наставних садржаја у свaком одељењу. Ученици су добили повратну информацију од 

предметних наставника о процењивању. Чланови Већа су извршили анализу и процену 

ученичких постигнућа. На састанку је закључено да су ученици савладали наставно 

градиво, да су уједначеног знања о основним појмовима из књижевности и језика, али и 

да је потребно и корисно обновити градиво из претходних разреда, како би активно 

приступили усвајању нових знања.  

Наставници су континуирано пружали подршку ученицима у процесу рада и учења. 

Постављали су захтеве према могућностима ученика у датом одељењу. Наставници су, 

узимајући у обзир специфичности ученика, конципирали наставу и наставни материјал 

и редовно комуницирали са родитељима ученика.  
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Председник Стручног већа Бојана Жугај Ненадовић редовно је подносила извештаје са 

састанака Педагошког колегијума члановима Већа. 

Планирана међусобна посета часовима је одложена, због специфичне епидемиолошке 

ситуације у којој се одвијала настава и прелазака на онлајн наставу у више наврата. 

Чланови Већа су непрестано међусобно комуницирали путем оформљене Вибер групе 

и у школи, током непосредног одвијања наставе. Размењивали су мишљења и искуства, 

дискутовали о свим питањима важним за васпитно-образовни процес. Закључили су да 

нема битних разлика у приступу наставним јединицама и реализацији часова, као и да 

је оваква врста размене мишљења и интерног стручног усавршавања корисна.     

У оквиру праћења Развојног плана школе за период 2018-2021.г. чланови Стручног 

већа наставника српског језика и књижевности анализирали су реализацију активности 

прављењем пресека на крају првог и другог полугодишта.   

Школска слава, Дан Светог Саве, обележена је у складу са актуелном ситуацијом. 

Наставнице и библиотекарке Александра Масло и Сашка Остојић су припремиле 

пригодан текст који су одељењске старешине прочитале ученицима на часу Чос-а у 

свим одељењима 27.01.2021.г.     

Овогодишњи Дан школе 25.05. је обележен онлајн. Поводом тог дана, наставнице 

српског језика и књижевности су узеле учешће у изради пригодног садржаја. 

Наставнице Александра Масло, Сашка Остојић и Јелица Црногорчевић су 

вишедневним ангажовањем и радом осмишљавале и креирале оригиналну, занимљиву 

и свеобухватну ППТ презентацију, која је тематски испратила успехе наших ученика у 

овој школској години, од општинског до републичког нивоа. У раду су учешће узели и 

ученици Александра Тодоровић IV8 и Растко Чукановић IV10. Предано се прикупљала 

грађа, бележио садржај и уклапале фотографије, а сама презентација, која на 

интересантан начин слави овогодишњи празник, постављена је на сајт школе и тако је 

доступна свима у сваком тренутку. 

Током периода реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину, чланови С.в. 

су свакодневно комуницирали на нивоу оформљене Viber групе у вези са свим 

питањима која су се тицала даљег рада.  

Наставници су пратили обавештења, дописе и инструкције МПНТР. Наставу су 

реализовали на даљину, користећи  предложене и доступне платформе за учење, 

наставне садржаје емитоване на РТС Планети, платформу Мојашкола, као и платформу 

Друге економске школе за учење на даљину. У раду су коришћене друштвене мреже 

Viber, Whats App, FB, Blog, е-мејл, Google classroom, књиге доступне онлајн.  

Наставници су пратили напредовање ученика и бележили резултате њиховог радa. 

Приликом израде оперативних планова на месечном нивоу, узимани су у обзир 

едукативни садржаји емитовани на платформи РТС Планета. При задавању задатака, 

вођено је рачуна о томе да не дође до преоптерећености ученика. Наставници су 

комуницирали и сарађивали са одељењским старешинама како би разменили 

информације о раду и пратили ученички рад.  

Континуирано су примењиване различите технике за праћење рада ученика, у складу са 

принципима формативног оцењивања. Вођена је евиденција о реализацији часова и 

других облика образовно-васпитног рада у ЕсДневнику. Након примене принципа 

формативног оцењивања, када је прикупљено довољно релевантних података о 

напретку ученика, ученици су и бројчано оцењивани. Вођено је рачуна о томе да оцене 
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обухвате целокупно залагање ученика у образовно-васпитном раду на даљину. Оцене 

су даване јавно и са образложењем, у складу са Правилником о оцењивању. 

Председник С.в. Бојана Жугај Ненадовић је чланове извештавала о закључцима са 

састанака Педагошког колегијума, а мејлове са упутствима редовно прослеђивала и 

координисала при свим важним питањима. У свакодневној комуникацији између 

чланова С.в. су разматрана сва питања важна за даљи рад: реализација наставе, 

оцењивање, обуке наставника, матурски испит, припремна настава, предлог уџбеничке 

листе, расподела часова за шк.2021/2022.год. и сл. 

У оквиру стручног усавршавања наставнице су организовале излагања са 

стручних скупова и трибина. 
Бојана Жугај Ненадовић је организовала и реализовала излагање након учешћа на 

семинару „Мапе ума у функцији наставног процеса“. Излагање је одржано 27.11.2020.г, 

а наставница је семинар похађала у периоду 03.02-18.02.2020.г. 

Марта Вујошевић, Бојана Жугај Ненадовић и Јелица Црногорчевић су учествовале на 

радионици „Кључни елементи формативног оцењивања“. Радионица је одржана 

02.02.2021.г, у организацији педагога Вишње Ђекић и психолога Радмиле 

Симијоновић. 

 

Сашка Остојић је организовала и реализовала излагање након учешћа на стручном 

скупу   „Мотиви страха у Андрићевим делима“, 05.02.2021.г. Стручни скуп је био део 

62.Републичког зимског семинара, који је одржан у периоду 29.01-31.01.2021.г. 

Бојана Жугај Ненадовић је организовала и реализовала излагање након учешћа на 

семинару „Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа“. Излагање је 

одржано 13.04.2021.г, а наставница је семинар похађала у периоду 08.02.2021-

07.03.2021.г. 

Сви чланови Стручног већа су присуствовали излагању наставнице Јелене Колунџије 

на тему „Поступак за стицање звања наставника“. Излагање је одржано 02.06.2021.г. 

На састанку Стручног већа анализирани су уџбеници које је одобрило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. На седници Стручног већа одлучено је да за 

наредну школску 2021/2022.годину званични уџбеници буду:  

За први разред: Миодраг Павловић - Читанка за први разред гимназија и средњих 

стручних школа, Издавачке куће „Klett“и Граматика за први разред гимназија и 

средњих стручних школа, Издавачке куће „Klett“, аутора Весне Ломпар. 

За други разред: Миодраг Павловић - Читанка за други разред гимназија и средњих 

стручних школа, Издавачке куће „Klett“и Граматика за други разред гимназија и 

средњих стручних школа, Издавачке куће „Klett“, аутора Весне Ломпар и Александре 

Антић. 

За трећи разред: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ - Читанка за трећи 

разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачке куће „Klett“ и Граматика за 

трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачке куће „Klett“, аутора 

Весне Ломпар и Александре Антић. 

За четврти разред: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ - Уџбеник за 

четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачке куће „Klett“ и 

Граматика за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Издавачке куће 

„Klett“, аутора Весне Ломпар и Александре Антић.  
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Чланови Већа разговарали су о припремама за извођење матурског испита. Планирано 

је да четврти писмени задатак буде симулација матурског испита у свим одељењима 

4.разреда. Тако планирано је и реализовано на четвртом писменом задатку. На тај 

начин су се ученици упознали са процедуром и начином израде матурског рада, 

дужином трајања испита, критеријумима оцењивања. Благовремено је израђен план 

припремне наставе и часови су реализовани једном седмично у свим одељењима. 

Ученицима су, такође, послати и упутство за израду матурског рада, радни материјали, 

а наставници су одговарали на сва ученичка питања и недоумице. Школа је ученицима 

обезбедила папир потребан за рад. На дан одржавања матурског испита, ученици су 

писали рад на једну од четири теме (две теме из градива и две слободне теме).  

На матурском испиту у јунском испитном року, који је одржан 05.06.2021.год, за 

ученике оба профила, теме су биле: 

1. Моралне и психолошке кризе главног јунака романа „Злочин и казна“ Ф. М. 

Достојевског 

2. „Странац“ А. Камија као метафора људске отуђености 

3. Само је један кутак свемира који можете поправити, а то сте ви сами 

4. Љубав је покретач свега доброг и племенитог у човеку 

Чланови Стручног већа су анализирали успех ученика на матурском испиту и успех 

ученика на крају школске године. Утврђено је да је просечна оцена код економског 

техничара на матурском испиту била 4.02, а код финансијског администратора 4.64. 

Просечна оцена на нивоу генерације је 4.14. Матурски испит је успешно реализован и 

свих 286 ученика га је положило у јунском испитном року. 

Констатовано је да је било мањих одступања у реализацији планираних часова; да је за 

оправдано одсутне наставнике благовремено обезбеђена стручна замена; да у 

реализацији плана и програма редовне, допунске, додатне и припремне наставе није 

било одступања. Критеријум оцењивања био је уједначен. 

У оквиру Стручног већа српског језика и књижевности је и подвеће библиотекара које 

су ове школске године чинили: Споменка Јандрић, Александра Масло и Сашка 

Остојић. 

Школска 2020/2021.година почела је наставком ревизије започете претходне школске 

01.03.2020, те прекинуте 17.03.2020.г, због ванредног стања у земљи, поводом светске 

пандемије КОВИД-19. Библиотека је све време била отворена за рад са корисницима, 

пратећи све епидемиолошке препоруке из Министарства здравља и просвете. 

Свакодневни рад са ученицима у просторијама читаонице (савети, инструкције, 

упућивање ученика на места где могу да набаве жељену литературу којом наша 

библиотека не располаже), уобичајене су активности које реализујемо у склопу нашег 

радног времена (који је као и настава било скраћено за трећину) сваког радног дана, од 

10,00 до 14,00 часова.  

Ове године набављена је 81 књига. Библиотеку је активно косристило 1105 корисника 

библиотеке, и то 964 ученикa и 141 корисника наставног (укључујући и наставнике на 

заменама) и ненаставног особља.  

У ИБГ компјутерски програм (Инвентарисање библиотечке грађе) унет је комплетан 

библиотечки фонд. Како је комисија радила пет паралелних послова (неуобичајених за 

класичну ревизију), ова је ревизија била потпуно специфична и вишеструко захтевна. 

Паралелни послови: 

1.Уношење библиотечке грађе – књига,  у ИБГ програм; 
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2.Позиционирање бар код налепница на сваку књигу и припрема за прелажење на 

задуживање књига путем бар код читача, од наредне школске године; 

3.Проналажење цена за сваку књигу, за период од  5.12.1988. до 2005.г. У том периоду 

од седамнаест година није постојала материјална вредност књига. За сваку од тих 

библиотечких јединица пронађена је одговарајућа цена. Самим тим имамо апсолутну 

материјалну вредност библиотечког фонда, која износи непуних 4 милиона динара, 

тачније 3,970,738.58 динара. 

4.Класична ревизија: уједначавање књига из фонда са инвентарним бројевима у 

Књигама инвентара (7 књига); 

5.Ванредно, али неопходно, паралелно уједначавање броја књига са стањем у ИБГ 

програму. 

На крају наставе, током маја и јуна организована је набавка књига за вуковце и ђака 

генерације, као и ученика са 5,00 просеком за све разреде.               

Бојана Жугај Ненадовић 

председник Стручног већа 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 Стручно веће је у протеклој школској години одржало jeданаест састанака на 

којима је разговарано, предлагано и одлучивано следеће: 

 сачињен је и усвојен план рада за школску 2020/21 годину, 

 одређена је динамика израде глобалних и оперативних планова рада за 

редовну и допунску и додатну као и припремну наставу за сва четири 

разреда за образовне профиле економски техничар и  финансијски 

администратор  са исходима, прилагођени комбинованом /Б/ моделу наставе 

, који обухвата и непосредну и наставу на даљину и трајање часа 30 минута, 

 снимљена је постојећа стручна литература и предложена набавка нове, 

 направљен је план и материјал за нови предмет пословни енглески са 

фондом од једног часа недељно у другом разреду усмерење економски 

техничар, 

 спроведен је и анализиран улазни тест за ученике првог разреда,а за остале 

разреде спроведена провера знања  

 израђен је план стручног усавршавања за ову школску годину, 

 израђени су планови узајамних посета часовима и одређени термини за 

отворена врата. 

 израђене су индивидуалне припреме за час, планови и педагошки профили за 

додатну подршку ученика у сарадњи са одељењским  старешинама и ПП 

службом, 

 водили смо личну евиденцију интерног и екстерног усавршавања, 

 учествовали смо у активностима из Развојног плана школе, 

 направили смо план израде писмених задатака, писмених вежби и диктата за 

ову школску годину,али се план променио, тако да смо први писмени 

задатак држали у првом полугодишту које је скраћено због епидемиолошке 

ситуације, други писмени задатак на почетку другог полугодишта, трећи на 

даљину због преласка на модел наставе /А/, а четврти у непосредној настави, 

повратком на наставу комбинованог модела /Б/ 
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 вршили смо хоризонтално повезивање са другим предметима,стручним и 

општим 

 учествовали смо у раду школског Тима за заштиту од 

дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања , Тиму за инклузију, 

Тиму за проверу докумената  као и у Тиму за маркетинг.  
 ажурирали смо планове консултатвне наставе за ванредне ученике и испитна 

питања за све разреде (поправни, разредни и ванредни испити) 

 анализиран је успех на крају прве класификације, 

 предали списак потреба Стручног већа 

 колектив је напустила колегиница Божица Васиљевић,нови члан Стручног 

веча је Катарина Витомировић 

 извршили смо хоризонтално повезивање са другим предметима, поготово 

предметима из економске групе предмета, где год је то било могуће  

 реализовали смо програмске садржаје свих облика образовно-васпитног 

рада, 

 разговарало се о усклађивању критеријума оцењивања  и о мотивацији 

ученика,  

 због великог броја наставника који су у току школске године били на 

боловању, одлучили смо да отворимо вајбер групу за наставнике на замени 

,да се не би узнемиравали наставници који нису били у стању да 

комуницирају са новим наставницима, 

 анализирали смо успех на крају првог полугодишта, 

 поднели смо извештај реализованих активности за развојни план школе за 

прво полугодиште, 

 у оквиру тима за ИО у сарадњи са ПП службом израдили педагошки профил, 

организовали подршку ученицима, прилагодили наставни материјал и 

пратили  

резултате, 

 чланови већа су константно размењивали информације о текућим 

проблемима у непосредној  настави и настави на даљину, о учесталости 

оцењивања и проблемима изостајања ученика са наставе и начинима да се 

повећа посећеност часова, као и реализација радних задатака, 

 одржали смо школско такмичење за заинтересоване ученике четвртог 

разреда, на градском такмичењу нисмо постигли пласман јер је такмичење 

организовано касно, па су ученици са врха бодовне листе одустали, 

 направили смо списак уџбеника за наредну школску годину, 

 направили смо школски програм за пословни енглески као изборни предмет 

у трећем разреду за одељења финансијски администратор, том приликом је 

ревидирана пројекција поделе часова где сви наставници имају пун фонд за 

наредну школску 2021/22 годину,  

 размењивали смо информације међу наставницима који предају у 

одељењима образовног профила  финансијски администратор и економски 

техничар,  

 расправљали смо о стручној теми „Мотивација ученика“  
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 израђен је и анализиран извештај о раду стручног већа током школске 

2020/21 године,  

 сви чланови већа су завршили обуку 'Дигирална учионица' у организацији 

ЗУОВ-а од 31.05.21. и предали завршни задатак 

 анализирали смо успех на крају другог полугодишта,  

 чланови већа су учествовали на ванредним и матурским испитима, као и при 

упису у први разред, 

 израђен је план Стручног већа за школску 2021/22. годину,  

                                                                                    Руководилац Стручног већа 

           Александра Берток 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
          У овој школској години наставу математике реализовали су следећи наставници: 

Радмила Микић, Весна Прокић, Јасмина Живковић- Вуковић, Драженка Војчић, 

Славица Јовановић, Нада Сувајчевић (уместо Оливере Мечанин, која је на боловању) и 

Јулијана лешевић (уместо Јелене Јелисавчић која је на боловању) . Наставу хемије 

реализовала је Јасмина Тодоровић, а наставу биологије Сања Јосимов.У овој школској 

години одређен је модел наставе који је назван модел Б( комбиновани модел наставе на 

даљину и непосредне наставе).Часови су трајали по 30 минута. Припремне активности 

за рад у школи обављене су  према стручном упутству МПНТР и посебном програму 

МПНТР.          На нивоу  Стручног већа математике одређена су два ментора. Радмила 

Микић је ментор Јулијани Лешевић, док је Весна Прокић ментор Нади Сувајчевић.Оне 

су помогле колегиницама  својим саветима и сугестијама.Одржано је 10 састанака 

Стручног већа. На састанцима су разматрана и решавана сва важна питања везана за 

остваривање плана и програма из наставнх предмета математика,хемија и биологија. У 

периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. и од 8.3.2021. до 16.4.2021. године настава и 

провера знања ученика организована је онлајн.Стручно веће природне групе предмета 

је реализовало план и програм за школску 2020/21.годинукао и остале задатке и 

активности у току школске године које нису биле предвиђене програмом рада. 

Руководилац Стручног већа Јасмина Живковић Вуковић је у сарадњи са ПП службоми 

у договору са осталим члановима већа, осмислила Програм стручног усавршавања као 

посебан програм који планира ову врсту активности за школску 2020/21.годину и који 

садржи: план угледних-огледних часова, план међусобне посете часовима, интерно и 

екстерно стручно усавршавање.Припремљен је и анализиран улазни тест за ученике 

првог, другог , трећег и четвртог  разреда. У другој недељи септембра је урађено 

Иницијално процењивање степена развијености компентенција ученика према 

Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. У односу на 

прошлу годину, ученици су остварили за нијансу већи  број просечних бодова по 

години.Наставница Славица Јовановић прикупила је податке и приказала их табеларно. 

Такође, резултати су презентовани на седници О.В. првог,другог ,трећег и четвртог  

разреда.Предметни наставници су направили распоред одржавања допунске наставе. 

Ученици су обавештени о терминима одражавања часова.Допунска настава је 

организована и реализована током целе године, непосредно или онлајн где су 

наставници  електронским путем помагали ученицима у савладавању градива. На првој 

класификацији је вршена анализа резултата, са посебним акцентом на ученике који 
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имају потребу за допунском наставом. Детаљно је анализиран успех ученика на крају 

првог и другог полугодишта, као и планирање и реализовање одређених активности за 

превазилажење недостатака.  

Сарађује се са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка у учењу. Тим 

за инклузивно образовање се редовно састајао. Чланови ТИО за одељења :1-4 је 

Славица Јовановић, 2-5 је Јулијана Лешевић  и у 2-3 је Нада Сувајчевић ( због ИОП-а 

2). Ученици су успешно завршили разред. Такође је организована и реализована 

додатна настава за ученике који су учествовали на школском такмичењу.  Школско 

такмичење из математике је одржано 2.03.2021.године за ученике првог разреда. 

Учествовало је 8 ученика. Припрема и израду задатака урадила је Драженка Војчић. 

Победнио је Смиљанић Алекса 1-9.  Републичко закмичење  из математике економских 

школа је одржано 23.и 24.априла 2021. године  у Првој економској школи у Београду. 

Вођа екипе била је Драженка Војчић. Нашу школу представљали су следећи ученици: 

Смиљанић Алекса  1-9,ментор Славица Јовановић 

Коцић Алекса 2-2, ментор Јулијана Лешевић 

Ивковић Богдан 3-2, ментор Радмила Микић 

Вукотић Наталија 4-9, ментор Драженка Војчић. 

Ученици наше школе освојили су екипно ТРЕЋЕ место са укупно 157,60 бодова. 

Појединачно, ученици су освојили: 

Смиљанић Алекса, ДРУГО место 

Коцић Алекса, четврто место 

Ивковић Богдан, четврто место 

Вуковић Наталија, седмо место. 

29.априла 2021. године је одржано Национално математичко такмичење „Мислиша 

2021“ (основни ниво),у просторијама школе, у организацији МД „Архимедес“, а по 

узору на такмичење „Кенгур“. Учествовали су: 

Мркић Милутин 3-1 

Михаиловић Невена 4-4 

Самарџић Сара 4-4 

Тешић Теодора 4-7 

Удовичић Марија 4-7. 

 У организацији су учествовале Нада Сувајчевић и  Јасмина Живковић- Вуковић. 

Такмичење је одржано шеснаести пут.Ученици, наставници и Школа су добили 

захвалнице за учешће на математичком такмичењу „Мислиша 2021“ и спровођење 

такмичења у школи. 

Ученици су укључени у ваннаставне активности ( мај месец математике од 10.05.2021.) 

Ученици 4-2 су пратили предавање  

        МАГИЧНИ КВАДРАТ ВАШЕГ РОЂЕЊА 

проф,др Андрес Навас Флорес, Универзитет у Сантјаго де чилеу, Чиле.  

       Прво тестирање државне матуре је спроведено 28,29 и 30.октобра 2020.године у 

гимназијама, средњим стручним школама и уметничким школама широм Србије, на 

одабраном узорку школа, ученика и задатака. Колегинице Весна Прокић и Славица 

Јовановић су 5. новембра 2020. године учествовале у прегледању радова и анализи 

испитних задатака. 



Друга економска школа 

86  

 

                       Током школске године директор школе, помоћник директора и ПП 

служба присуствовали су часовима чланова Реализоване су активности предвуђене 

Акционим планом Развојног плана за ову школску годину. 

Председник стручног већа Јасмина Живковић Вуковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год. 
Настава физичког васпитања  у школској 2020/2021. год. је реализована у 40 

одељења,  ученици су подељени на рад у групама /мушко-женско/, а наставу је 155 

1. Милошевић Александар 

2. Стошић Милан 

3. Поповић Марко 

4. Јовић Глорија 

5. Завишић Нада 

6. Недељковић Марија 

Настава је реализована по комбинованом Б моделу. Једна група одељења је била на 

непосредној настави, а друга на настави на даљину. Извођење непосредне наставе у 

школи је било прилагођено актуелној епидемиолошкој ситуацији и организовано уз 

стриктно поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. 

Стручно веће је радило према Наставном плану и програму / Просветни гласник бр. 

10/12. и  11/2013., 4/13 и 11/13/, и 9/19.састајало се једном месечно и разматрало 

планиране садржаје рада. Настава се одвијала на спортском терену и у учионицама, 

када временски услови нису дозвољавали одржавање наставе напољу. 

Школске спортске секције нису реализоване због актуелне епидемиолошке ситуације.  

У оквиру школских спортских такмичења постигнути су следећи резултати: 

-пливање- ученик Марко Мишић I/2 је освојио 2. место на градском такмичењу у 

дисциплини 100м леђно 

- џудо – ученица Ива Милошевић I/4 је освојила 1. место на градском такмичењу и 3. 

место на републичком такмичењу; Ученица Катја Грубер III/1 je освојила 1. место на 

градском такмичењу; Ученик Лука Крстајић I/2 је освојио 3. Место на градском 

такмичењу. 

 Наставници Нада Завишић, за парну смену, и наставник Милан Стошић, за непарну 

смену, су одлуком директора школе надлежни за контролу спровођења мера и 

прикупљање података у вези спречавања ширења заразне болести Ковид 19. 

Кроз пројекат додатне помоћи и подршке ученицима који имају потешкоће у васпитно-

образовном раду чланови стручног већа физичког васпитања су предложили неколико 

тема – Плес као средство за умањење стреса и јачање друштвености; Вежбање 

викендом у школи. 

Ученици категорисани спортисти су у знатном броју обухваћени мерама 

индивидуализације како би са успехом савладали план и програм наставе. 

Наставник Милан Стошић је организовао учешће ученика и промоцију школе у 

догађају Светски спортски школски дан (25.09.2020. године). Кроз садржаје часова 

дотицало се равноправности полова, разних врста дискриминације и превенције 

насиља, као и јачања еколошке свести и родољубља. 
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Наставник Марко Поповић је учествовао у пројекту „Сам се снађи, у кући реквизит 

пронађи“, у организацији Савеза за школски спорт Србије. Пројекат је реализован у 

децембру 2020. године, преко платформе за учење на даљину Друге економске школе. 

За ученике којима је потребна додатна подршка, програм и активности су били 

прилагођени у циљу унапређења њиховог здравственог и психо-социјалног ста   

Председник Стручног већа 

                            Председник стручног већа           Марко Поповић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ, 

ЕКОНОМСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. 

 У школској 2020/2021.години Стручно веће наставника историје, географије, 

економске географије и ликовне културе чинили су  наставници:Мира Малеш, Биљана 

Милановски Рангелов,Наташа Пашић и Давор Тривић.У  одсуству наставнице Биљане 

Милановски Рангелов,њу су мењали Ања Вулић и Марко Стојановић,чиме су били 

саставни део Стручног већа. 

Школска 2020/2021.година одвијала се у специфичним околностима,услед 

епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом у земљи.У складу са тим према 

Стручном упутству Министарства просвете настава се одвијала према 

комбинованом/Б/моделу.То је подразумевало да су одељења била подељена у две 

групе,тј.пододељење А и пододељење Б.Ученици пододељења А једне недеље долазили 

су у школу на непосредну наставу,док је пододељење Б реализовало часове путем 

наставе на даљину. Следеће недеље пододељења су се мењала на непосредној 

тј.настави на даљину.Часови су трајали,према Стручном упутству Министарства 

просвете ,30 минута.Оцењивање ученика по овом моделу наставе релизовало се када су 

ученици били у школи,поштујући и уважавајући све принципе оцењивања.У току 

школске године,због погоршања епидемилошке ситуације у земљи ,настава је у два 

наврата реализована искључиво на даљину према одлукама и дописима из 

Министарства просвете(у децембру и фебруару/марту). Због новонастале ситуације са 

епидемијом измењен је и календар образовно-васпитног рада за прво полугодиште 

,које се завршило 18.12.2020. док је друго полугодиште почело 18.01.2021.године. 

Наставници овог Стручног већа прилагодили су се новонасталим околностима и 

приликом реализовања наставе на даљину  користили су све доступне им алате и 

платформе за учење на даљину(Платформу за учење на даљину Друге економске 

школе,гугл учионицу).Са ученицима су успоставили и комуникацију путем 

друштвених мрежа. 

Према Стручном упутству Министарства просвете,наставници су наставне планове за 

школску 2020/2021.,како годишње тако и оперативне,планирали и на састанцима 

Стручног већа договарали се о дозвољеној редукцији до 20 %. 

У току школске 2020/2021.године чланови Стручног већа одржали су осам састанака на 

којима су разговарали о различитим активностима ,у складу са планом и програмом 

Стручног већа,текућим проблемима у реализовању наставе,размењивали искуства о 

новом начину релизовања наставе по комбинованом/Б/моделу. 

У току месеца септембра наставници овог Стручног већа спровели су иницијално 

процењивање знања ученика,у складу са Правилником о оцењивању.Са ученицима 

наставници су анализирали резултате иницијалног тестирања. 
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Наставници Стручног већа,током школске године  радили су  по ИОП-у 2  са два 

ученика другог и једним учеником првог  разреда.Учествовали су у изради педагошких 

профила ових ученика,након чега су саставили план подршке за сваког ученика 

понаособ,по предметима. 

Наставница Mира Малеш и Давор Тривић, као чланови  Тима за инклузивно 

образовање, редовно су  извештавали чланове Стручног већа о активностима овог 

Тима. 

План и програм Стручног већаза школску 2020/2021.годину није у потпуности 

реализован,имајући у виду специфичне околности у којима се школска година 

одвијала.Због поштовања епидемиолошких мера нису реализоване поједине активности 

како је планирано. 

Планови и програми предметних наставника реализовани су уз дозвољена 

одступања,уз договор о дозвољеној редукцији наставног плана и 

програма.Критеријуми наставника су углавном 

усаглашени.НаодржанимсастанцимаСтручногвећанаставници су размењивалиискуства 

и међусобно се саветовали ,закључили да нема битнијихразлика у приступу 

наставнимјединицама,реализацијичасова и критеријумима при оцењивању. 

Председник Стручног већа, Биљана Милановски Рангелов, редовно је подносила 

извештаје са састанака Педагошког колегијума.Наставници овог Стручног већа 

учествовали су у изради Развојног плана школе за наредни период,дајући своје 

предлоге и сугестије. 

Чланови Стручног већа на својим састанцима анализирали су успех ученика на крају 

сваке класификације и предлагали мере за побољшање успеха ученика.За ученике 

којима је била потребна помоћ и подршка у учењу, израђиван је план додатне подршке 

и сваком ученику приступало се индивидуално. 

Редовно су организовани часови допунске наставе из  предмета за које се указала 

потреба. 

У току октобра месеца 2020.године наставница историје Мира Малеш присуствовала је 

предавању“105 година од Албанске голготе и значај Милунке Савић као учеснице у 

повлачењу преко Албаније“ у центру Шумице ,које је одржао историчар Милош Ковић 

, и пренела своја запажања и импресије члановима Стручног већа. 

Новембра месеца 2020.године састанку Стручног већа присуствовала је наставница 

Јелена Колунџија и представила  члановима Већа свој пројекат „Чувај природу,чувај 

живот“,чиме је остварена сарадња два стручна већа. 

Фебруара месеца 2021.наставник Давор Тривић присуствовао је радионици „ Кључни 

елементи формативног оцењивања“ ,коју су реализовале и водиле педагог школе 

Вишња Ђекић и психолог школе Радмила Симијоновић.Радионица је подразумевала 

примену знања о оцењивању на конкретним примерима из васпитно-образовног 

рада,сумативном и формативном оцењивању, о чему је наставник Давор Тривић 

известио чланове Већа на једном од састанака. 

Током априла месеца 2021.године наставница Наташа Пашић са ученицом другог 

разреда учествовала је на ликовном конкурсу „27.Васкршње ликовне радости деце 

Београда“ у организацији општинског удружења „Пријатељи деце Вождовца“,у част 

обележавања Ускрса. Рад њене ученице другог разреда освојио је друго место у граду у 

конкуренцији ученика средњих школа Београда. 
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Приликом обележавања Дана школе,који је ове школске године обележен 

онлајн,наставница Наташа Пашић у холу школе реализовала је изложбу радова ученика 

другог разреда на тему „Српски средњевековни манастири“. 

У периоду од 31.5.-13.6.2021.наставници Стручног већа похађали су обуку „Дигитална 

учионица-дигитално компетентан наставник,увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала“,која се одвијала онлајн и која спада у категорију 

обука од јавног интереса.Након обуке наставници су приступили изради домаћег 

задатка који је подразумевао примену наученог кроз индивидуални рад у практичним 

условима. 

Насатвници су редовно пратили и вредновали рад и напредовање ученика,о томе 

обавештавали ученике и одељењске старешине.Примењивано је формативно,а потом и 

сумативно оцењивање и вредновање ученика. 

У токуаприла и маја месеца 2021.године наставници су предложили и усвојили 

уџбенике за школску 2021/2022.годину ,који су одобрени од Министарства просвете. 

 На састанку Стручног већа у јуну 2021.године чланови Стручног већа дали су предлог 

поделе часова за наредну школску 2021/2022.годину. 

                                                                                                  Председник Стручног већа 

                                                                                                Биљана Милановски Рангелов 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА СОЦИОЛОГИЈЕ, ПРАВА, ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОД. 
Чланове нашег Већа у школској 2020/21 чинили су следеће колеге: Весна Бујуклић, 

(право), Јелена Колунџија(социологија) Игор Стогов (право и грађанско васпитање),  

Врачар Милан (право и грађанско васпитање), Ђорђе Мијајловић (верска настава), 

Бојана Илић (Нгледки језик и грађанско васпитање) Јасмина Тодоровић (хемија и 

грађанско васпитање), Драженка Војчић (математика и грађанско васпитање), Марија 

Недељковић (физичко и грађанско васпитање) и Марина Ристић-Младеновић 

(грађанско васпитање)Сви чланови Већа су редовно присуствовали на састанцима 

Наставничког већа, Одељењског већа и Стручном већу. Члан Педагошког колегијума је 

Милан Врачар који је редовно присуствовао тим састанцима и активно учествовао у 

раду.Стручно веће је усвојило План рада за школску 2020/2021. годину и настојало да 

га у потпуности успешно реализује. У току ове школске године одржано је шест 

састанака нашег Стручног већа.На седницама Стручног већа су обрађене све тачке 

дневног реда, као и додатне тачке којима је дневни ред понекад прошириван због 

значаја и актуелности. Све колеге су се успешно прилагодили ситуацији са пандемијом 

корона вируса и успешно спроводили комбиновани начин наставе, као и онлајн 

наставу.На одржаним седницама су разматрана и анализирана најважнија питања и 

реализоване најважније активности овог већа: 

- израда годишњих и оперативних планова рада и реализација 

- договор о коришћењу прописаних уџбеника за школску 2020/2021. 

- рад са ванредним ученицима (консултативна настава и испити) 

- учешће у реализацији и изради Развојног плана школе 

- анализе успеха на класификацијама 

- међусобне посете часовима, 

- огледни/угледни часови, јавни час 

- стручно усавршавање наставника ( интерно и екстерно) 

- допунска, додатна и припремна настава 
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- расподела часова  

- рад са ученицима којима је потребна додатна подршка  

Сви наставници су написали свој лични план стручног интерног и екстерног 

усавршавања. Сви чланови Стручног већа су благовремено доставили план и распоред 

допунске наставе, ваннаставних активности као и распоред пријема родитеља. У 

склопу идеје о амбијенталној настави изнети су предлози о одласцима у музеје, 

галерије, САНУ, Ботаничку башту, посете храмовима СПЦ, Такође, сви чланови 

Стручног већа прошли су интерно стручно усавршавање Обука наставника за увођење 

Ес дневника. 

Планираних а нереализованих активности у школској 2018/19. години није било. 

Све планиране активности из Развојног плана су благовремено реализоване.                                      

Реализоване су међусобне посете часовима. 

Колегиница Јелена Колунџија је реализовала следећа екстерна стручно усавршавање у  

школској 2020/21. години 

1. „Обука за реализацију нових програма наставе орјентисаним ка исходијма учења“ од 

9.10 -30.10. 2020. ЗУОВ, 24 бода. 

2. Семинар онлајн, „Блог, инстаграм и фејсбук у настави“, ОКЦ Бор, 10.12.2020.- 

08.01.2021., к.бр, 415, К2,П1- 36 бодова. 

3. Семинар „Климатске промене“ у организацији невладине еколошке организације 

ВВФ 17.-18.04.2021. 16. сати, није акредитован. 

4. Обука онлајн „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ 

ЗУОВ, 27.04.-31.5.2021. К2,К3. 40 сати. 

5. Семинар ЗУОВа од националног значаја „Дигитална учионица“ К1,К2, 31.5. -

14.7.2021. 19,5 бодова. 

Акредитоване конференције и стручни скупови: 

1.Међународна  Конференција „Образовне технологије на Западном Балкану“ три дана 

8-10.4.2021. Министарство просвете ,сваки дан по два бода, 6 бодова. 

Вођење ученика у посете, сарадња са образовним организацијама 

1. Вођење ученика на изложбу  сликара Влаха Буковца у галерији САНУ, јануар 2021. 

РЕАЛИЗОВАНИ СУ И СЛЕДЕЋИ ОГЛЕДНИ, УГЛЕДНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ од 

стране колегинице Јелене Колунџија: 

1. Јавни час, Представљање пројекта „Чувај природу, чувај живот!“17.11.2020. 

организатор и реализатор, у склопу допунске наставе социологије са одељењима 3-2, 7 

и 8. 

2. Радионица „Сезонски календар“, реализована 29.4.2021. као активност на допунској 

настави социологије са одељењима 3-1, 2,3 и 5, из домена образовања за климатске 

промене. 

3. Угледни час 10.06.2021. у одељењу 3-8 „Еколошки проблеми“, тимски рад са 

колегиницом сањом Јосимов, наставницом биологије, коме је присуствовао и колега 

Милан Врачар 

Колегинице Јелена Колунџија реализовала је и следеће пројекте 2020/21. год 

1.Пројекат који је осмислила и реализовала са ученицима 3-2,7 и 8 под називом „Чувај 

природу, чувај живот!“ у првом полугодишту у периоду од 9-10.-17.11 2020. на 

редовној настави и додатној настави. Пројекат је мотивисан похадјањем неколико 

стручних акредитованих семинара које сам овим путем применила у раду са 

ученицима. 
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2. Пројекат „Одрживи развој“ са којим је конкурисала на конкурсу Истраживачке 

станице Петница. и Националног Конвента о ЕУ, објављеног у фебруару 2021, и који је 

прошао у конкуренцији од 102 пријаве. 

 Ученице 3-8 Ивана Грковић и Александра Божовић су биле на курсу у Петници  Знање 

за одрживи развој у периоду 19.-23.05.2021. као ученице, а колегиница Јелена 

Колунџија је била наставник- ментор на пројекту.  

Колегиница Јелена Колунџија је ове школске године креирала поред гугл учионице и 

још два канала за онлајн наставу путем којих се обраћала ученицима, блог и инстаграм 

наставничи профил социологија друштво и ја. 

Стручно усавршавање колеге Игора Стогова: 

1.Онлајн обука /"Породично насиље" / МПНТР /К4 / интерно стручно усавршавање/ 16 

бодова / 

2.Онлајн обука /"Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" / 

МПНТР /К3 / интерно стручно усавршавање/ 16 бодова / 

3.Међународна конференција /"Дигитално образовање 2021"/Edtech center"/K3/6 

бодова/ 

4.Онлајн обука од јавног интереса/"Дигитална учионица -дигитално компетентан 

наставник"/ЗУОВ Еду/K2 - K4/36 бодова/. 

Колега Милан Врачар се стручно усавршавао: 

1.Онлајн обука /"Породично насиље" / МПНТР /К4 / интерно стручно усавршавање/ 16 

бодова / 

2.Онлајн обука /"Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" / 

МПНТР /К3 / интерно стручно усавршавање/ 16 бодова / 

3..Онлајн обука од јавног интереса/"Дигитална учионица -дигитално компетентан 

наставник"/ЗУОВ Еду/K2 - K4/36 бодова/. 

Председник стручног већа Милан Врачар 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Стручно веће наставника економске групе предмета је најбројније стручно веће 

у Другој економској школи, које на крају другог полугодишта 2020/2021. г.  има 33 

наставника на неодређено и 9 наставника на одређено радно време који раде као замене 

или на слободним часовима. Ситуација ће се на почетку школске 2021/2022. променити 

с обзиром да две колегинице одлазе у пензију (Сњежана Ђекић и Љиљана Зорић), а 

једна колегиница ће бити примљена као наставник на неодређено време (Ивона 

Крстић). 

Улога овог већа је кључна имајући у виду да је реч о стручним предметима 

стручне школе у оквиру подручја рада економија, право и администрација. 

Значај стручног већа економиста посебно долази до изражаја у условима измена 

које се односе на план и програм образовног профилла економски техничар. У 

школској 2019/2020. ученици првог разреда ЕТ су били прва генерација ученика који су 

учили по новом плану и програму, а у школској 2021/2022 ће бити за ученике и првог и 

другог разреда по новом плану и програму за образовни профил ЕТ. 

 Због обима и сложености послова и активности, техничких и кадровских 

капацитета, стручно веће наставника економске групе предмета, план и програм 

реализује кроз три подвећа (стручна већа у његовом саставу ): 
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Стручно веће Рачуноводства 

Стручно веће Пословне кореспонденције и комуникације и Канцеларијског пословања 

Стручно веће Финансијско-рачуноводствене обуке и Економског пословања. 

У овој школској години, председница Стручног већа економиста је била Јасмина 

Божић, а председници стручних већа у његовом саставу су биле: Стручно веће 

рачуноводства – Снежана Лалић, Стручно веће ПКК/КП Снежана Остојић и  ФРО/ЕП – 

Зорица Ђукић Вукосављевић. 

Настава се изводи кроз образовне профиле: економски техничар и финансијски 

администратор. 

Стручно веће економиста је усвојило План рада са школску 2020/2021. годину и 

настојало да га реализује. 

Одржано је 12 седница стручног већа, где су обрађене све тачке дневног реда, као и 

додатне тачке којима је дневни ред понекад прошириван због значаја и актуелности. 

1. Први, други, једанаести и дванаести састанак СВ економиста су одржани на уобичајени 

начин, непосредно у школи, према плану и пратећи предвиђене тачке дневног реда. 

Остатали састанци СВ економиста су одржани „на даљину“ кроз електронску 

комуникацију и са знатно измењеним тачкама дневног реда у складу са актуелном и 

специфичном ситуацијом.  

На почетку школске године редовна настава се успешно реализује по комбинованом 

моделу Б наизменичним недељним смењивањем ученика подељених на пододељења А 

и Б. Овај модел по коме ученици једне недеље иду непосредно у школу и присуствују 

предавањима, а затим друге недеље похађају наставу on line се показао као одличан. У 

условима убрзаног ширења вируса корона ситуација у школама је више него сигурна и 

контролисана, ученици безбедни и заштићени, а настава се реализује барем делимично 

у директном односу ученици-наставници где је „жива реч“ наставника незаменљива. 

У  условима повећаног броја оболелелих од вируса COVID-19 као и повећаног броја 

ученика и наставника у изолацији поступило се према стручном упутству МПНТР и 

Посебном порограму МПНТР у коме су наведене су припремне активности  за рад 

школа. Директор школе је упутства проследио свим запосленима путем електронске 

поште, као и путем Вибер групе, а председница стручног већа је проследила исто 

члановима стручног већа. 

На одржаним седницама су разматрана и анализирана најважнија питања и реализоване 

најважније активности овог већа: 

- израда годишњих и оперативних планова рада, реализација и евалуација 

- договор о коришћењу прописаних уџбеника за школску 2020/2021. 

- рад са ванредним ученицима (консултативна настава, испити и анализа успеха) 

- блок настава из рачуноводства, економског пословања и финансијско- 

рачуноводствене обуке ( организација и реализација овог облика наставе на другачији 

начин- „на даљину“ у другом полугодишту ) 

- договори и планирање извођења писмених задатака из рачуноводства 

- реализација планираних активности и мера које су предвиђене Развојним планом 

школе уз ограничења која је изазвала актуелна ситуација везана за пандемију вируса 

корона у другом полугодишту 

- анализе успеха на класификацијама (на састанцима у школи  и on line у зависности 

од актуелне епидемиолошке ситуације) 
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- међусобне посете часовима и менторски послови 

- огледни/угледни часови, јавни часови 

- стручно усавршавање наставника (интерно и екстерно) у већој мери on line 

- матурски испити у оба образовна профила уз прилагођену организацију по 

посебном распореду и уз уважавање здравствених мера 

- допунска, додатна и припремна настава  

- расподела часова (on line односно кроз електронску комуникацију) и непосредно у 

школи 

- усвајање прописаних и одобрених уџбеника из економске групе предмета за 

школску 2021/2022. годину (on line односно кроз електронску комуникацију) 

-     анализирање  резултата ( успеха ) ученика оба образовна профила на матурском    

испитуу школској 2020/2021. години, као и у протеклих пет година 

-усаглашавање критеријума оцењивања за писмене и усмене провере знања, као и 

примена јединственог начина вредновања свих облика писмених провера знања 

- ревидирање испитних питања за допунске, поправне, разредне испите како за редовне 

тако и за испите за ванредне ученике 

- рад са ученицима којима је потребна додатна подршка (инклузија) кроз 

индивидуализацију и толеранцију 

- поштовање закључака односно одлуке у вези начина реализације писмених задатака 

из рачуноводства у циљу једнообразности у начину рада наставника и прилагођавање 

начина реализације писмених провера знања у раду на даљину 

- снимање емисија (предавања из пословне економије  и  рачуноводства)  које су 

емитоване на платформи РТС планета. 

-континуирано усаглашавање критеријума оцењивања и поштовање  Правилника о 

оцењивању у средњем образовању и васпитању. Наставници су вредновали 

ученички рад у складу са Правилником о оцењивању и у складу са усаглашеним 

критеријумима оцењивања. Пратили су  и подстицали развој ученика у достизању 

исхода, као и у развијању компетенција у току школске године. Наставниви су пратили 

и примењеивали препоруке МПНТР у измењеним условима рада и оцењивања на 

даљину 

-Председница стручног већа економиста, Јасмина Божић је у сарадњи са помоћником 

директора Цветом Митровић и уз консултовање и договор са члановима већа, урадила 

Акциони  план стручног усавршавања, као посебан програм који садржи: План 

угледних/огледних часова, План међусобне посете часовима, екстерно стручно 

усавршавање и излагања на стручним телима након реализованог облика усавршавања. 

У годишњим плановима рада за све економске предмете су јасно дефинисани и 

истакнути циљеви наставног предмета за оба образовна профила (ЕТ и ФА). 

Дефинисани су очекивани исходи. Предвиђена је провера остварености прописаних 

циљева учења за све економске предмете, као и благовремена корекција. За економске 

предмете који се изучавају у првом разреду, образовни профил ЕТ, пажљиво се радило 

на успешној реализацији наставе по измењеном плану и програму за овај профил. 

Распоред писмених задатака из рачуноводства за друго полугодиште у условима 

комбиноване наставе по моделу Б: 
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Први разред А ЕТ   26. недеља  

/ 

ФА 25. недеља 

/ 

Б ЕТ 27. недеља  

/ 

ФА 26. недеља 

/ 

Други разред А ЕТ / 

35. недеља 

ФА26. недеља 

35. недеља 

Б ЕТ / 

36. недеља 

ФА 27. недеља  

36. недеља 

Трећи разред А ЕТ  27. недеља 

35. недеља 

ФА 27. недеља 

35. недеља  

 Б ЕТ 28. недеља 

36. недеља 

ФА 28. недеља 

36. недеља 

Четврти разред А ЕТ  25. недеља 

30. недеља 

ФА24. недеља 

28. недеља 

 Б ЕТ 26. недеља 

31. недеља 

ФА 25. недеља 

29. недеља 

 

У школској 2020/2021. наставници економске групе предмета нису учествовали 

многим облицима стручног усавршавања, како екстерног, тако и интерног због 

проглашене пандемије вируса корона, забране окупљања, неопходноти одржавања 

социјалне дистанце и поштовања свих здравствених мера и препорука Кризног штаба 

Републике Србије. Веома су разумљиви и јасни разлози спречености наставника 

економске групе предмета, као и других наставника, да у овој школској години (друго 

полугодиште) учествују на било каквим скуповима, семинарима и трибинама. 

Међутим, у моменту када су се појавиле могућности за стручно усавршавање на 

даљину и помоћу савремених начина комуникације и одличних апликација, наставници 

економске групе предмета активно учествују у овом новом начину стручног 

усавршавања. 

Дана 05.02.2021., у периоду од 12,00 до 13,00 у Сали за састанке је реализована 

радионица на тему „Формативно оцењивање“ за 6 чланова СВ економиста, а у циљу 

унапређења квалитета формативног оцењивања: Јелиџа Стијовић, Драгана Обрадовић, 

Биљана Ивковић, Иван Поповић, Ана Милиновић, Ана Пуцаревић. Стручна ПП служба 

је конциприала радионицу у оквиру интерног стручног усавршавања. Радионица је 

била веома потребна  и успешна. Ефиксаност радионице је била на високом нивоу и 

због тога што су сви наставници понели са собом и по два оцењена рада из предмета 

које предају. Уколико радове нису имали у писаној форми, преузели су радове са 

google учионице или неког другог алата који користе у ту сврху. 

Обука „Како снимити видео лекцију помоћу Flash Back-a” 

Обуку наставника Друге економске школе је реализовала Весна Кованџић уз сарадњу и 

помоћ Весне Лекић и Бојане Ђоровић. Обука је одржана  01.03.2021. године у 12:05 

часова. Весна Кованџић је поделила штампани материјал, а затим  уз помоћ изузетно 

осмишљене и једноставне  Power Point  презентације, упутила присутне наставнике  на  

инсталирање апликације за снимање часова Flasback express. Објаснила је сваки корак 

наведене активности. Након инсталације апликације, прешла је на обуку наставника о 

поступку снимања видео часова помоћу инсталиране апликације (подешавања видео 

снимања, квалитета снимка, микрофона и звука, као и свих других битних параметара 

који су важни за јасан и квалитетан снимак часа). 

На организованој презентацији  уџбеника која је одржана  16.04.2021. године у термину 

15,30-18,00 часова у Свечаној сали школе,представница Завода за уџбенике Љиљана 
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Тешмановић, је уз приказ  Power Point  презентације представила нове уџбеникекоји су 

објављени у Каталогу уџбеника ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 

3/2020,15/2020 и 2/2021.): 

Рачуноводство за 1. разред економске школе, образовни профил: економски техничар, 

Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милица Ђорђевић и Јелена Пршић,  

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” , 650-02-425/2020-03 од 18. фебруара 2021 

Рачуноводство за 2. разред економске школе, образовни профил:економски техничар, 

Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милица Ђорђевић и Јелена Пршић,  

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” , 650-02-385/2020-03 од 10. фебруара 2021. 

Презентацији су поред  наставника, педагога, помоћника директора и директора Друге 

економске школе, присуствовали и наставници других школа који су ментори ученика 

који учествувју на републичком такмичењу из рачуноводства, као и професорка 

Економског факултета у Београду за предмет Рачуноводство, Даница Јовић 

Након презентације уследила је веома жива и конструктивна дискусија. У питању је 

веома значајна тема, уџбеник као важно средство за рад наставнику посебно из 

предмета Рачуноводство.  У догворено време, путем видео позива, у дискусију се 

укључио и професор Тадија Ђукић, један од аутора уџбеника. Присутни су постављали 

питања, 

Одржана је конференција „Дигитално oбразовање 2021“ путем интернета, 08. до 10. 

априла 2021. године. Конференција  имамеђународни карактер, стога је програм 

изведен на српском и енглеском језику. Учешће на конференцији је било бесплатно. 

Учесници су пре саме конференције добили, кроз имејл, упутство и инструкције како 

да приступе, коме могу да се обрате и где да пронађу информације о догађају. 

Дигитално образовање 2021 је акредитован догађај.  ОНЛАЈН МЕСТО 

ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2021/ и реализована је преко 

апликације Teams.  Конференција је трајала 3 дана и учесницима доноси укупно 6 

бодова стручног усавршавања. 

Осим тога, наставници економиске групе предмета настављају са активним учешћем у 

снимању емисија (предавања из пословне економије  и  рачуноводства)  које су 

емитоване на платформи РТС планета. 

Преглед свих снимљених часова од стране наставника економске групе предмета Друге 

економске школе: 

 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R RACUNOVODSTV 6 CAS 

Назив наставне јединице- Биланс стања појам и структура  

Редни број видео лекције- 6. 

Име наставника- Марија Крсмановић  

 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R RACUNOVODSTVO  7CAS 

Назив наставне јединице- Састављање биланса стања на основу почетног инвентара  

Редни број видео лекције- 7. 

Име наставника- Марија Крсмановић  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://zuov.gov.rs/mailster/369527/14dc682800a3bb29b13d98e21ea00c36/aHR0cDovL2VkdGVjaC5jZW50ZXIvc3Iva29uZmVyZW5jaWphLWRpZ2l0YWxuby1vYnJhem92YW5qZS0yMDIxLw/1


Друга економска школа 

96  

 

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 2R RACUNOVODSTVO 2 CAS  

Назив наставне јединице-Евиденција одобрених  попуста од добављача (каса сконто и 

бонификација) 

Редни број видео лекције- 2. 

Име наставника-Бојана Ђоровић 

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 2R RACUNOVODSTVO 3 CAS  

Назив наставне јединице- Oбавезе по основу зарада и накнада зарада 

Редни број видео лекције-3. 

Име наставника-Бојана Ђоровић 

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 3 CAS  

Назив наставне јединице- Евиденција новчаних средстава на текућем рачуну и у 

благајни  

Редни број видео лекције- 3. 

Име наставника- Нина Диклић  

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 4 CAS  

Назив наставне јединице- Девизни рачун и хартије од вредности  

Редни број видео лекције- 4. 

Име наставника- Нина Диклић  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 3 CAS 

Назив наставне јединице- Вишкови и мањкови робе  

Редни број видео лекције- 3. 

Име наставника- Сњежана Ђекић  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 4  CAS  

Назив наставне јединице- Евиденција реализације робе 

Редни број видео лекције- 4. 

Име наставника- Сњежана Ђекић  

 

Разред- први 
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Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 1R POSLOVNA EKONOMIJA 1 CAS  

Назив наставне јединице- Облици улагања  

Редни број видео лекције-1 

Име наставника- Весна Лекић 

Разред- први   

Предмет- Пословна економија  

Назив видео лекције- SSS EКО 1R POSLOVNA EKONIMIJA 7 CAS Назив наставне 

јединице- Појам функције и диференцирање  функција у предузећу  

Редни број видео лекције- 7.  

Име наставника- Александра Милекић  

 

Разред: други 

Предмет: Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 2R POSLOVNA EKONOMIJA 2 CAS PODELA 

TROSKOVA 

Назив наставне јединице: Подела трошкова 

Редни број видео лекције: 2 

Име наставника: Ивона Крстић 

 

Разред- други  

Предмет- Пословна економија 2 

Назив видео лекције-SSS ЕКО 2R POSLOVNA EKONOMIJA 9 CAS 

Назив наставне јединице- Појам економских принципа пословања - продуктивност 

Редни број видео лекције- 9. 

Име наставника- Снежана Илић 

 

Разред-трећи 

Предмет- Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 3R POSLOVNA EKONOMIJA  1 CAS 

Назив наставне јединице- Однос планирања, предвиђања, одлучивања и контроле 

Редни број видео лекције- 1. 

Име наставника- Марија Шиник 

 

Разред-трећи 

Предмет- Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 3R POSLOVNA EKONOMIJA 10 CAS 

Назив наставне јединице- Награђивање запослених 

Редни број видео лекције- 10. 

Име наставника- Драгана Стојановић 

 

Разред- четврти 

Предмет- Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 4R POSLOVNA EKONOMIJA 2 CAS 

Назив наставне јединице- Задаци управљања маркетингом 

Редни број видео лекције- 2. 
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Име наставника- Јасна Кривокапић 

 

Разред: четврти 

Предмет: Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 4R POSLOVNA EKONOMIJA 8 CAS 

Назив наставне јединице: Принципи трговинског менаџмента и 

технике излагања робе 

Редни број видео лекције: 8. 

Име наставника: Ивона Крстић 

 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R RACUNOVODSTV 25 CAS 

Назив наставне јединице- Благајничко пословање  

Редни број видео лекције- 25. 

Име наставника- Биљана Благојевић  

 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R (ЕТ) RACUNOVODSTVO  26CAS 

Назив наставне јединице- Евиденција благајничког пословања кроз благајнички 

дневиник  

Редни број видео лекције- 26. 

Име наставника- Биљана Благојевић  

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO (ЕТ) 2R RACUNOVODSTVO 22 CAS  

Назив наставне јединице- Обрачун амортизације 

Редни број видео лекције- 22. 

Име наставника-Иван Поповић 

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 2R RACUNOVODSTVO 23 CAS  

Назив наставне јединице- Комбиновани пример евиденција набавке и отуђивања 

основних средстава  

Редни број видео лекције-23. 

Име наставника- Иван Поповић 

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 21 CAS  

Назив наставне јединице- Обрачун и књижење резултата добитак 

Редни број видео лекције- 21. 

Име наставника- Марија Шиник  



Друга економска школа 

99  

 

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 22 CAS  

Назив наставне јединице- Обрачун и књижење резултата губитак 

Редни број видео лекције- 22. 

Име наставника- Марија Шиник  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 20 CAS 

Назив наставне јединице- Остала имовина и остале обавезе  

Редни број видео лекције- 20. 

Име наставника- Јелена Миошић  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 21  CAS  

Назив наставне јединице- Евиденција сопственог капитала 

Редни број видео лекције- 21. 

Име наставника- Јелена Миошић  

 

Разред- први 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 1R POSLOVNA EKONOMIJA 9 CAS  

Назив наставне јединице- Производна функција  

Редни број видео лекције-9 

Име наставника- Биљана Вујић 

 

Разред- други  

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 2R POSLOVNA EKONOMIJA 11 CAS  

Назив наставне јединице- Рентабилност  

Редни број видео лекције-11 

Име наставника- Весна Лекић 

 

Разред- трећи 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 3R POSLOVNA EKONOMIJA 11 CAS  

Назив наставне јединице- Организациона култура  

Редни број видео лекције-11 

Име наставника- Драгана Стојановић 

 

Разред- први 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 4R POSLOVNA EKONOMIJA 10 CAS  
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Назив наставне јединице- Врсте и садржина пројектног менаџмента  

Редни број видео лекције-10 

Име наставника- Јасна Кривокапић 

 

У условима пандемије вируса корона, поменути наставници су активно учествовали у 

раду како би дали допринос управо помажући ученцима и другим колегама да 

реализују наставу и учење уз помоћ часова које су снимили. Ова активност се третира 

као облик стручног усавршавања који ће бити вреднован. 

On  line обука под називом „Чувам те“на националној платформи за превенцију 

насиља у школама на сајту Е Управе је изузетно важна и корисна обука коју су прошли 

поједини наставници економске групе предмета (15). Обуке које су биле актуелне и на 

којима су наставници учествовали су: 

„Стратегије у раду са ученцима који показују проблеме у понашању“ 

„Обука за запослене-породично насиље“ 

Делимично у првом и делимично у другом полугодишту, организоване су и 

реализоване међусобне посете часовима, као и менторске активности, посете 

часовима одељењских старешина првог разреда наставницима који предају њиховим 

одељењима, као и међусобне посете часовима међу осталим члановима стручног већа 

економиста у циљу хоризонталне и вертикалне корелације и сарадње са циљем 

унапређивања наставе, о чему се води детаљна евиденцијау Ес дневнику и Педагошкој 

документацији наставника. У другом полугодишту није било ове активности. Међутим, 

посебно је интензивирана сарадња и комуникација наставника који су једни другима 

пружали подршку on line (електронска комуникација, Viber и Whats Appгргрупе, 

Google учионица...) 

-Председница стручног већа Јасмина Божић и помоћник директора Цвета Митровић су 

извршиле анализу резултата ( успеха ) ученика оба образовна профила на матурском 

испиту у школској 2020/2021. години, као и у петогодишњем периоду (2016/2017., 

2017/2018.; 2018/2019., 2019/2020. и 2020/2021.) 

Планирана је и реализована припремна настава и то on line (електронска 

комуникација, Viber и Whats Appгргрупе, Google учионица...), као и непосредним 

доласком у школу по посебним условима и уз строго поштовање свих прописаних 

мера.Припремна настава за матурске испите је организована и реализована за ученике 

оба образовна профила, ЕТ и ФА. Један део часова припрмне наставе за матурски 

испит је реализован на уобичајен начин у школи током другог дела првог полугодишта, 

а један део кроз припремну наставу на даљину због наведене ситуације са пандемијом 

вируса  COVID 19. Стручно веће економиста је и ове школске године једногласно 

донело одлуку да ученици теме за маурски испит извлаче раније, током наставе како би 

имали више времена да ураде квалитетан матурски рад. 

(опширнији приказ резултата матурских испита, разлози, као и мере за побољшање  

чине саставни део  Извештаја о матурском испиту). 

На крају школске године је реализована и припремна настава за малобројне  поправне 

испите из економских предмета и то у августу месецу 2021.  

Сарадња Стручног већа економиста са институцијама у окружењу је  у овој 

школској години (прво полугодиште) била континуирана и посебно интензивна што 

представља веома важан сегмент развоја наше школе и унапређивања наставног 

процеса. У другом полугодишту се наставља са сарадњом са оним организацијама и 
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привредним друштвима који су радили због измењених услова привређивања и 

пословања (пандемија поменутог ивруса).Сарадња са привредним друштвима, банкама, 

домаћим и страним компанијама, општином Вождовац, Националном службом за 

запошљавање, Народном банком Србије, Савезом рачуновођа и ревизора Србије, 

Привредном комором, Привредним саветником, Заводом за унапређивање образовања 

и васпитања,  високошколским установама и другим организацијама у окружењу. 

Сарадња  највећим делом има за циљ организацију семинара, конференција, 

такмичења, али иквалитетније практичне наставе у блоку за ученике оба образовна 

профила: 

- ученици II разреда (Економско пословање), III  и  IV разреда (Рачуноводство) 

образовног профила ЕТ и  

- ученици II III IV разреда образовног профила ФА (Финансијско-рачуноводствена 

обука).  

Сарадња са високообразовним установама се одвијала и кроз следеће активности: 

У школи су одржаване презентације факултета у склопу професионалног информисања 

ученика, али у току првог полугодишта. С обзиром да је пракса да факултети гостују у 

школи у другом полугодишту, велики број факултета није успео због актуелне 

ситуације да спроведе ову активност. 

-  сарадња са родитељима који су подржали и у великој мери помогли организацију и 

реализацију свих активности везаних за блок наставу, доношењу одлука о изборним 

предметима који ће се изучавати, у раду са ученицима којима је потребна додатна 

подршка, али и многе друге активности од значаја за ученике и  укупни рад школе.  

-Сарадња са медијима кроз учешће наставника у снимању предавања и  емисија 

образовно-научног карактера ( РТС Планета..) 

Менторски послови су реализовани у 2020/2021.г. у складу са потребама и пријемом 

нових наставника као стручних замена за одсутне наставнике економске групе 

предмета, уз уважавање актуелне ситуације и прописаних здравствених мера. 

За Ивана Поповића (замена за Синишу Ђукића) одређен је ментор Јелена Станојевић. 

За Ану Пуцаревић (слободни часови) одређен је ментор Зорана Вељковић и супервизор 

за предмет статистика Биљана Благојевић 

Међусобне посете часовима наставника економске групе предмета су реализоване 

делимично у првом и делимично ну другом полугодишту из објективних разлога више 

пута наведених, али се корелација и сарадња наставника на свим нивоима наставила и 

интензивирала. 

 Ученици првог рареда посетили су у периоду од 19.-20.октобра 2020.године 

фестивал „БОСИФЕСТ 2020.“ у Југословенској кинотеци, у циљу реализације 

амбијенталне наставе која је предвиђена Годишњим планом рада школе, 

 У организацији Достигнућа младих у Србији организовано је онлајн регионално 

такмичење средњошколаца из Београда у предузетничком вештинама 

„Пословни изазов“ –дана 16. и 17. децембра 2020.године. Тим састављен од три 

члана чинили су ученици IV/10: Милица Милосављевић, Растко Чукановић и 

Петар Лазаревић. Задатк је био да осмисле производ или услугу која ће 

унапредити онлајн наставу. Наставник ментор Драгана Стојановић. 

 Ученици првог разреда су током фебруара и априла 2021.године учествовали у 

хуманитарној акцији удружења NURDOR под називом „Засади живот, буди 

херој“ и тиме дали свој допринос у лечењу деце оболеле од рака; 
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 Представници Црвеног крста Србије одржали су радио ницу са ученицима првог 

разреда на тему : „Превенција трговине људима“ током маја и јуна 2021.године 

у просторијама школе;  

 У организацији Универзитета Сингидунум 18.03.2021.године путем Google 

meet-а  реализовано је такмичење у студији случаја на тему „Фитнес у доба 

пандемије“. Учествовали су следећи тимови: Грбовић Мина 3-3, Лазић Јана 3-3, 

Вања Лекић 3-3 – ментор Божић Јасмина; Бјелић Кристина 3-3, Благојевић 

Дамјан 3-3, Ђурић Марија 3-3 – ментор Божић Јасмина; Пештерац Катарина 4-7, 

Ћурдић Никола 4-3, Лазић Марко 4-7 – ментор Благојевић Биљана; Поповић 

Мирко 3-2, Новаковић Катарина 3-2, Хасановић Сабина 3-2 – ментор Станојевић 

Јелена;Љубић Јована 4-1, Радосављевић Анђела 4-1, Лакић Тамара 4-1 – ментор 

Милекић Александра; Обрадовић Тијана 4-7, Удовичић Марија 4-7, Ристановић 

Ана 4-5 -  ментор Крстић Ивона; Вучуревић Димитрије 4-7, Гавриловић Урош 4-

7, Живковић Никола 4-7; ментор Крстић Ивона; Јелић Јелена 4-10, Миленковић 

Кристина 4-10, Милосављевић Милица – ментор Стојановић Драгана; Лазаревић 

Петар 4-10, Чукановић Растко 4-10 - ментор Стојановић Драгана; Бојовић Маша 

3-9, Макевић Андријана 3-9, Ковачевић Александар 3-10 - ментор Стојановић 

Драгана; Трифуновић Тијана 2-5, Станисављевић Невена 2-5, Боројевић Ана 2-5 

– ментор Ђоровић Бојана. Тим под менторством Станојевић Јелене освојио је 

треће место . 

 Ученици четвртог разреда (22 матуранта) присуствовали су предавању на теме 

„Дигитални маркетинг“ путем Zoom апликације у организацији факултета МЕФ 

дана 25.03.2021.године. Наставник ментор Врућинић Марина. 

 У периоду од 16.–26. марта 2021. године, тим „Иноватори“ који су чинили ученици 

IV/10: Растко Чукановић и Петар Лазаревић, учествовао је у националном 

такмичењу „Титан“- интерактивна компјутерска симулација у којој се доносе 

критичне економске и менаџмент одлуке. Такмичење је  одржано онлајн у 

организацији Достигнућа младих у Србији.Наставник ментор Драгана Стојановић. 

 Недеља ученичких компанија одржана је онлајн од 19.-23.априла 2021.године. Тим 

„ЛНЛН“ чинили су ученици IV/9: Лена Станковић, Наталија Вуковић, Лука 

Ћирковић и Немања Крстић. Они су осмислили производ за пречишћавање ваздуха 

од дуванског дима у угоститељским објектима. Наставник ментор Драгана 

Стојановић. 

 Центар за права детета у сарадњи са психологом школе, Радмилом Симијоновћ, 

одржао је радионицу за ученике првог разреда током јуна 2021.године путем 

апликације Zoom на тему: „Спречавање трговине људима“. 

 

Такмичења из економских предмета у 2020/2021. години: 

Основи економије (школско такмичење одржано 23.02.2021.) 
1.      место Александра Тодоровић IV-8, предметни наставник Невена Папић 

2.      место  Софија Станковић IV-1, предметни наставник Невена Папић 
Републичко такмичење је отказано. 

          Пословна економија (школско такмичење одржано  24.02.2021.године) 
1.      место Јована Зарић  IV-2, предметни наставник Јасна Кривокапић 
2.      место Сара Самарџић IV-4, предметни наставник Снежана Илић 
3.      место Јасмина Нухи IV-5, предметни наставник Снежана Илић 
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Републичко такмичење из Пословне економије је одржано у  Школски центар 

„Никола Тесла“, Вршац. Наша ученица Јована Зарић  IV-2, предметни наставник 

Јасна Кривокапић је освојила треће место. 
Статистика (школско такмичење одржано 25.02.2021.) 

1.      место Андријана Говедарица IV-1, предметни наставник Снежана Остојић 

2.      место Теодора Ковач IV-1, предметни наставник  Снежана Остојић 

3.      место Ана Ристановић IV-5, предметни наставник Ана Пуцаревић 

Републичко такмичење из статистике одржано је 23. и 24.04.2021. и Средњој 

школи Брус у Брусу и Андријана Говедарица је освојила 7 место. Ишла је у пратњи 

наставника економске групе предмета Биљане Благојевић. 

           Рачуноводство (школско такмичење одржано 05.04.2021.) 

1.      место Катарина Гајић IV-7, предметни наставник Љиљана Илић 
2.      место Теодора Тешић IV-7, предметни наставник  Љиљана Илић 

  Републичко такмичење из рачуноводства је одржано у Другој економској школи 16. и 

17.04.2021. Организовано уз поштовање свих епидемиолошких мера на највишем 

нивоу и веома професионално. Наша ученица Катарина Гајић IV-7, предметни 

наставник Љиљана Илић, је освојила треће место. (детаљан извештај о одржаном 

такмичењу у записнику подактива Рачуноводство Снежане Лалић). 

 

           Сајам виртуелних предузећа који је планиран за 05.-07.05.2021.  је  због 

недовољног броја пријављених школа отаказан. 

Учешће ученика на радионици  под називом „Како настаје бренд“ коју је реализовао 

бренд стратег Мирко Бунчић. Радионица је одржана 16.04.2021. са почетком у 11,00. 

Ученици пролазе кроз тајне светских брендова и њихових успеха. Сазнају шта 

разликује успешне од неуспешних брендова, анализирају оглашавање разних брендова 

и утврђују да ли постоји добар и универзалан шаблон. 

Дана 23.04.2021. са почетком у 11,00 планирана је радионица за ученике под називом 

„Дизајн тимова“, одлази се у свет психологије. Од Луке Бабића, руководиоца новог 

усмерења на ФЕФА-Психологија и бизнис, ученици имају прилику да сазнају више о 

дизајну тимова. Шта разликује успешан пословни тим од других, која је улога  лидера и 

шта карактерише доброг лидера, како се приступа дизајну тима, у којим околностима 

не треба користити тимове и који су то најпознатији митови и заблуде о 

тимовима...Веома интереснатне теме за ученике из области пословне психологије.  

Радионици се приступа online. 

У школској 2020/2021. години, организована је и реализована блок настава из 

рачуноводства (трећи и четврти разред ЕТ), економског пословања (други разред ЕТ) и 

Ф.Р.О. (други, трећи и четврти разред школе), према Програму наставе и учења за оба 

образовна профила у привредним друштвима/банкама, уважавајући значај који за 

ученике има практична настава у правом пословном окружењу, као и кадровске и 

техничке услове школе,али због ограничења која је наметала актуелна епидемиолошка 

ситуација, овај облик наставе је реализован on line.  

На основу договора, уважавајући школски календар за 2020/2021. председница СВ 

економиста Јасмина Божић и председница подактива ФРО/ЕП  Зорица Ђукић 

Вукосављевић су направиле распоред реализације блок наставе за све ученике другог, 
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трећег и четвртог разреда образовних профила економски техничар и финансијски 

администратор из предмета рачуноводство, економско пословање и финансијско 

рачуноводствена обука.  

 

Образовни 

профил 

Разред и одељење Термини блок наставе 

ФА 4 

Први део 

IV-9,10 14.12. – 18. 12. 2020. 

ЕТ 2 

 

II-1,2,3,4,5,6,7,8 19. 04. – 23. 04. 2021. 

ФА 2 

 

II-9,10 19. 04. – 23. 04. 2021. 

ФА 3  

Први део 

III-9,10 19. 04. – 23. 04. 2021. 

ЕТ 3 

 

III-1,2,3,4,5,6,7,8 

 

19. 04. – 23. 04. 2021. 

ФА 4 

Други део 

IV-9,10 19. 04. – 23. 04. 2021. 

ЕТ 4 

 

IV-1,2,3,4,5,6,7,8,9  10. 05. – 14. 05. 2021. 

ФА 4 

Трећи део 

IV-9,10 10. 05. – 14. 05. 2021. 

ФА 3 

Други део 

III-9,10 31. 05. – 04. 06. 2021. 

 

Уз изузетне  напоре наставника и прецизна упутства, активну улогу ученика и уз 

сарадњу привредних друштава, организација и родитеља, блок настава предвиђена за 

друго полугодиште се реализује на прилагођен начин и то као виртуелна пракса 

односно on line блок настава и то веома успешно веома успешно. Модел организације 

блок наставе на виртелни начин који је примењивала Друга економска школа је постао 

модел који су примењивале и друге школе. 

Начин реализације on line блок наставе је следећи: 

Велики део припремних радњи које су у вези реализације блок наставе је обављен пре 

проглашења пандемије и пре термина у  којима је предвиђена реализација овог облика 

наставе. 

Упутства за израду Дневника рада (праксе) и упутства за израду Матурског рада су 

делимично коригована и прилагођена и то само у оном делу који се односи на 

штампање и коричење радова. Ученици су добили презицна објашњења.  

Радови су циркулисали имеђу професора и ученика електронски, а затим су штампани. 

Приликом израде радова, у великој мери се  консултује интернет, литература, 

уџбеници, привредно друштво или предметни наставник. 

У  недељама у којима је планирана блок настава ученици н нису имали никаве друге 

обавезе везано за друге предмете нити часове. Искључиво су се бавили израдом 

Дневника праксе (сви ученици) и припремом материјала за израду Матурског рада 

(четврти разред).  

Дневник праксе и матурски рад су могли да раде постепено, када имају времена.  
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Када је матурски рад у питању, ученици су док су ишли у школу већ изабрали области 

и извукли теме.  

Теоретски део и документацију су могли  да прибаве и електронски од п.д. у којима 

реализују виртуелну праксу уколико та привредна друштва раде, а уколико не раде, 

могу наћи на интернету или добити од наставника. Примере за књижење налазе и 

осмишљавају користећи уџбенике, збирке задатака из рачуноводства или свеске из 

рачуноводства, као и на интернету. Књижења врше у дневнику и  главној књизи, 

евентуално и у другим табелама , као што су калкулације и предрачуни. Табеле 

пословних књига и друге табеле цртају у Excelu или Wordu. Када ученици заврше 

Дневник праксе (а касније када матуранти заврше Матурски рад) шаљу на мејл адресу 

наставника, без кашњења. Одступања +/- у времену нису била дозвољена.Наставници 

су обавештавали ученике који су то дани и које је то време за слање радова.  

Било је важно  указати ученицима на значај ова два рада, као и последице које ће 

уследити уколико их не ураде: 

- Дневник рада (праксе) је рад без кога се не може закључити оцена из предмета 

Рачуноводство/Економско пословање 

- Ученици се у том случају упућују на разредни испит 

- Матурски рад је на који добијају оцену. Оцена са матурског рада и тема коју су 

обрадили се уписује на диплому (документ који крунише четворогодшње школовање 

ученика) 

Ученицима је наглашено да је изузетно  важна  самосталност у раду. Свака уочена 

сумњива сличност је санкционисана.  

- Наставник преко средстава комуникације које је успоставио са ученицима је морао 

бити на располагању ученицима за сва питања и евентуалне нејасноће. 

 

Разматрање, предлог и усвајање уџбеника  за школску 2021/2022.годину је 

извршено online што је примерено и у складу са прописаним мерама у условима 

пандемије вируса COVID-19 и наставе која се тренутно реализује по А моделу (у 

потпуности на даљину). 

 Разматрање, анализа и усвајање уџбеника из економске групе предмета јеизвршена на 

основу листе одобрених уџбеника Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

На online састанку СВ економиста који је одржан 05.04.2021. у 09.00, анализирани су 

нови уџбеници објављени у Каталогу уџбеника ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 3/2020,15/2020 и 2/2021.) Овим уџбениицима је посвећена посебна пажња.  

 

Испред стручног већа економиста два члана, Андрејић Драгица и Ивовић Катарина, су 

ангажоване у раду Школског одбора. Драгица Андрејић је дуги низ година ангажована 

као председник Школског одбора. Чланови већа су узели учешће у Тиму за 

инклузивно образовање Андрејић Драгица,  Тиму за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Андрејић Драгица, Зорица 

Ђукић Вукосављевић.Тиму за каријерно вођење и саветовање Драгана Стојановић и 

Биљана Благојевић, Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

Весна Лекић и Снежана Лалић. 

У духу реализације активности предвиђених Развојним планом школе,формирани  

тимови су наставили са спровођењем својих задужења и активности: 

javascript:void(0)
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Тим за пријем новопридошлих наставника( психолог, педагог, помоћник директора 

и наставници економске групе предмета Нада Трифковић и Јасмина Божић). 

Наставник економске групе предмета задужен за праћење и анализу резултата на 

матурском испиту након сваког испитног рока је Јелена Станојевић и Александра 

Милекић. 

Тим за уређење школског простора, радни материјал и постављање паноа у 

учионицама и кабинетима Нина Диклић, Драгана Стојановић и Јелена Станојевић. 

Наставници задужени за промоцију резултата  и продуката талентованих ученика 

(изложбе, представе, израда паноа..) Марина Врућинић и Јасна Кривокапић. 

Биљана Мирић и Јасмина Божић. 

Координатори Друге економске школе за увођење и коришћење ЕсДневника у 

настави су Јасмина Божић, Цвета Митровић, Јелена Петровић и Љерка Крунић.  

Постоје ученици којима је потребна додатна подршка. У складу са позитивним 

искуствима у идентификовању и раду са таквим ученицима који су успешно завршили 

школу и положили матурски испит, настављамо са уважавањем и применом принципа 

индивидуалнизације.  Примењују се редуковани програми, прилагођени исходи и 

индивидуални рад са ученицима. Континуирано се прате резултати рада ових ученика, 

уз интензивну сарадњу са родитељима/старатељима/пратиоцима, као и са ПП службом 

школе.Код неких ученика је потреба за додатном подршком мања, а код неких већа: 

ученици припадници осетљивих група, ученици са дислексијом, дисграфијом, 

дискалкулијом, епилепсијом, целебралном парализом, оштећењем слуха, ученици из 

других подручја рада који полажу разлике у предметима, врхунски спортисти...У 

другом разреду школске 2020/2021 настављамо рад са  учеником који похађа наставу уз 

непрекидно присуство пратиоца. Осим тога, у први разред је уписано још неколико 

ученика којима је потребна додатна подршка, један од тих ученика је уписан по ИОП-у 

2. Члан 12, Правилника о оцењивању „Уважавање индивидуалних разлика приликом 

оцењивања“ управо говори о овим ученицима. Од кључне важности је сарадња 

родитеља ових ученика, ПП службе, наставника и одељењског старешине. Тим за 

инклузију одржава састанак. Поступаће се по упутствима, закону и договорима који се 

усвоје на тим састанцима, као и на одељењским и стручним већима. 

У циљу вођења успешне кадровске политке школе, и у школској 2020/2021. 

председница СВ Јасмина Божић, је по налогу директора школе Дејана Недића, радила 

пројекције часова и кадровских потреба за школску 2021/2022. годину као и за 

будући период уопште, како  због  одлазака у пензију, тако и због промене предмета и 

фондова часова новог/модификованог образовног профила економски техничар. 

Напомена у вези специфичности школске 2020/2021.г. 

На почетку школске године, редовна настава се успешно реализује по кобинованом 

моделу Б наизменичним недељним смењивањем ученика подељених на пододељења А 

и Б. Овај модел по коме ученици једне недеље иду непосредно у школу и присуствују 

предавањима, а затим друге недеље похађају наставу on line се показао као одличан. У 

условима убрзаног ширења вируса корона ситуација у школама је више него сигурна и 

контролисана, ученици безбедни и заштићени, а настава се реализује барем делимично 

у директном односу ученици-наставници где је „жива реч“ наставника незаменљива. 

У складу са одлуком Кризног штаба, Уредбом Владе Републике Србије и Упутством 

МПНТР, a због актуелне епидемиолошке ситуације, од 30.11.2020., настава се реализује 
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искључиво online. Дана 18.01.2021. поново се враћамо на реализацију наставе по 

комбинованом моделу Б. 

Стручно веће економистазаједничким напорима, добром координацијом и 

синхронизованим активностима наставља да  доприноси да се актуелна кризна 

ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене 

последице.  

Сви наставници и одељењске старешине континуирано користе формиране различите 

начине комуникације са ученцима и родитељима у новонастали условима реализације 

наставе на даљину (Viber групе,  Whats App групе, електронском поштом,  Google 

учионице, Google meet, Zoom platform..). Наставници су прошли и интерну обуку о 

крошћењу апликације Flash Back за снимање часова које су након тога постављали 

ученицима на утврђрне платформе. 

Ученицима и родитељима су благовремено прослеђивана сва  обавештења, као и   

Одлуке МПНТР о реализацији образовно-васпитног рада, као и припремне активности 

за учење на даљину (успостављање комуникације са предметним наставницима, 

спроведене су активности које су неопходне како би се формирале Whats App групе за 

ученике и Viber групе за родитеље..) 

Извршена је подела часова за школску 2021/2022. годину уважавајући критеријуме за 

поделу часова према важећем Правилнику, али и жеље наставника. 

Директор  школе је организовао редовне састанке педагошког колегијума (ПК), који су 

се одржавали по потреби у просторијама школе. Председници стручних већа су 

добијали задатке и упутства од директора, а они су даље  прослеђивали. 

Изабрана је председница СВ економиста за школску 2021/2022. Јасмина Божић, као 

и председници подактива, и то Рачуноводство Снежана Лалић, ПКК/КП Снежана 

Остојић и ФРО/ЕП Зорица Ђукић Вукосављевић. 

Председница СВ економиста је ажурирала мејлинг листу чланова СВ економиста путем 

које се одвијала  комуникација, али и путем формиране Viber групе. 

Рад стручног већа економиста је организован тако да председници подактива и 

координатори тимова прикупљају извештаје, планове и друго и шаљу преседници СВ 

економиста Јасмини Божић. 

  Председница стручног већа наставника економске групе предмета 

Јасмина Божић, педагошки саветник 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИНФОРМАТИКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОД. 

 

Стручно веће информатике чине:  

Јелена Петровић, Љерка Крунић, Босиљка Војновић, Свијетлана Шормаз, Братислава 

Дабовић, Биљана Павловић, Весна Кованџић.Колегиницу Биљану Павловић, која је 

била на породиљском боловању, мењао је Игор Бијелић. 

До сада је одржано осам састанака стручног већа информатике.  

Уобичајене активности чланова нашег актива су везане за израду плана и програма, 

сређивања кабинета, анализе успеха, реализовање плана и програма, стручно 

усавршавање, одрађивање активности из развојног плана, организовање и извођење 

школског такмичења  из пословне информатике за ученике четвртог разреда. 
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Наш актив је узео учешће у уносу података за Јединствени информациони систем 

просвете. 

Весна Кованџић је овлашћено лице за Eупис ученика заједно Братиславом Дабовић и са 

педагогом школе Вишњом Ћекић. 

Весна Кованџић и Љерка Крунић су ангажване за израду распореда часова за следећу 

школску годину и израду распореда кабинетске наставе (уколико буде могућности због 

епидемиолошке ситуације) заједно са помоћником директора Цветом Митровић и 

председницом стручног већа економиста Јасмином Божић. 

Сваке године се ученици припремају за републичко такмичење из пословне 

информатике. Ове године такмичење је одржано у Економској школи у Нишу , наш 

такмичар Урош Ранковић из 4-1 је заузео 5. место. Детаљно је анализиран успех 

ученика на крају првог полугодишта, кao и на првој и другој класификацији, 

предузимане су различите мере за његово побољшање. Договарано је екстерно и 

интерно усавршавање, допунска и додатна настава, угледни и јавни часови, планиране 

посете часовима. 

Координатори Ес Дневника из нашег стручног већа Јелена Петровић и Љерка Крунић 

су успешно обаљале све текуће активности везане за функционисање Ес дневника 

заједно са помоћницом директора Цветом Митровић и председницомстручног већа 

економиста Јасмином Божић. 

 

Софтвер. 

У оквиру предмета Рачунарство и информатика за први разред, поред теоријског дела и 

дела за обраду текста, обрађује се и рад са табелама и израда презентација. 

У другом разреду образовног профила Економски техничар, као и код одељења 

образовног профила Финансијски администратор у другом разреду, обрађују се табеле 

у Excel-u, програми за обраду слика и програм за израду презентацијаPowerPoint. 

У трећој години по новом програму и четвртој години по старом програму образовног 

профила Економски технчар обрађују се базе података и програм Аccess. 

У школској 2020/21. по новом наставном програму предмет Пословна информатика се 

реализује у другом и трећем разреду за смер Економски техничар. 

И ове школске 2020/21. ученици образовног профила Финансијски администратор су 

као изборни предмет у трећем разреду, изабрали предмет Електронско пословање. 

 

Одржавање рачунара. 

Стање рачунара, у свим кабинетима, у току  школске 2020/21. године је било добро. 

Августа месеца 2021. године урађено је комплетно сервисирање рачунара у свим 

кабинетима.  

Повећан је број кабинета на 12 због новог предмета економске групе предмета 

Економско пословање који захтева наставу у кабинетима по групама 

 

Стање рачунара по кабинетима: 

Кабинет 15: 

14 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 8.1 Pro, 

MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 
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Кабинет 19: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 27: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 27a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows10, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 10, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 31: 

15нових рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 10, 

MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 32: 

15 нових рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 10, 

MS Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 33a: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 33б: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 34: 

14 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 35: 

15 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 36a: 
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16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

Кабинет 36b: 

16 рачунара за ученике. На свима је инсталиран оперативни систем Windows 7, MS 

Office 2007 и пратећи програми. 

Професорски рачунар за оперативни систем Windows 7, MS Office 2007 и пратећи 

програми. 

 

По завршетку радова на инвестиционом одржавању унутрашњости школе биће 

оформљен и кабинет 30 са 15 рачунара који су донација града Београда. Такође тада ће 

стартовати са радом и нови сервер школе који се налази у канцеларији 26а (због 

постојања климе у овој просторији). 

 

Сви рачунари су исправни! 

Рачунари у администрацији 

Ред.бр. Назив Број рачунара 

1 Видео надзор 2 

2 Секретаријат 1 

3 Рачуноводство 3 

4 Мала зборница 1 

5 Психолог-педагог 2 

6 Помоћник директора 1 

7 Администрација (канцеларија 7) 2 

8 Канцеларија 18а 2 

 Укупно: 14 

 

Дана 30.08.2021. године бројно стање рачунара и додатне опреме у школи је: 

 

Број рачунара у настави                                212 

Број рачунара у администрацији   14 

Број рачунара-лаптоп у администрацији  3 

Број рачунара у библотеци    2 

Број рачунара у архиви    1 

Број штампача у настави    15 

Број штампачау администрацији   6 

Скенер   A3        1 

Скенер   A4       2 

Pass Book       1 

Kурсна листа      1 

Фотокопир апарат у кабинетима  (36/1)                1 

Фотокопир апарат у администрацији                    3 

Зидно платно за пројектор    2 (1 комад је у кабинету 36/2, други у 

учионици 18а) 

Покретно платно за пројектор   1 комад 
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Сервисер у текућој школској години је Јелена Станковић–Ћирковић. Сви рачунари су 

умрежени, а жичана и WiFi мрежа постоји у свим кабинетима, свим учионицама и свим 

канцеларијама у школи. 

Интернет провајдери су АМРЕС и СББ као backup линк. 

У кабинетима 15, 35, као и ходнику и рачунарској соби се налази мрежна опрема и  

главни router за приступ Интернету, а у рачунарској соби је сервер, који надгледа све 

умрежене рачунаре, wifi и осталу рачунарску опрему школе. 

За потребе Ес Дневника у школској зборници је 24 лаптопа, од тога су 6 из донације 

који су заменили неисправне, и за потребе наставе физичког васпитања 1 лаптоп. 

 

WiFi мреже у школи 

5. Druga ekonomska skola  - приступ могућ из свих учионица 

6. EDUROAM    - приступ могућ из свих учионица 

7. Skolski_WiFi    - приступ омогућен у свим школама које су у  

  систему АМРЕС-а 

8. SBB Druga ekonomska  - делимична покривеност школе 

 

LAN мреже у школи 

5. Ученици (кабинети и учионице) 

6. Администрација школе 

7. Камере и сервери 

8. Мрежна опрема 

 

Часови.  

Часови вежби су одржавани по кабинетима према направљеном распореду и онлајн 

путем Гугл учионице, Гугл Мита и школске платформе Е-просвета. Исказан је добар 

вид сарадње између колега који се посебно огледао у размени припремљених 

материјала, задатака, тестова и усаглашавању критеријума. Ученицима који су били 

одсутни са часова прослеђивани су задаци путем мејла и то од стране других ученика 

или од стране наставника.  

Овакав начин рада са ученицима у току школске године је показао јако добре резултате 

у савладавању градива, уштеди времена, доброј комуникацији са ученицима и 

постизању бољег успеха 

 

Наставни план и програм.  

 Анализирали смо успех на крају прве класификације, 

 Предали смо списак потреба Стручног већа 

 Извршилии смо хоризонтално повезивање са другим предметима, поготово 

предметима из економске групе предмета, где год је то било могуће  

 Реализовалии смо програмске садржаје свих облика образовно-васпитног 

рада, 

 Разговарало се о усклађивању критеријума оцењивања  и о мотивацији 

ученика,  

 Анализирали смо успех на крају првог  и другог полугодишта, 
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 у оквиру  тима за ИО у сарадњи са ПП службом израдили педагошки 

профил, организовали подршку ученицима, прилагодили наставни материјал 

и пратили резултате. 

30.11.2020. до 18.12.2020 и од 8.3.2021 до 26.04.2021 године, услед епидемиолошке 

ситуације узроковане коронавирусом, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја је одлучило да привремено укине непосредан образовно-васпитни рад у 

средњошколским установама и примени план за извођење наставе на даљину. 

За потребе Наставе на даљину на сајту школе је креирана страница Учење на даљину 

преко које су ученици имали приступ интерној платформи за учење на даљину Е 

просвета. 

Платформа је омогућавала постављање наставног материјала различитих електронских 

формата. Поред ове платформе за реализацију наставе на даљину стручно веће 

информатике је користило и платформну Гугл учионица, Гугл Мит као и непосредно 

комуницирање путем електронске поште и вајбер групе у сарадњи са одељењским 

старешинама. Пошто није било припремљеног материјала на платформи РТС Планета 

за предмет Рачунарство и информатика и Пословна информатика наставници су сами 

осмишљавали материјал за извођење наставе на даљину и снимали лекције у програму 

FlashBack.За ученике који имају потребу за индивидуалним образовним планом 

наставници су у сарадњи са ПП службом израдили педагошки профил и прилагођавали 

наставни материјал у договору са родитељима и/или старатељима. 

Сви ученици су добијали материјал и упутства за обнављање градива, израду домаћих 

задатака, презентација и других пројеката. Ученици су оцењивани искључиво 

формативним оценама, које су бележене у електронски дневник и у педагошку 

документацију, и сумативноЧланови већа су константно размењивали информације о 

текућим проблемима у настави на даљину,о учесталости оцењивања и проблемима 

изостајања ученика са наставе и начинима да се повећа посећеност часова, као и 

реализација радних задатака 

 

Посета часовима.  

У оквиру стручног већа размењиване су посете између наставника у циљу што бољег 

уједначавања извођења наставе по плану рада актива. 

Посете су реализоване по плану. 

 

Критеријуми оцењивања.  

Током године, а посебно на крају класификационих периода, када се сумирају 

резултати, посебан осврт је дат упоређивању успеха по одељењима у оквиру истих 

разреда, где предају различити наставници. Закључак је да је критеријум углавном 

уједначен. Томе доприноси добра сарадња међу колегама, која се огледа у међусобној 

посети часова, размени мишљења и искустава, заједничкој изради задатака и тестова и 

другим облицима сарадње.  

На почетку школске 2015/16. године, стручно Веће информатике усвојио је јединствен 

критеријум оцењивања који ће се примењивати за све разреде и који користимо и даље. 

Критеријум оцењивања је усаглашен за предмете рачунарство и информатика за први 

разред, пословна информатика други разред, смер финансијски администратор, 

пословна информатика за трећи и четврти разред, смер економски техничар. 
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Реализација. 

Планови и програми у школској 2020/21. години су реализовани у свим одељењима уз 

минимална одступања. Одељења се, као и до сада, деле у две групе и тако се реализују 

часови кроз кабинетску наставу, а у складу са Наставним планом и програмом за дати 

предмет. 

Чланови већа су заједнички урадили и користили усаглашен план и програм, глобални 

и оперативни - месечни. На састанцима Стручног већа  одржаним на класификацијама 

и на полугодишту закључено је да  успех ученика одговара просеку као и претходних 

година. 

 

Школско и републичко такмичење. 

За школско такмичење договорено је да Босиљка Војновић и Игор Бијелић, који 

предају у четвртом разреду мотивишу ученике за школско и републичко такмичење, јер 

је последњих година приметно мање интересовање ученика. 

Школско такмичење је организовано као и републичко такмичење 9. и 10. априла у 

Економској школи у Нишу. 

 

Организација матуре  

Припрема кабинета је била на очекиваном нивоу, у складу са захтевима колега који су 

реализовали матуру.  

Обрада података о успеху, штампање сведочанстава, диплома, уверења.  

 

Стручно веће информатике је ангажовано за штамшање сведочанстава Братислава 

Дабовић, Јелена Петровић, Љерка Крунић и Весна Кованџић- 

Координатор израде Братислава Дабовић- председник актива информатике 

Дипломе за матуранте нам је штампао Бојан Радић, јер дипломе и остала уверења нису 

обухваћена системом Ес Дневника. 

 

Усавршавање.  

Чланови већа Биљана Павловић и Весна Кованџић су учествовале на стручном скупу 

„Дигитално образовање 2021“ у Београду од 8-10. априла 2021 у реализацији EDTECH 

CENTER. 

Бодови Оцена 

0-4 1 

5, 6 2 

7, 8 3 

9, 10 4 

11, 12 5 

Бодови - % Оцена 
0,1,2,3 и  4 1 
5, 6 – 41%, 50% 2 
7,8 -  58%, 67% 3 
9,10 - 75%, 83% 4 
11,12 - 91%, 100% 5 
Практична провера подразумева 

израду  

задатака на рачунару, критеријум је 

слеећи: 
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У оквиру стручног усавршавања сви чланови Већа, су учествовале на семинару 

„Дигитална учионица“ од 31.05. у трајању од 6 недељау реализацији ЗУОВ-а. 

 

Интерно стручно усавршавање 

Радмила Симијоновић, стручни сарадник психолог самостални педагошки саветник  и  

Вишња Ђекић, стручни сарадник  педагог осмислиле су и  одржале  радионицу   за 

наставнике  „ Кључни елементи формативног оцењивања“. Радионица је реализована у 

школи, у уторак, 02.02.2021.године у термину од 12 до 13,30 часова. Радионици су 

присуствовали чланови већа Братислава Дабовић, Весна Кованџић и Игор Бијелић. 

 

Члан већа Весна Кованџић је одржала обуку наставницима школе „Израда видео 

лекција у FlashBack-у 01.03.2020. у 12 у свечаној сали (настаљена је овука у Гугл 

учионици). 

Обуку „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ успешно 

су савладали чанови већа Братисалава Дабовић, Крунић Љерка, Весна Кованџић, 

Свјетлана Шормаз и Игор Бијелић. 

 

Развојни план. 

Припрема  и примена онлајн тестова је рализована током наставе на даљину. 

Сајт је у функији и редовно га ажурира члан већа Дабовић Братислава заједно са 

педагогом школе Вишњом Ђекић.  

 

Финансијски план.  

Стручно веће инфоматике саставило је и предало рачуноводству финансијски план за 

календарску 2021. годину. У план су укључене све финансијске обавезе већа: стручно 

усавршавање наставника, интерни курс за колеге, републичко такмичење, потрошни 

материјал, набавка нове рачунарске опреме у кабинетима за којима постоји потреба за 

тим и остала опрема која је неопходна како би несметано функционисао велики 

рачунарски систем наше школе. 

 

Руководилац Стручног већа 

      Братислава Дабовић 

 

ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКЕ 2019/20. 

 

 

Редни  број Облик образовно 

васпитног рада 

Активност 

1.  

 

 

 

Ваннаставне 

активности 

 

Хуманитарне   Чеп за хендикеп и „Засади живот буди 

херој“ 

 Посета- изложбе дечијих радова у оквиру дечије недеље, 
одлазак у позориште, музеј, биоскоп 
посета Сајму књига, Сајмови образовања, 

посета Народној скупштини, народној 
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банци 
промоција књиге у оквиру пројекта Књига 

за све 

 Ученички парламент  Бројне активности наведене су записнику 

и извештају УП 

 спортско -рекреативне Бројне активности наведене су записнику 

и извештају стручног већа 

 

 

културно уметничке Приредбе за Дан Св. Саве,  уређење 

учионица 

 израду наставних 

средстава тј. паноа, 

скица итд. 

Панои едукативног карактера из српског 

језика и књижевности, рачуноводства, 

математике, физичког васпитања, обуке, 

економије, грађанског васпитања 

 

 

 

 

Активности за подршку 

развоју ученика 

Радиница за ученике првог 

разреда„Превенција трговине људима“   
Вебинар  за ученике о дигиталном насиљу 

у партнерским односима 
„Љубав није насиље“    

Вебинар за ученике „Позитивна 

дисциплина“ 
Одговоран однос према здрављу, мере 

заштите у време епидемије ковид 19 

вируса 

Приказ едукативног филма „Превенција 

трговине људима“  

Асертивна комуникација 

Радионице о предузетништву 

Вебинар за ученике „Безбедност у 

саобраћају“ 

 

 

трибина за ученике и 

њихове родитеље 

Вебинар “Како одговорити на изазове 

родитељства“ 

           ПП служба 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

ЗА ШКОЛСКУ 20/21.  ГОДИНУ  
Савет родитеља, сачињен од представника свих одељења (40), за школску 

2020/21. годину, је конституисан 10. септембра 2020. године.  

План и програм је у потпуности реализован. На свим седницама, а било их је 

укупно  четири и радио је у нешто измењеном облику због ограниченог броја окупљањ, 

била је присутна већина чланова Савета тако да су се могле доносити валидне одлуке. 

Поред предвиђених тема из Плана рада Савета родитеља за 2020/21. годину, 

расправљано је и о следећем: Извештај о резултатима истраживања „Одлике 

породичниг васпитања као важна претпоставка у превенцији вршњачког насиља“ 

Уређење школе и дворишног простора  
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Директор је информисао Савет да има одобрење Градског Секретеријата и 

Градоначелника за уређење школе у износу од 13-14.000.000 динара које се односи на 

кречење целе школе и замену свих електроинсталација у школи. Замена електрике је 

неопходна и због увођења већег броја рачунара у наставу. 

Информисање родитеља о о радионицама везаним за превенцију наркоманије, 

делинквентног понашања, пушења, репродуктивног здравља, полно преносивих 

болести, поремећаја исхране; 

Кључну улогу у комуникацији са родитељима у време проглашења  и трајања ванредне 

ситуације, и реализације наставе на даљину, имале су управо одељењске старешине. 

Они су изнели највећи терет у правовременом и тачном информисању родитеља. Стога, 

не чуди да су сви ученици у већој мери испунили своје обавезе. Веома је мали број 

родитеља и ученика где је било неопходно да се укључи ПП служба и директор како би 

родитељи реаговали и анимирали децу да одговоре на захтеве наставе и наставника и 

остваре неопходни минимум за прелатак у следећи разред. 

Ђекић Вишња, педагог 

 

Извештај Тима за инклузивно образовање на крају школске 

2020 – 2021 
 

По одлуци Наставничког већа од 31.08.2020 год.о члановима тимова Друге економске 

школе за школску 2020-21 годину Тим за инклузивно образовање састоји се од 19 

чланова од којих је 15 из редова наставника и стручних служби школе а по два су 

представници из редова родитеља и ученика.Координатор тима је Милан Стошић 

наставник. 

Тим јеу току школске годинеодржао четири сатстанка ( у првом полугодишту одржано 

је два састанка и у другом полугодишту два састанка). 

На првом састанку чланови тима су прегледали стару и оформили документацију за 

нову школску годину по сазнањима психолошко педагошке службе и информација 

добијених у току рада у првом тромесечју.По формирању планова потребне додатне 

помоћи и подршке приступало се реализацији истих.У Првом полугодишту је 11 

ученика и ученица обухваћено плановима додатне помоћи и подршке (три (3)иоп 2 и 

осам(8)индивидуализација) али треба нагласити да је број ученика и ученица који се 

сусрећу са проблемом праћења наставе и реализовања исхода наставе далеко већи због 

сложене здравствене ситуације и других фактора које оваква ситуација повлачи са 

собом.Констатовано је да наставници имају компентенције и неопходно искуство за 

успешан рад са ученицима и ученицама којима је потребана додатна помоћ и подршка 

као и да се наставници који се укључују у овакав вид рада посебно са ученицима у 

програму ИОП 2 пружају неопходне инструкције у раду. 

На другом састанку Тим је реализовао исходе наставе и учења ученика и ученица 

обухваћених мерама додатне помоћи и подршке и донео закључке са мерама за 

праћење остварености постављених исхода као и измену стратегије како би се дошло 

до остварености исхода. 

Тим је у склопу својих активности посебно направио проширени састанак у вези 

процеса наставе и учења ученик Комад Ђорђа 1/4 из разлога веома отежаног праћења 

процеса као и ремећења рада на часовима и не адекватног понашања за време боравка у 

школи,а све у циљу позитивног исхода васпитно образовног процеса код ученика. 
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На трећем састанку Тим је анализарао оствареност постављених исхода у првом 

полугодишту као и доношење одлуке о проширивању листе ученика којима је потребна 

додатна помоћ у остваривању циљева наставе са ученицима и ученицама који су били 

неоцењени у првом полугодишту (46 ученика и ученица). 

У ПРВОМ РАЗРЕДУ 12,ДРУГОМ 10,ТРЕЋЕМ 12 ,ЧЕТВРТОМ 12 

 

На четвртом састанку 17.05.2021 год.Тим је анализирао активност ученика и ученица 

који су под мерама и договорио са Директорм и помоћницом директора да се на 

предстојећим одељењским већима посебна пажња посвети анализи активности ученика 

и наставника који реализују планиране активности додатне помоћи и подршке,посебно 

ученика који васпитно образовни рад реализују по ИОП 2 програму (3 ученика). 

Након седница одељењских већа и наставничког већа на крају наставе констатовано је 

да су мере додатне помоћи и подршке дале резултате осим код ученика Булатовић 

Милана (одељење 3-8) који понавља трећи разред .Као разлог се наводи апсолутна 

неоправдана неактивност из више предмета у току школске године која за последицу 

има четири недовољне оцене. 

Тим је и у току наставе која се изводи у отежаним условима живота и рада контролисао 

и усмеравао васпитно образовни процес свих ученика и ученица којима је неопходна 

додатна помоћ и подршка у учењу .Руководство је у сарадњи са Тимом и сазнањима о 

проблемима у животу и раду појединих ученика и ученица брзо реаговало како би се 

процес наставе и учења најоптималније реализовао. 

Чланови Тима су посебно обраћали пажњу и правовремено су реаговали са члановима 

Тима за превенцију насиља ,занемаривања и дискриминације на сваки облик 

насиља,дискриминације и занемаривања према ученицима и ученицама којима је 

потребна додатна помоћ и подршка у току боравка ученика и ученица у школи и ван 

ње. 

Чланови Тима ће и убудуће пратити савремене тенденције Инклузивног образовања 

чиме ће развијајти компентенцијеи рад дићи на виши ниво. 

Тим ће до краја  школске 2020-21.год (31.08.) предложити Акциони план за наредну 

школску 2021-22 годину 

У новембру 2020.године организована је радионица за чланове Тима у оквиру стручног 

усавршавања унутар установе "Школска документација ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану 2", Водитељи  радионице били су психолог Р. 

Симијоновић и координатор Тима Милан Стошић. 

 

У Београду 09.07.2021.                 Координатор Тима Милан Стошић , наставник 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  

Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (ТДНЗЗ) за школску 2020/21.годину 

 
У току школске године одржано је шест састанака Тима 22.09.2020, 16.12.2020. године 

On-line, 04.02.2021, 22.04.2021, 25.06.2021 и 07.07.2021. године. 
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Тиму су пријављене две насилне ситуације:  

-Прва се догодила 15.09.2020. и Тим  је проценио да се ради о електоронском насиљу 

другог нивоа, па је сходно томе сачињен план заштите и појачаног васпитног рада за 

ученице које су учествовале у тој ситуацији. 

- Друга се догодила за време зимског распуста ван школе и пријављена је на почетку 

другог полугодишта; Радило се о физичком насиљу и Тим је сходно томе сачинио план 

заштите и појачаног васпитног рада за ученике који су учествовали у тој ситуацији. 

Планиране активности у обе пријављене ситуације су реализоване и појачан васпитни 

рад је довео до позитивних промена у понашању ученика. 

У оквиру стручног усавршавања унутар установе, презентован је Правилник о 

протоколу поступања у установиу одговору на насиље, злостављање и незамаривања 

који је ступио на снагу 08.08.2020. године. Презентацију су реализовале координатор 

тима Нада Трифковић и психолог Радмила Симијоновић. 

Чланови Тима су се упознали са примером добре праксе Економске школе из Ниша, на 

тему „Напред у родној равноправности стварањем предузетничких програма за 

девојчице“ који је презентован у оквиру манифестације Светска недеља образовања од 

05. -09.10.2020. године. 

Од превентивних активности реализоване су следеће активности:  

- Одељенске старешине у сарадњи са члановима Тима презентовали су „Правилник 

о протоколупоступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање“ ученицима и родитељима. На часовима ОС реализована је тема: 

нивои насиља, начини и поступци реаговања у ситуацијама насиља. 

- Психолог школе у сарадњи са Центром за права детета организовала је два 

вебинара за ученике: „Позитивна дисциплина“ (06.11.2020.) и „Правосуђе по мери 

детета“ (20.11.2020.). 

- У сарадњи са Црвеним крстом Вождовац реализоване су радионице за ученике 

првог разреда на тему Превенција трговине људима, а у сарадњи са ЦПД 

ученицима првог разреда приказан је едукативни филм на исту тему. 

- Међународни Дан борбе против вршњачког насиља обележен је 24.фебруара 2021. 

године низом активности:  

                               - у свим одељењима одржан је час одељењског старешине 

посвећен борби против вршњачког насиља 

                           -одржан је састанак Ученичког парламента на даљину на којем су 

презентовани резултати Google упитника о Вршњачком и интернет насиљу. 

                           - одржана је online вршњачка едукативна радионица “Могу да нећу- 

Љубав није насиље“ која третира тему дигиталног насиља у партнерским везама 

младих. 

- Током марта и априла реализовано су  радионица за ученике другог,трећег и 

четвртог разреда у оквиру превенције дигиталног, сексуалног и родно 

заснованог насиља. радионице су реализоване у сарадњи са Аутономним 

женским центром :Род и пол; Романтична љубав;Равноправне VS Насилне везе; 

Дигитално насиље у партнерској вези и Митови о насиљу. 

- Ученици и чланови Тима учествовали су  конференцији „Деца питају“ коју је 

организовао Центар за права детета  20.новембра 2020.године. 

- На Наставничком већу 12.априла 2021. год. представљени су резултати 

међународног  истраживања и приручник за наставнике  
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„ Превенција и одговор на дигитално, сексуално  и родно засновано насиље“ 

- Удецембру председник Ученичког парламента и психолог школе осмислили су и 

проследили Google упитник на тему: „Насиље у мојој школи“. Резултати анкете су 

презентовани на састанку Тима у другом полугодишту, Педагошком колегијуму, 

Наставничком већу и састанку Ученичког парламента. 

- На  састанку Тима презентована је платформа „Чувам те“ , а на крају школске 

године чланови Тима су на платформи „Чувам те“ приступили и успешно 

савладали обуке у оквиру интерног стручног усавршавања: 

- „Обука за запослене - породично насиље“ 

- „Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ 

- Предложено је да се у августу организује обука за запослене: 

- „Превенција насиља – пут ка школи без насиља“ 

- И ове школске године, наш психолог Радмила Симијоновић је решењем 

Министарства просвете изабрана за Саветника спољног сарадника за област 

заштите ученика од насиља.Била је и члан радне групе МПНТР за израду Листе 

индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве 

трговине људима. 

- Колега Милан Стошић је 25.09.2020. у нашој школи снимао представљање 

Европског школског спортског дана са ученицима првог и трећег разреда.  

 

  

Београд, 12.07.2021. год.                                             Координатор Тима  

Нада Трифковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ШКОЛСКОГ ВРШЊАЧКОГ  ТИМА ЗА 

ЗАШТИТУ УЧЕНИКА  ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Школске 2020/21. године, је четврта година како сам координатор Вршњачког тима за 

заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања. 

Сваке школске године формирам нови вршњачки тим јер сваке године улазим у нова 

одељења којима предајем једногодишњи предмет, социологију. Вршњачки тим 

оформљен је у септембру 2020. г.Активно је 20 ученика  различитих  одељења. 

Ове школске године састајали смо се једном месечно,углавном прве среде у месецу у 

међусмени у у  некој од већих учионица када би имали непосредну наставу, или преко 

зум састанка када би имали због епидемијске ситуације искључиво онлајн наставу. 

Обрађивали смо теме и радионице које имају везе са циљем и функцијом вршњачког 

тима у школи. Вршњачки тим може бити ангажован у ситуацијама првог нивоа насиља 

у својим одељењима,има улогу да врши превенцију насиља и насилних облика 

понашања, да едукује вршњаке и шири дух толеранције и дух заједништва у Школи. Из 

тог разлога важан је  карактер и личност ученика који се добровољно пријави да буде у 

овом ученичком тиму. 

Теме које смо обрађивали су: тимски рад,сарадња,облици насиља првог нивоа, 

асертивна права и асертивна комуникација, трговина људима, електронско насиље, 

вршњачко насиље као и насиље у емотивним везама –теме које су и предвиђене да се 

раде програмом Вршњачког тима. 
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Представнице невладине организације за борбу против трговине људима АСТРА, су 

нам одржали вебинар на тему превенције трговине људима 7.12.2020. 

Сви чланови Вршњачког тимапрошли су онлајн  обуку Министарства просвете науке и 

технолошког развоја под називом „Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој 

друг или другарица трпе насиље“, у оквиру националне  платформе за превенцију 

насиља„Чувам те“. 

Сви чланови Вршњачког тима су од Одељењског већа добили захвалницу Школе за 

ангажовање у овој ваннаставној активности. 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. годину 

1. Катја Грубер 3-1 

2. Анастасија Комленац 3-1 

3.  Невена Лазић 3-1 

4. Ања Весковић 3-2 

5. Мирко Поповић 3-2 

6. Јана Лазић 3-3 

7. Вљња Лекић 3-3 

8. Ана Спасић 3-4 

9. Ивана Гарић 3-4 

10. Јована Јовић 3-5 

11. Тамара Ћирић 3-5 

12. Теодора Ђиновић 3-7 

13. Душан Маринковић 3-7 

14. Дејана Аксентијевић 3-8 

15. Ана Вилотијевић 3-8 

16. Александра Тодоровић 4-8 

17. Елеонора Мајсторовић 4-8 

18. Немања Крстић 4-9 

19. Јелена Петковић 4-10 

20. Санела Елмазоски 4-10. 
 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА О РАДУ ПАРЛАМЕНТА  

за шк. 2020/21.годину 
 

У школској 2020/2021. одржано је шест састанака ученичког парламента и то: 

1. Први састанак – 07.09.2020. оnline 

2. Други састанак – 21.12.2020. оnline 

3. Трећи састанак – 25.01.2021. оnline 

4. Четврти састанак – 24.02.2021. оnline 

5. Пети састанак – 20.04.2021. оnline 

6. Шести састанак – 03.06.2021. online 

На првом састанку изабрани су председник и потпредседник парламента. За 

председника је изабран Немања Крстић а за потпредседника Ђурдић Никола. Изабрани 

су једногласно. 
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На другом састанку представљен је извештај ваннаставних активности првог 

полугодишта и то: Посета руководства ГО Вождовац, и њихова донација 

епидемиолошких маски и донација Еуробанке у виду 16  рачунара за потребе 

одржавања наставе. Такође, обављене су анкете на тему вршњачког насиља и анкета 

самовредновања наставе по комбинованом моделу. Резултати анкете биће приказани на 

једном од наредних састанака. Прослеђене су презентације Економског факултета и 

Факултета политичких наука у оквиру плана каријерног вођења и саветовања. 

На трећем састанку одржан је виртуелни едукативни сајам „Career Paths Connects „ и то 

у циљу каријерног вођења и саветовања.Прослеђен је позив EDUCONS универзитета за 

стипендије на њиховом универзитету. 

На четвртом састанку обележен је међународни дан борбе против вршњачког насиља, 

који се одржава сваке последње среде у фебруару под називом „Дан розих мајци“. У 

свим одељењима одржан је час одељењске заједнице на ову тему. У одељењу 4/9 

одржана је и онлајн радионица  под називом „Могу да нећу“ у сарадњи са Аутономним 

женским центром. Парламентарцима су приказани  резултати анкете која је одржана на 

другом састанку. Представљени су резултати ученика на крају првог полугодишта. 

Покренута је акција „Засади живот, буди херој“ у сарадњи са НУРДОР-ом .Током 

школске године  извршене су две уплате и то 08.03.2021. у износу од 35.000,00 и 

07.06.2021. у износу од 9.100,00 динара. 

На петом састанку у оквиру каријерног информисања одржане су ФЕФА радионице, 

састанак са представницима престижних факултета и учешће у виртуелном сајму 

образовања. Одржано је анкетирање ЦПД-а на тему „Права деце на здраву животну 

средину“.  

Пристигла је молба одељења 4-5 за одржавање матурске екскурзије на територији 

Републике Србије али због епидемиолошке ситуације молба се није разматрала. 

На шестом састанку одржана је конференција ЦПД-а на тему „Права деце на здраву 

животну средину“. Такође је одржана конференција МЕФ факултета под називом 

„МЕФ СТАРТ“. У мају месецу објављен је позив за ученике стручних школи у виду 

стипендија за стручну праксу у иностранству који је прослеђен матурантима. 

Прослеђен је и јавни позив ГО Вождовац за младе, који спроводи НСЗ, за посету сајму 

запошљавања. 

Послата је молба матурантима да одложе време свог испраћаја и да у време наставе сви 

буду у школским клупама, што су и прихватили.Тако да су матуранти  31.05.2021. 

провели на настави.. Дана 03.06.2021. одржана је анкета на тему „Права деце током 

пандемије“ у сарадњи са ЦПД-ом. 

Председник УП проследио је извештај о раду УП и добио повратну информацију свих 

парламентараца да су сагласни са поднетим извештајем. 

     ПРЕДСЕДНИК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

  

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

ЗА  ШКОЛСКУ 2020/2021.  ГОДИНУ 

Током школске 2020/2021. године одржано је четири састанка. Тим чине следећи 

чланови: наставнице економске групе предмета Биљана Благојевић и Драгана 

Стојановић, представнице ПП службе педагог Вишња Ђекић и психолог Радмила 

Симијоновић и представници ученика. Радом тима координира наставница економске 

групе предмета Биљана Благојевић. 
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Организоване су бројне активности: раднионице за ученике, трибине, посете 

факултетима, привредним друштвима и институцијама, презентације факултета и 

предавања, презентације занимања, учешће на сајмовима образовања и занимања, 

израда студије случаја, учешће на предавањима и радионицама у организацији 

Универзитета Сингидунум, Факултету за примењени менаџмент, економију и 

финансије (М.Е.Ф). 

Успешна сарадња је остварена са Народном банком Србије, Привредном комором 

Србије, Универзитетом Сингидунум, Факултетима МЕФ, ББА, Алфа, Достигнућима 

младих у Србији, привредним друштвима у којима се реализује практична настава, 

родитељима ученика, бившим ученицима. 

Организоване су посете и презентације факултета нашој школи са Универзитетом 

Сингидунум, Београдском банкарском академијом, факултетом МЕФ,  факултетом 

Алфа. 

Активности које су реализоване:  

 Ученици првог рареда посетили су у периоду од 19.-20.октобра 2020.године 

фестивал „БОСИФЕСТ 2020.“ у Југословенској кинотеци, у циљу реализације 

амбијенталне наставе која је предвиђена Годишњим планом рада школе. 

 У организацији Достигнућа младих у Србији организовано је онлајн регионално 

такмичење средњошколаца из Београда у предузетничком вештинама 

„Пословни изазов“ – дана 16. и 17. децембра 2020.године. Тим састављен од три 

члана чинили су ученици IV/10: Милица Милосављевић, Растко Чукановић и 

Петар Лазаревић. Задатк је био да осмисле производ или услугу која ће 

унапредити онлајн наставу. Наставник ментор Драгана Стојановић. 

 

 Ученици првог разреда су током фебруара и априла 2021.године учествовали у 

хуманитарној акцији удружења NURDOR под називом „Засади живот, буди 

херој“ и тиме дали свој допринос у лечењу деце оболеле од рака; 

 

 Представници Црвеног крста Србије одржали су радио ницу са ученицима првог 

разреда на тему : „Превенција трговине људима“ током маја и јуна 2021.године 

у просторијама школе;  

 

 У организацији Универзитета Сингидунум 18.03.2021.године путем Google 

meet-а  реализовано је такмичење у студији случаја на тему „Фитнес у доба 

пандемије“. Учествовали су следећи тимови: Грбовић Мина 3-3, Лазић Јана 3-3, 

Вања Лекић 3-3 – ментор Божић Јасмина; Бјелић Кристина 3-3, Благојевић 

Дамјан 3-3, Ђурић Марија 3-3 – ментор Божић Јасмина; Пештерац Катарина 4-7, 

Ћурдић Никола 4-3, Лазић Марко 4-7 – ментор Благојевић Биљана; Поповић 

Мирко 3-2, Новаковић Катарина 3-2, Хасановић Сабина 3-2 – ментор Станојевић 

Јелена; Љубић Јована 4-1, Радосављевић Анђела 4-1, Лакић Тамара 4-1 – ментор 

Милекић Александра; Обрадовић Тијана 4-7, Удовичић Марија 4-7, Ристановић 

Ана 4-5 -  ментор Крстић Ивона; Вучуревић Димитрије 4-7, Гавриловић Урош 4-

7, Живковић Никола 4-7; ментор Крстић Ивона; Јелић Јелена 4-10, Миленковић 

Кристина 4-10, Милосављевић Милица – ментор Стојановић Драгана; Лазаревић 

Петар 4-10, Чукановић Растко 4-10 - ментор Стојановић Драгана; Бојовић Маша 

3-9, Макевић Андријана 3-9, Ковачевић Александар 3-10 - ментор Стојановић 
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Драгана; Трифуновић Тијана 2-5, Станисављевић Невена 2-5, Боројевић Ана 2-5 

– ментор Ђоровић Бојана. Тим под менторством Станојевић Јелене освојио је 

треће место . 

 Ученици четвртог разреда (22 матуранта) присуствовали су предавању на теме 

„Дигитални маркетинг“ путем Zoom апликације у организацији факултета МЕФ 

дана 25.03.2021.године. Наставник ментор Врућинић Марина. 

 У периоду од 16.–26. марта 2021. године, тим „Иноватори“ који су чинили ученици 

IV/10: Растко Чукановић и Петар Лазаревић, учествовао је у националном 

такмичењу „Титан“- интерактивна компјутерска симулација у којој се доносе 

критичне економске и менаџмент одлуке. Такмичење је  одржано онлајн у 

организацији Достигнућа младих у Србији. Наставник ментор Драгана Стојановић. 

 Недеља ученичких компанија одржана је онлајн од 19.-23.априла 2021.године. Тим 

„ЛНЛН“ чинили су ученици IV/9: Лена Станковић, Наталија Вуковић, Лука 

Ћирковић и Немања Крстић. Они су осмислили производ за пречишћавање ваздуха 

од дуванског дима у угоститељским објектима. Наставник ментор Драгана 

Стојановић. 

 Центар за права детета у сарадњи са психологом школе, Радмилом Симијоновћ, 

одржао је радионицу за ученике првог разреда током јуна 2021.године путем 

апликације Zoom на тему: „Спречавање трговине људима“. 

 Заинтересовани ученици похађали су радионице које је реализовала  организација 

за развој каријере и омладинског предузетништва "Connecting" током маја 2021. 

године. О организацији радионица ученике су обавестили и мотивисали за учешће 

психолог Р.Симијоновић и председник Ученичког парламента Немања Крстић. 

 Ученици  наше школе учествовали су на виртуелном сајму запошљавања 20.маја 

2021. године који је организовао Центар Инветива. Психолог Р.Симијоновић и 

председник Ученичког парламента Немања Крстић су нформацију о догађају 

проследили члановима ученичког парламента као и ученицима завршног разреда. 

 Услед епидемиолошке ситуације Сајам образовања у Основној школи „Филип 

Филиповић“ реализован је у виртуелном облику у периоду од 4 -5.марта 

2021.године.Нашу школу представили су директор Дејан Недић, психолог Радмила 

Симијоновић и ученик одељења 4/9 и председник ученичког парламента Немања 

Крстић. Том приликом снимљен је  видео материјал који будућим 

средњошколцима може помоћи у одабиру школе, а на линку Виртуелног сајма 

образовања постављена је и ппт презентација наше школе и линк ка сајту школе. 

 Општина Вождовац организовала је Сајам образовања 19.јуна 2021.године у 

културно спорстском центру Шумице. На штанду наше школе дежурали су 

наставник Игор Бијелић и ученици четвртог разреда Немања Крстић 4/9 и 

Михаило Кнежевић 4/7. У организацији сајма учествовали су директор школе 

Дејан Недић и психолог Радмила Симијоновић. 

 Четворочлани тим ученика наше школе који је оформила психолог Р.Симијоновић, 

учествовали су у едукативном квизу Знамените личности на динарским 

новчаницама.  Квиз је организовала НБС, а одржан је  20.маја 2021. у Првој 

економској школи. Тим наше школе и тим Прве економске школе поделили су 

друго место. 

 

Координатор Биљана Благојевић 
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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ШКОЛИ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
Планиране активности у области безбедности и здравља на раду у школској 20/21. су 

успешно реализоване у предвиђеним роковима. Од 22. марта 2017. године, комисија за 

безбедност и здравље на раду, је активно сарађивала са ПД „Агенција ГДС“, д.о.о., која 

је закључила уговор са нашом школом о пружању услуга превентивног месечног 

надзора из области безбедности и здравља на раду.   

Од септембра 2019. до јула 2021. носиоци активности су редовно пратили и оцењивали 

стање безбедности и здравља на раду, износили мишљења и заузимали ставове у вези 

јединствене примене мера безбедности и здравља на раду.  

У складу са датим уговором информисан је директор о стању безбедности и здравља на 

раду, праћени су и примењивани међународни акти у овој области.  

С обзиром на целокупну ситуацију везану за епидемију вируса корона, школа је још од 

16. марта 2020. предузела све потребне мере у складу са упуством Кризног штаба 

Владе РС и МПНТР. Наставници задужени за праћење епидемијске ситуације су Милан 

Стошић у смени са првим и трећим разредом и Нада Завишић задужена за праћење 

ситуације у другом и четвртом разреду. 

У име Комисије,Стошић Милан 

 

ИЗВЕШТАЈ KОМИСИЈЕ ЗА ШТЕТЕ 
У просторијама Друге економске школе није евидентирана нека већа 

материјална штета те није било потребе за наплату исте.  

Стојанов Зоран 

 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  

РАДА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  ЗА ШКОЛСКУ 20/21. 
 Тим за обезбеђивање квалитета рада  је у протеклом периоду имао, пре свега, 

информативну и сугестивну улогу, нарочито у праћењу целокупног образовно- 

васпитног процеса у школи, са посебним освртом на следеће сегменте: 

Наставно особље 

Материјална опремљеност 

Набавка наставних учила 

Планирање и припремање наставника за рад, с посебним освртом на јачање 

дигиталних компетенција наставника 

Увођење мултиактивних метода у извођење наставе 

Интензивирање међусобне комуникације свих учесника образовно-васпитног процеса 

Вредновање и самовредновање рада ученика 

Развијање креативности и интересовања ученика укључивањем у остале облике  

образовно-васпитног рада 

Образовање ванредних ученика 

Наставно особље 

Колектив Друге економске школе припада групи бројнијих колектива /101/, од тога је 

82 наставника.  Сви наставници испуњавају прописане законске услове за обављање  

посла у образовању.  У школи раде психолог и педагог и два библиотекара. 
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Материјална опремљеност: 

У току протекле школске године приступило се реновирању и опремању школског 

објекта: 

Комисија за естетско и еколошко уређење школског простора у сарадњи са 

наставницима, оплеменила је простор зборнице и ходника постављањем ликовних 

радова наших ученика и фотографија са различитих ванаставних и наставних 

активности свих актера образовно-васпитног процеса; Реновиране  су степенице до 

трећег  спрата, и два међуспратна простора. ИЗЛОЖБА  истицањем паноа на видно 

место по ходницима и учионицама. 

Набавка наставних учила: 

- нови рачунари 

- школска библиотека је у сарадњи са Тимом за обезбеђивање квалитета  рада 

обогатила фонд књига са одговарајућом стручном литературом (најновији уџбеници, 

часописи, белетристика и књижни фонд за лектиру); 

- За потребе рада стручних већа набављен је тражени материјал у складу са 

финансијским могућностима школе, а према плану набавке који су направила стручна 

већа . 

-интензиван рад на припреми и опремању учионица и кабинета за кабинетску наставу 

  Планирање и припремање наставника за рад 

континуирана сарадња наставника и ПП службе на изради планова, у склопу 

активности везаних за мере унапређивања квалитета рада, у глобалним плановима за 

образовни профил економски техничар, истакнути су циљеви предмета;  

посета одељењских старешина првог разреда свим часовима предметних наставника  

унутар одељења, а другог и трећег часовима код нових предметних наставника 

писање самоевалуације и корекција оперативних планова рада, као и оцене 

остварености, није на задовољавајућем нивоу, и треба је свакако побољшати; 

корелација сродних предмета 

хоризонтално и вертикално повезивање наставних садржаја 

Увођење мултиактивних метода у извођење наставе 

Наставници су снимали часове и пуштали ученицима у условима комбиноване 

насатве. 

Наставници економске групе предмета су снимали часове који су се емитовали 

путем портала Моја школа преко Јавног сервиса РТС-а 

ПП служба и чланови стручних већа су заједнички анализирали примену и ефекте 

мултиактивних метода у одређеном наставном садржају.  

Организовани су  јавни и угледни часови,  

обављена редовна посета часовима пп службе, помоћника директора и директора, као 

и  међусобна посета часовима у оквиру стручних већа и размене искустава 

коришћење стручне литературе 

Интензивирање међусобне комуникације свих учесника образовно-васпитног 

процеса. 

наставници, родитељи  и ученици су упознати са применом Правилника о оцењивању 

ученика у средњем образовању и васпитању, 

родитељи и ученици су упознати са Правилником о полагању стручне матуре 

упућивање ученика на самостално учење и коришћење литературе 
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  групни рад ученика на задату тему и  пружање вршњачке подршке у савладавању 

захтева у васпитно образовном процесу 

ученици су упознати са различитим методама и техникама учења 

прилагођавање приступа и захтева индивидуалним могућностима ученика  

Вредновање и самовредновање рада ученика 

на седницама одељењских и наставничког већа  анализирани  су постигнути резултати 

на класификацијама, полугодишту и крају године са посебним освртом на постигнуће 

ученика којима се пружа додатна подршка у образовању и ученика који су уписани 

преко Градске уписне комисије 

 с обзиром да је у први разред уписан  један ученик који наставу слуша по ИОП 2, и 

два ученика другог разреда, велики део активности је био усмерен на подршку 

члановима одељењског већа ових одељења и адаптацију ученика на нову средину и 

нове услове рада 

Максимално ангажовање свих расположивих ресурса за нормално функционисање 

наставе на даљину за време проглашења ванредне ситуације 

наставници и ученици су упознати са применом Правилника о оцењивању у 

континуитету;  

подаци су поређени са подацима из других школа истог подручја рада 

размена података са основним школама,  

праћење резултата матураната са уписа на факултет 

 Развијање креативности и интересовања ученика укључивањем у остале облике 

ОВР 

Иако је ове године због епидемије био планиран мањи број такмичења и смотри 

ученика средњих школа, ученици су учествовали на такмичењима из стручних и 

општих предмета  

ученици су учествовали на бројним културно-спортским манифестацијама и на 

најбољи начин презентовали школу 

ученици су учествовали у  Вршњачком медијаторском тиму 

Бројним радионицама организованим у сарадњи са Центром за права детета, 

ЦЕПОРОМ, и Црвеним крстом Вождовац 

стално ангажовање ученика на дежурству у школи 

учешће ученика у Стручном активу за развојно планирање 

учешће ученика у Тиму за самовредновање 

учешће ученика у Тиму за смањење изостанака 

учешће ученика у Тиму за инклузију 

учешће ученика у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

учешће ученика у Комисији за избор ђака и спортисте генерације 

учешће ученика на седницама Школског одбора 

активно учешће ученика у Ученичком парламенту 

учешће у акцијама хуманитарног и солидарног карактера. 

Волонтирање ученика 

Образовање ванредних ученика 

Друга економска школа се бави и ванредном делатношћу, па је због тога  стални 

ангажман  великог броја запослених  још интензивнији у време испитних  рокова. 

Наставници су у сталној комуникацији са ванредним ученицима како би испунили 
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стандарде консултација, припремне наставе  и друге облике информисања у циљу 

успешнијег полагања испита и стицања  жељеног образовања. 

Детаљни преглед активности дат је у извештајима стручних већа и наставника. 

Процес унапређивања образовно–васпитног рада је неодвојив од целокупног живота и 

рада Школе и као такав, стратешки је циљ Развојног плана  

Извештај о раду са приправницима 

 Наставничко и стручна већа школе, у сарадњи са ПП службом и директором, 

предлагали су менторе приправницима. 

За ТИМ Вишња Ђекић, педагог 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

Српски језик и књижевност 

Екстерно стручно усавршавање 
Семинари: 

Назив програма обуке Датум 

Компе-

тенција, 

приори-

тетна 

област 

Број 

бодова 

Чланови Већа који су 

похађали обуку 

Пројекат Државна матура-

прегледање 
05.11.2020.г. / 

              

12 

Зорица Јешић, Јелица 

Црногорчевић 

Online семинар за 

наставнике(предавања на 

теме Google Classroom, 

Microsoft Word,Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint) 

23-

25.12.2020.г 
    / / Бојана Жугај Ненадовић 

62.Републички зимски 

семинар 

29.01-

31.01.2021.г. 
К1 П3 24 

Марта Вујошевић, 

Марија Ђурић Зорић, 

Бојана Жугај 

Ненадовић, Споменка 

Јандрић, Зорица Јешић, 

Ђина Костић, 

Александра Масло, 

Сашка Остојић, Јелица 

Црногорчевић 

Домаћи задатак у функцији 

повећања ученичких 

постигнућа 

08.02.2021-

07.03.2021.г. 
К2 П1 32 Бојана Жугај Ненадовић 

Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник-

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

31.05.2021-

14.06.2021.г. 
К1 К2 П1 19,5 

Марта Вујошевић, 

Марија Ђурић Зорић, 

Бојана Жугај 

Ненадовић, Зорица 

Јешић, Ђина Костић, 

Александра Масло, 

Сашка Остојић, Јелица 
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Црногорчевић 

 

 

Стручни скупови 

Назив стручног 

скупа 
Датум 

Врста стручног 

скупа 

Број 

бодова 

Чланови Већа који су 

похађали обуку 

„Дигитално 

образовање 2021“ 

08.04-10.04. 

2021.г. 

Стручни скуп-

конференција 
6 

Бојана Жугај 

Ненадовић 

Ђина Костић 

 

Презентација уџбеника 

Назив уџбеника, издавач Датум 
Чланови Већа који су 

присуствовали презентацији 

Онлајн презентација уџбеника српског језика 

и књижевности за средњу школу, Klett 

27.04.2021.г. Бојана Жугај Ненадовић 

Онлајн презентација уџбеника српског језика 

и књижевности за средњу школу, Logos 

11.05.2021.г. Марта Вујошевић 

Бојана Жугај Ненадовић 

 

Интерно стручно усавршавање 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Тема Време Реализатор/и Слушаоци 

Излагање 

након учешћа 

на семинару 

Мапе ума у 

функцији 

наставног 

процеса 

27.11.2020.г. 
Бојана Жугај 

Ненадовић 

Марта Вујошевић, 

Марија Ђурић Зорић, 

Споменка Јандрић, 

Зорица Јешић, Ђина 

Костић, Александра 

Масло, Сашка 

Остојић, Јелица 

Црногорчевић 

Учешће на 

радионици 

„Кључни 

елементи 

формативног 

оцењивања“ 

02.02.2021.г. 

 

Вишња Ђекић, 

Радмила 

Симијоновић 

Марта Вујошевић, 

Бојана Жугај 

Ненадовић, Јелица 

Црногорчевић 

Излагање 

након учешћа 

на стручном 

скупу 

„Мотиви страха у 

Андрићевим 

делима“ 

62.Републички 

зимски семинар 

05.02.2021.г. Сашка Остојић 

Марта Вујошевић, 

Марија Ђурић Зорић, 

Бојана Жугај 

Ненадовић, Споменка 

Јандрић, Зорица 

Јешић, Ђина Костић, 

Александра Масло, 

Јелица Црногорчевић 

Излагање 

након учешћа 

на семинару 

 

„Домаћи задатак 

у функцији 

повећања 

13.04.2021.г. 
Бојана Жугај 

Ненадовић 

Марта Вујошевић, 

Марија Ђурић Зорић, 

Споменка Јандрић, 

Зорица Јешић, Ђина 
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ученичких 

постигнућа“ 

Костић, Александра 

Масло, Сашка 

Остојић, Јелица 

Црногорчевић 

Присуство 

излагању 

 

Поступак за 

стицање звања 

наставника 

02.06.2021.г. 

.                     

Јелена 

Колунџија       

Марија Ђурић Зорић, 

Бојана Жугај 

Ненадовић, Споменка 

Јандрић, Зорица 

Јешић, Ђина Костић, 

Александра Масло, 

Сашка Остојић, Јелица 

Црногорчевић 

Обуке за 

запослене на 

националној 

платфори 

„Чувам те“ 

Јул 2021. 
Зорица 

Јешић 

Обуке за 

запослене на 

националној 

платфори 

„Чувам те“ 

Јул 2021. 

 Бојана Жугај Ненадовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Чланови већа су имали међусобне посете часовима и то:  

ЧАС ПОСЕТИО БИО ПОСЕЋЕН ОДЕЉ ДАТУМ 

Александра Берток   БојанаИлић              

Зорица Никшић Траилов 

3-10 

2-8 

20.10.20. 

18.11.20 

Божица Васиљевић Александра Берток 

Бојана Новаковић 

3-4 

4-9 

10.11.20. 

18.11.20. 

Бојана Новаковић  Александра Берток 

 Весна Мирковић 

3-2 

1-7 

1-1 

10.12.20. 

07.12.20. 

21.01.21. 

Стручно усавршавање ван школе (семинари, трибине, предавања, стручни испити, 

специјализације, постидипломски...) 

Због епидемиолошке ситуације нисмо похађали планиране семинаре и предавања ван 

установе,пратили смо вебинаре:T4World Education Week-Preparing learners for the 

future-South Africa Parklands College(Aлександра Берток) 2 бода,Презентација 

дигиталног уџбеника Salutations 3dr edition(Александра Берток) 1 бод, Зорица Никшић 

Траилов Southern Europe Canbridge Dаy 1 бод,Корени и последице Холокауста кроз 

културно историјску перспективу (Катарина Витомировић)20 бодова,Обука за 

запослене – породично насиље и Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању(Берток Александра,Новаковић Бојана и Зорица Никшић Траилов 

)26 бодова.        

На састанцима стручног већа реализоване су следеће теме:  

Н А З И В    Т Е М Е П Р Е Д А В А Ч ДАТУМ 

Каријерно вођење и саветовање Александра Берток 17.11.20. 

Мотивација ученика Бојана Илић 15.12.20. 

Корелација са другим предметима Александра Берток 12.04.21. 
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Александра Берток 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ПРИРОДНЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА          

ЗА ШКОЛСКУ 2020./21.ГОДИНУ 

 

     Током школске године директор школе, помоћник директора и ПП служба су 

присуствовали часовима Стручног већа природне групе предмета. 

     Реализован је план међусобне посете часовима који је садржан у Програму стручног 

усавршавања за школску 2020./21. годину ради размене искустава у  настави и вештина 

наставника. Реализоване су све активности предвиђене акционим планом развојног 

плана за ову школску годину. 

      У школској 2020./21. години Радмила Микић реализовала је план и програм рада 

ментора именованог на Наставничком већу 04.09.2020.године наставнику приправнику 

Јулијани Лешевић. 

     У школској 2020./21. години Весна Прокић реализовала је план и програм рада 

ментора именованог на Наставничком већу  04.09.2020. године наставнику Нади 

Сувајчевић. 

    У оквиру стручног усавршавања наставници су присуствовали и активно 

учествовали на следећим семинарима: 
1. Online семинар за наставнике који је обухватао предавања на тему: Google Classroom, 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,  а који је за професоре Друге 

економске школе у Београду реализовао Универзитет Сингидунум у периоду од 23.до 

25. децембра 2021.године- Р.Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић- Вуковић, С. 

Јовановић,  Н. Сувајчевић  и С. Јосимов. 

2. Државни семинар Друштва математичара Србије, у периоду од 20.-21.02.2021.године у 

трајању од 16 сати онлајн применом Zoom образовне платформе- В. Прокић, Ј. 

Живковић- Вуковић, С. Јовановић, Д. Војчић и  Н. Сувајчевић. 

3. Онлајн семинар „Реализација наставе оријентисане ка исходима“ од 9.10.2020. Нада 

Сувајчевић и Јулијана Лешевић-24 бода. 

4. Онлајн семинар „ Сарадничко учење, учење за савремени живот“ од 18.01. до 19.2.2021. 

Сања Јосимов и Јасмина Тодоровић-40 бодова. 

5. Обука „ Дигитална учионица“ од 31.5.2021.у трајању од 6 недеља- Р.Микић, В. Прокић, 

Ј. Тодоровић, Ј. Живковић- Вуковић,  С. Јовановић, Д. Војчић, Н. Сувајчевић, С. 

Јосимов и Ј. Лешевић, 19,5 бодова 

ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. 27.11.2020. Стручно веће, извештај Наде Сувајчевић, наставнице математикеса 

онлајн семинара „ Реализација наставе оријентисане ка исходима“, присуствовали 

су: Р. Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић-Вуковић, С. Јовановић, 

Д.Војчић, С. Јосимов и Ј. Лешевић. 

2. 27.11.2020. Стручно веће, извештај, представњаље пројекта Јелене Колунџије, 

наставнице социологије и Педагошког саветника „Чувај природу, чувај живот“, 

присуствовали су: Р. Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић-Вуковић, С. 

Јовановић, Д. Војчић, С. Јосимов, Н. Сувајчевић и Ј. Лешевић. 
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3. 27.11.2020. Стручно веће, извештај Славице Јовановић,наставнице математике  са 

првог тестираља државне матуре,од 28.до 30.10.2020., присуствовали су: Р.Микић, 

В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић-Вуковић,  Д. Војчић, С. Јосимов, Н. 

Сувајчевић и Ј. Лешевић. 

4. 12.02.2021. Стручно веће, извештај Наде Сувајчевић, наставнице математике са 

радионице „ Кључни елементи формативног оцењивања“,присуствовали су: Р. 

Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић- Вуковић, С. Јовановић, Д. Војчић, С. 

Јосимов и Ј. Лешевић. 

5. 12.02.2021. Стручно веће, извештај Наде Сувајчевић, наставнице математике са 

онлајн информатичке обуке за наставнике у организацији Универзитета 

Сингидунум. 

6. 19.03.2021. Стручно веће, извештај Славице Јовановић, наставнице математике са 

Државног семинара о настави математике и информатике у основним и средњим 

школама 2021.присуствовали су: Р. Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић –

Вуковић, Д. Војчић, С. Јосимов, Н. Сувајчевић и Ј. Лешевић. 

7. 12.04.2021. Стручно веће, извештај Сање Јосимов , наставнице биологије са 

семинара „Сарадничко учење,учење за савремени живот“, присуствовали су: Р. 

Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, Ј. Живковић-Вуковић, С. Јовановић, Д. Војчић, Н. 

Сувајчевић и Ј. Лешевић. 

8. 02.06.2021. Наставничко веће, предавање Јелене Колунџије „ Услови и поступак за 

стицање звања наставника“. 

9. 25.06.2021. Стручно веће, извештај Јасмине Живковић-Вуковић, наставнице 

математике са онлајн обуке „Обука за запослене-породично насиље“, 

присуствовали су: Р. Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић,  С. Јовановић, Д. Војчић, С. 

Јосимов, Н. Сувајчевић и Ј. Лешевић. 

10. 25.06.2021. Стручно веће, извештај Јасмине Живковић-Вуковић, наставнице 

математике са онлајн обуке „ Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“, присуствовали су: Р. Микић, В. Прокић, Ј. Тодоровић, С. 

Јовановић,Д. Војчић, С. Јосимов, Н. Сувајчевић и Ј. Лешевић. 

11. Обука на националној платформи „Чувам те“ - „Обука за запослене-породично 

насиље“-22.06.2021.године- Р. Микић, Ј. Живковић- Вуковић, Н. Сувајчевић-16 

бодова 

12. Обука на националној платформи „Чувам те“ -  „Стратегија у раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању“ 22.06.2021.-Р. Микић, Ј. Живковић-Вуковић, 

Н. Сувајчевић- 16 бодова 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОД. 

ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Марко Поповић 

Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

Милан Стошић 

Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 
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Дигитално образовање 2021..........6 бодова 

Глорија Јовић 

Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

Марија Недељковић 

Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

Нада Завишић 

Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........26 бодова 

Александар Милошевић 

 Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 

ИНТЕРНО  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР  : 

- Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........4 бода 

     -  Обуке на националној платформи „Чувам те“: 

  1.Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.........16 бодова 

  2. Обука за запослене – породично насиље..............16 бодова 

     

ПОПОВИЋ  МАРКО 

      - Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........4 бода 

     -  Обуке на националној платформи „Чувам те“: 

   1.Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.........16 бодова 

   2. Обука за запослене – породично насиље..............16 бодова 

  

 ЈОВИЋ  ГЛОРИЈА 

- Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........4 бода 

- Обуке на националној платформи „Чувам те“: 

   1. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.........16 бодова 

   2.Обука за запослене – породично насиље..............16 бодова 

     

СТОШИЋ МИЛАН 

- Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........4 бода 

-  Обуке на националној платформи „Чувам те“: 

    1.Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.........16 бодова 

    2.Обука за запослене – породично насиље..............16 бодова  

     

 ЗАВИШИЋ  НАДА 

- Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........4 бода 

- Кључни елементи формативног оцењивања..........4 бода 

- Обуке на националној платформи „Чувам те“: 

   1.Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.........16 бодова 

   2.Обука за запослене – породично насиље..............16 бодова  
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 НЕДЕЉКОВИЋ МАРИЈА 

- Примена ИКТ у настави физичког васпитања..........4 бода 

- Обуке на националној платформи „Чувам те“: 

    1.Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању.........16 бодова 

    2.Обука за запослене – породично насиље..............16 бодова 

 

Председник Стручног већа 

                                                                                                                         Марко Поповић 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА 

     СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА И 

                   ЛИКОВНА КУЛТУРА 2020/2021.  
Крајем маја /почетком јуна 2021.године наставници Мира Малеш, Биљана Милановски 

Рангелов, Давор Тривић похађали су обуку од јавног интереса „Дигитална учионица-

дигитално компетентан наставник,увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала“ 

Наставник Давор Тривић похађао је обуке на националној платформи „Чувам те“ 

    -Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

    - Обука за запослене – породично насиље 
 

                                                                                                Биљана Милановски Рангелов 

  ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

СОЦИОЛОГИЈЕ, ПРАВА, ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОД. 

Колегиница Јелена Колунџија је реализовала следећа екстерна стручно усавршавање 

у  школској 2020/21. години 

1. „Обука за реализацију нових програма наставе орјентисаним ка исходијма учења“ од 

9.10 -30.10. 2020. ЗУОВ, 24 бода. 

2. Семинар онлајн, „Блог, инстаграм и фејсбук у настави“, ОКЦ Бор, 10.12.2020.- 

08.01.2021., к.бр, 415, К2,П1- 36 бодова. 

3. Семинар „Климатске промене“ у организацији невладине еколошке организације 

ВВФ 17.-18.04.2021. 16. сати, није акредитован. 

4. Обука онлајн „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ 

ЗУОВ, 27.04.-31.5.2021. К2,К3. 40 сати. 

5. Семинар ЗУОВа од националног значаја „Дигитална учионица“ К1,К2, 31.5. -

14.7.2021. 19,5 бодова. 

Акредитоване конференције и стручни скупови: 

1.Међународна  Конференција „Образовне технологије на Западном Балкану“ три дана 

8-10.4.2021. Министарство просвете ,сваки дан по два бода, 6 бодова. 

Вођење ученика у посете, сарадња са образовним организацијама 

1. Вођење ученика на изложбу  сликара Влаха Буковца у галерији САНУ, јануар 2021. 



Друга економска школа 

134  

 

РЕАЛИЗОВАНИ СУ И СЛЕДЕЋИ ОГЛЕДНИ, УГЛЕДНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ од 

стране колегинице Јелене Колунџија: 

1. Јавни час, Представљање пројекта „Чувај природу, чувај живот!“17.11.2020. 

организатор и реализатор, у склопу допунске наставе социологије са одељењима 3-2, 7 

и 8. 

2. Радионица „Сезонски календар“, реализована 29.4.2021. као активност на допунској 

настави социологије са одељењима 3-1, 2,3 и 5, из домена образовања за климатске 

промене. 

3. Угледни час 10.06.2021. у одељењу 3-8 „Еколошки проблеми“, тимски рад са 

колегиницом сањом Јосимов, наставницом биологије, коме је присуствовао и колега 

Милан Врачар 

Колегинице Јелена Колунџија реализовала је и следеће пројекте 2020/21. год 

1.Пројекат који је осмислила и реализовала са ученицима 3-2,7 и 8 под називом „Чувај 

природу, чувај живот!“ у првом полугодишту у периоду од 9-10.-17.11 2020. на 

редовној настави и додатној настави. Пројекат је мотивисан похадјањем неколико 

стручних акредитованих семинара које сам овим путем применила у раду са 

ученицима. 

2. Пројекат „Одрживи развој“ са којим је конкурисала на конкурсу Истраживачке 

станице Петница. и Националног Конвента о ЕУ, објављеног у фебруару 2021, и који је 

прошао у конкуренцији од 102 пријаве. 

 Ученице 3-8 Ивана Грковић и Александра Божовић су биле на курсу у Петници  Знање 

за одрживи развој у периоду 19.-23.05.2021. као ученице, а колегиница Јелена 

Колунџија је била наставник- ментор на пројекту.  

Колегиница Јелена Колунџија је ове сколске године креирала поред гугл уционице и 

јос два канала за онлајн наставу путем којих се обрацала уценицима, блог 

њњњ.социологијадруствоија.њордпресс.орг и инстаграм наставницки профил 

социологијадруствоија. 

Стручно усавршавање колеге Игора Стогова: 

1.Онлајн обука /"Породично насиље" / Национална платформа „Чувам те“/К4 / интерно 

стручно усавршавање/ 16 бодова / 

2.Онлајн обука /"Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" / 

Национална платформа „Чувам те“/ /К3 / интерно стручно усавршавање/ 16 бодова / 

3.Међународна конференција /"Дигитално образовање 2021"/Edtech center"/K3/6 

бодова/ 

4.Онлајн обука од јавног интереса/"Дигитална учионица -дигитално компетентан 

наставник"/ЗУОВ Еду/K2 - K4/36 бодова/. 

Колега Милан Врачар се стручно усавршавао: 

1.Онлајн обука /"Породично насиље" / Национална платформа „Чувам те“//К4 / 

интерно стручно усавршавање/ 16 бодова / 

2.Онлајн обука /"Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" / 

Национална платформа „Чувам те“/ /К3 / интерно стручно усавршавање/ 16 бодова / 

3..Онлајн обука од јавног интереса/"Дигитална учионица -дигитално компетентан 

наставник"/ЗУОВ Еду/K2 - K4/36 бодова/ 

Милан Врачар 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЕКОНОМСКЕ 

ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

 

У школској 2020/2021. наставници економске групе предмета нису учествовали 

многим облицима стручног усавршавања, како екстерног, тако и интерног због 

проглашене пандемије вируса корона, забране окупљања, неопходноти одржавања 

социјалне дистанце и поштовања свих здравствених мера и препорука Кризног штаба 

Републике Србије. Веома су разумљиви и јасни разлози спречености наставника 

економске групе предмета, као и других наставника, да у овој школској години (друго 

полугодиште) учествују на било каквим скуповима, семинарима и трибинама. 

Међутим, у моменту када су се појавиле могућности за стручно усавршавање на 

даљину и помоћу савремених начина комуникације и одличних апликација, наставници 

економске групе предмета активно учествују у овом новом начину стручног 

усавршавања. 

Дана 05.02.2021., у периоду од 12,00 до 13,00 у Сали за састанке је реализована 

радионица на тему „Формативно оцењивање“за 6 чланова СВ економиста, а у циљу 

унапређења квалитета формативног оцењивања: Јелиџа Стијовић, Драгана Обрадовић, 

Биљана Ивковић, Иван Поповић, Ана Милиновић, Ана Пуцаревић. Стручна ПП служба 

је конциприала радионицу у оквиру интерног стручног усавршавања. Радионица је 

била веома потребна  и успешна. Ефиксаност радионице је била на високом нивоу и 

због тога што су сви наставници понели са собом и по два оцењена рада из предмета 

које предају. Уколико радове нису имали у писаној форми, преузели су радове са 

google учионице или неког другог алата који користе у ту сврху. 

Обука „Како снимити видео лекцију помоћу Flash Back-a” 

Обуку наставника Друге економске школе је реализовала Весна Кованџић уз сарадњу и 

помоћ Весне Лекић и Бојане Ђоровић. Обука је одржана  01.03.2021. године у 12:05 

часова. Весна Кованџић је поделила штампани материјал, а затим  уз помоћ изузетно 

осмишљене и једноставне  Power Point  презентације, упутила присутне наставнике  на  

инсталирање апликације за снимање часова Flasback express. Објаснила је сваки корак 

наведене активности. Након инсталације апликације, прешла је на обуку наставника о 

поступку снимања видео часова помоћу инсталиране апликације (подешавања видео 

снимања, квалитета снимка, микрофона и звука, као и свих других битних параметара 

који су важни за јасан и квалитетан снимак часа). 

На организованој презентацији  уџбеникакоја је одржана  16.04.2021. године у 

термину 15,30-18,00 часова у Свечаној сали школе,представница Завода за уџбенике 

Љиљана Тешмановић, је уз помоћ   Power Point  презентације представила нове 

уџбеникекоји су објављени у Каталогу уџбеника ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 3/2020,15/2020 и 2/2021.): 

Рачуноводство за 1. разред економске школе, образовни профил: економски техничар, 

Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милица Ђорђевић и Јелена Пршић,  

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” , 650-02-425/2020-03 од 18. фебруара 2021 

Рачуноводство за 2. разред економске школе, образовни профил:економски техничар, 

Тадија Ђукић, Јован Крстић, Милица Ђорђевић и Јелена Пршић,  

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” , 650-02-385/2020-03 од 10. фебруара 2021. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Друга економска школа 

136  

 

Презентацији су поред наведених наставника, педагога, помоћника директора и 

директора Друге економске школе, присуствовали и наставници других школа који су 

ментори ученика који учествувју на републичком такмичењу из рачуноводства, као и 

професорка Економског факултета у Београду за предмет Рачуноводство, Даница Јовић 

Након презентације уследила је веома жива и конструктивна дискусија. У питању је 

веома значајна тема, уџбеник као важно средство за рад наставнику посебно из 

предмета Рачуноводство.  У догворено време, путем видео позива, у дискусију се 

укључио и професор Тадија Ђукић, један од аутора уџбеника. Присутни су постављали 

питања, 

Одржана је конференција „Дигитално oбразовање 2021“ путем интернета, 08.до 

10.априла 2021. године. Конференција  имамеђународни карактер, стога је програм 

изведен на српском и енглеском језику. Учешће на конференцији је било бесплатно. 

Учесници су пре саме конференције добили, кроз имејл, упутство и инструкције како 

да приступе, коме могу да се обрате и где да пронађу информације о догађају. 

Дигитално образовање 2021 је акредитован догађај.  ОНЛАЈН МЕСТО 

ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2021/ и реализована је преко 

апликације Teams.  Конференција је трајала 3 дана и учесницима доноси укупно 6 

бодова стручног усавршавања. 

Осим тога, наставници економиске групе предмета настављају са активним учешћем у 

снимању емисија (предавања из пословне економије  и  рачуноводства)  које су 

емитоване на платформи РТС планета. 

Преглед свих снимљених часова од стране наставника економске групе предмета Друге 

економске школе: 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R RACUNOVODSTV 6 CAS 

Назив наставне јединице- Биланс стања појам и структура  

Редни број видео лекције- 6. 

Име наставника- Марија Крсмановић  

 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R RACUNOVODSTVO  7CAS 

Назив наставне јединице- Састављање биланса стања на основу почетног инвентара  

Редни број видео лекције- 7. 

Име наставника- Марија Крсмановић  

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 2R RACUNOVODSTVO 2 CAS  

Назив наставне јединице-Евиденција одобрених  попуста од добављача (каса сконто и 

бонификација) 

Редни број видео лекције- 2. 

Име наставника-Бојана Ђоровић 

 

Разред- други 
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Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 2R RACUNOVODSTVO 3 CAS  

Назив наставне јединице- Oбавезе по основу зарада и накнада зарада 

Редни број видео лекције-3. 

Име наставника-Бојана Ђоровић 

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 3 CAS  

Назив наставне јединице- Евиденција новчаних средстава на текућем рачуну и у 

благајни  

Редни број видео лекције- 3. 

Име наставника- Нина Диклић  

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 4 CAS  

Назив наставне јединице- Девизни рачун и хартије од вредности  

Редни број видео лекције- 4. 

Име наставника- Нина Диклић  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 3 CAS 

Назив наставне јединице- Вишкови и мањкови робе  

Редни број видео лекције- 3. 

Име наставника- Сњежана Ђекић  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 4  CAS  

Назив наставне јединице- Евиденција реализације робе 

Редни број видео лекције- 4. 

Име наставника- Сњежана Ђекић  

 

Разред- први 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 1R POSLOVNA EKONOMIJA 1 CAS  

Назив наставне јединице- Облици улагања  

Редни број видео лекције-1 

Име наставника- Весна Лекић 

 

Разред- први   

Предмет- Пословна економија  

Назив видео лекције- SSS EКО 1R POSLOVNA EKONIMIJA 7 CAS Назив наставне 

јединице- Појам функције и диференцирање  функција у предузећу  
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Редни број видео лекције- 7.  

Име наставника- Александра Милекић  

 

Разред: други 

Предмет: Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 2R POSLOVNA EKONOMIJA 2 CAS PODELA 

TROSKOVA 

Назив наставне јединице: Подела трошкова 

Редни број видео лекције: 2 

Име наставника: Ивона Крстић 

 

Разред- други  

Предмет- Пословна економија 2 

Назив видео лекције-SSS ЕКО 2R POSLOVNA EKONOMIJA 9 CAS 

Назив наставне јединице- Појам економских принципа пословања - продуктивност 

Редни број видео лекције- 9. 

Име наставника- Снежана Илић 

               

Разред-трећи 

Предмет- Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 3R POSLOVNA EKONOMIJA  1 CAS 

Назив наставне јединице- Однос планирања, предвиђања, одлучивања и контроле 

Редни број видео лекције- 1. 

Име наставника- Марија Шиник 

 

Разред-трећи 

Предмет- Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 3R POSLOVNA EKONOMIJA 10 CAS 

Назив наставне јединице- Награђивање запослених 

Редни број видео лекције- 10. 

Име наставника- Драгана Стојановић 

 

Разред- четврти 

Предмет- Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 4R POSLOVNA EKONOMIJA 2 CAS 

Назив наставне јединице- Задаци управљања маркетингом 

Редни број видео лекције- 2. 

Име наставника- Јасна Кривокапић 

 

Разред: четврти 

Предмет: Пословна економија 

Назив видео лекције: SSS EKO 4R POSLOVNA EKONOMIJA 8 CAS 

Назив наставне јединице: Принципи трговинског менаџмента и 

технике излагања робе 

Редни број видео лекције: 8. 

Име наставника: Ивона Крстић 
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Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R RACUNOVODSTV 25 CAS 

Назив наставне јединице- Благајничко пословање  

Редни број видео лекције- 25. 

Име наставника- Биљана Благојевић  

 

Разред- први  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 1R (ЕТ) RACUNOVODSTVO  26CAS 

Назив наставне јединице- Евиденција благајничког пословања кроз благајнички 

дневиник  

Редни број видео лекције- 26. 

Име наставника- Биљана Благојевић  

 

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO (ЕТ) 2R RACUNOVODSTVO 22 CAS  

Назив наставне јединице- Обрачун амортизације 

Редни број видео лекције- 22. 

Име наставника-Иван Поповић 

 

Разред- други 

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 2R RACUNOVODSTVO 23 CAS  

Назив наставне јединице- Комбиновани пример евиденција набавке и отуђивања 

основних средстава  

Редни број видео лекције-23. 

Име наставника- Иван Поповић 

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције- SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 21 CAS  

Назив наставне јединице- Обрачун и књижење резултата добитак 

Редни број видео лекције- 21. 

Име наставника- Марија Шиник  

 

Разред- трећи  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 3R RACUNOVODSTVO 22 CAS  

Назив наставне јединице- Обрачун и књижење резултата губитак 

Редни број видео лекције- 22. 

Име наставника- Марија Шиник  
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Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 20 CAS 

Назив наставне јединице- Остала имовина и остале обавезе  

Редни број видео лекције- 20. 

Име наставника- Јелена Миошић  

 

Разред- четврти  

Предмет- Рачуноводство 

Назив видео лекције-  SSS EKO 4R RACUNOVODSTVO 21  CAS  

Назив наставне јединице- Евиденција сопственог капитала 

Редни број видео лекције- 21. 

Име наставника- Јелена Миошић  

 

Разред- први 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 1R POSLOVNA EKONOMIJA 9 CAS  

Назив наставне јединице- Производна функција  

Редни број видео лекције-9 

Име наставника- Биљана Вујић 

 

Разред- други  

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 2R POSLOVNA EKONOMIJA 11 CAS  

Назив наставне јединице- Рентабилност  

Редни број видео лекције-11 

Име наставника- Весна Лекић 

 

Разред- трећи 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 3R POSLOVNA EKONOMIJA 11 CAS  

Назив наставне јединице- Организациона култура  

Редни број видео лекције-11 

Име наставника- Драгана Стојановић 

 

Разред- први 

Предмет- пословна економија 

Назив видео лекције-SSS EKO 4R POSLOVNA EKONOMIJA 10 CAS  

Назив наставне јединице- Врсте и садржина пројектног менаџмента  

Редни број видео лекције-10 

Име наставника- Јасна Кривокапић 

 

У условима пандемије вируса корона, поменути наставници су активно учествовали у 

раду како би дали допринос управо помажући ученцима и другим колегама да 

реализују наставу и учење уз помоћ часова које су снимили. Ова активност се третира 

као облик стручног усавршавања који ће бити вреднован. 
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On  line обука под називом „Чувам те“на националној платформи за превенцију 

насиља у школама на сајту Е Управе је изузетно важна и корисна обука коју су прошли 

поједини наставници економске групе предмета. Обуке које су биле актуелне и на 

којима су наставници учествовали су: 

„Стратегије у раду са ученцима који показују проблеме у понашању“ 

„Обука за запослене-породично насиље“. 

Председница СВ економиста 

Јасмина Божић 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

ИНФОРМАТИКЕ 

Усавршавање. 

Чланови већа Биљана Павловић и Весна Кованџић су учествовале на стручном скупу 

„Дигитално образовање 2021“ у Београду од 8-10. априла 2021 у реализацији EDTECH 

CENTER. 

У оквиру стручног усавршавања сви чланови Већа, су учествовале на семинару 

„Дигитална учионица“ од 31.05. у трајању од 6 недељау реализацији ЗУОВ-а. 

Интерно стручно усавршавање 

Радмила Симијоновић, стручни сарадник психолог самостални педагошки саветник  и  

Вишња Ђекић, стручни сарадник  педагог осмислиле су и  одржале  радионицу   за 

наставнике  „ Кључни елементи формативног оцењивања“. Радионица је реализована у 

школи, у уторак, 02.02.2021.године у термину од 12 до 13,30 часова. Радионици су 

присуствовали чланови већа Братислава Дабовић, Весна Кованџић и Игор Бијелић. 

Члан већа Весна Кованџић је одржала обуку наставницима школе „Израда видео 

лекција у FlashBack-у 01.03.2020. у 12 у свечаној сали (настаљена је овука у Гугл 

учионици). 

Обуку на нациналној платформи „Чувам те“-  „Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“ успешно су савладали чанови већа Братисалава 

Дабовић, Крунић Љерка, Весна Кованџић, Свјетлана Шормаз и Игор Бијелић. 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

Директор Дејан Недић 

1. Обука директора и наставника за  пружање подршке школама у процесу 

самовредновања“, 5.12.2020.год., 8 бодова 

2. Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских  уџбеника и дигиталних образовних материјала,31.5.2021., 

19,5 бодова 

3. Семинар СТОП насиљу-превенција насиља-пут ка школи без насиља-

водитељ-јун ОС „Горња Варош“ Земун, јул МС „Невена Поповић“ –

Гроцка, Техничка школа Пожега, Машинска школа Бела Црква,август 

Гимназија Ивањица, Угоститељско-туристичка школа Врњачка Бања 

/ЗУОВ,МПНТР, ДДШС/ 

4. Обука за лиценцу за директоре, април Зајечар, јун Пожаревац 

/ЗУОВ,МПНТР, ДДШС / 
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- Заједно са психологом школе  учествовао сам у снимању промотивног 

филма  о нашој школи у оквиру Сајма образовања општине Вождовац 

- Члан УО ЗУОВ на основу решења Владе РС 

- Члан сам Комисије за праћење активности увођења државне матуре у 

образовни систем 

 

Психолог Радмила Симијоновић 

1. Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу, 

током септембра и октобра 2020. године, 12 бодова 

2. Обука директора и наставника за  пружање подршке школама у процесу 

самовредновања“, 5.12.2020.год., 8 бодова 

3. Психологија из дана у дан:Свакодневни проблеми у пракси 

психолога и примена психологије у свакодневном животу, 68.Конгрес 

психолога Србије, 27-28.11.2020., 6 бода 

4. Конференција - Дигитално образовање, 8-10.4.2021. , 6 бодова 

5. Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских  уџбеника и дигиталних образовних материјала,31.5.2021., 

19,5 бодова 

6. Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос 

према здрављу,     6-13.7.2021.године, 

Све обуке су реализоване на даљину. Остварила сам 51,5 бодова екстреног стручног 

усавршавања. 

Усавршавање унутар установе остварила сам реализацијом радионица које су 

непосредно одржане са наставницима:  

- "Школска документација ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану 2",одржана 6.11.2020. са наставницима члановима 

СТИО тима  

-  Четири радионице“Кључни елементи формативног оцењивања“ одржане                      

1-5.фебруара 2021.са наставницима, представницима свих стручних већа. 

Ову радионицу сам осмислила и водила у сарадњи са педагогом Ђекић 

Вишњом. 

Учествовала сам у организацији/припреми јавног  и угледног часа: 

- У сарадњи са Центром за права детета и координатором ТЗДНЗЗ организовала 

сам јавни час поводом обележавања Међународног дана борбе против 

вршњачког насиља“  Могу да нећу –љубав није насиље“ који је реализован 

24.фебруара 2021.године. 

- Учествовала сам у организацији јавног часа који је одржан 18.05.2021. на тему 

“Један од најуспешнијих  предузетника - Џек Ма“. Час су реализовали 

наставница Драгана Стојановић и ученик Немања Крстић 4/9.    

- Учествовала сам у припреми угледног часа који су реализовале колегинице 

Јелена Колунџија и Сања  Јосимов „Еколошки проблеми“, који је реализован 

10.јуна 2021.године. 

- Заједно са директором учествовала сам у снимању промотивног филма  о нашој 

школи у оквиру Сајма образовања општине Вождовац 

- Осим наведених активности, током школске године присуствовала сам излагању 

колега које су одржали након реализоване обуке, успешно сам завршила обуке 
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за запослене на Платформи „Чувам те“- Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању и Обука за запослене-породично насиље. 

- Учествовала у радионици „Анализа Каталога програма сталног стручног 

усавршавања наставника,васпитача и стручних сарадника и процеса 

акредитације програма“(22. и 27.1.2021.) коју је организовао ЗУОВ и 

присуствовала промоциј приручника "Мали приручник за прихватање 

различитости"и радионици са наставницима о унапређивању инклузивне 

наставе, коју је организовала организација МОТО   22. и 28. септембра 

2020.године. 

- На састанку ТЗДНЗЗ у септембру, презентовала сам заједно са координатором 

Тима, колегиницом Надом Трифковић,Правилник о протоколу поступања у 

Установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање( Службени 

гласник РС 46 од 26.јуна 2019. и 104 од 31.јула 2020. год.) који сам представила 

и на седници Наставничког већа. На Педагошком колегијуму и Наставничком 

већу презентовала сам и резултате самовредновања комбинованог модела 

наставе након спроведене анкете запослених, чланова ученичког парламента и 

чланова Савета роодитеља као и сазнања и кључне захтеве након реализоване 

обуке "Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос 

према здрављу". 

Током школске године остварила сам 104 бодова усавршавања унутар установе. 

 

Педагог Вишња Ђекић 

Обуке које сам похађала у школској 2020/21. 

o Обука директора и наставника за  пружање подршке школама у процесу 

самовредновања“, 5.12.2020.год., 8 бодова 

o Вебинар- Јединствени информациони систем просвете - шта нас очекује-
јануар  

o Конференција - Дигитално образовање, 8-10.4.2021. , 6 бодова 

o Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских  уџбеника и дигиталних образовних материјала,31.5.2021., 

19,5 бодова 

o Стручно научни скуп "Васпитање и образовање у дигиталном окружењу" 

Педагошко друштво Србије, 15.05.2021. 

o Вебинар- Јединствени информациони систем просвете - шта нас очекује-
јануар  

Све обуке су реализоване на даљину.  

Усавршавање унутар установе остварила сам реализацијом радионица које су 

непосредно одржане са наставницима:  

2.  Четири радионице“Кључни елементи формативног оцењивања“ одржане                      

1-5.фебруара 2021. са наставницима, представницима свих стручних већа. Ову 

радионицу сам осмислила и водила у сарадњи са колегиницом Радмилом 

Симијоновић, психологом.                                                   Ђекић Вишња, педагог   

Београд, септембар 2021. 

Председник Школског одбора 

Андрејић Драгица 
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