
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Нишу, 2022. 

Деловодни број 26/22 од 15.9.2022. 

Економска школа Ниш 

Годишњи извештај о раду школе 

2021/2022. године 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 година Економске школе 

 

Економска школа – деведесетогодишњакиња која не стари, прославила је 23.5.2019. свој улазак у 

десету деценију постојања и рада. 

Певала је из свег гласа, представила се причом и филмском причом. Радовала се гостима и 

пријатељима из земље и блиске нам и вољене Македоније. Захвалила се на подршци Граду, 

Министарству просвете, сараднцима, свима онима који су уз њу деценијама. 

Даривали су је многи за овај лепи, јубиларни рођендан, а и она је узвратила даровима и 

признањима онима, који доприносе њеној неуморности у постизању успеха сваке врсте. 

Живела са свом својом децом, пријатељима и актерима свих њених прича! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школска 2021/2022. година је, као и претходна школска година, започета у другачијим условима, у 

знаку ковида 19. Организација рада школе прилагођена је тој ситуацији и мењају нам се приоритети. Наш 

најважнији циљ у овој школској години је био  створити услове за безбедно епидемиолошко окружење, уз 

правилно и редовно коришћење свих мера заштите од актуелног вируса. Следећи и такође веома важан 

циљ нам је одржати квалитет наставе како у наступајућим измењеним условима, тако и у случају враћања 

на непосредан вид наставе. 

Школска 2021/2022. година је почела у среду 1. септембра. Са извођењем образовно васпитног 

рада смо отпочели спремно. Одељења су подељења на две групе, док је једна група у школи, друга група је 

пратила наставу од куће. Смену су чинили ученици I и III разреда, односно II и IV разреда. Смене су се 

мењале на две недеље. У истуреном одељењу у Дољевцу настава се одвијала, као до сада, само у 

поподневној смени. За извођење наставе на даљину, наставници су користили платформу Микрософт 

Тимс. Сви наставници овладали су овом платформом услед великог броја похађаних обука, те су је 

успешно користили за извођење наставе, на велико задовољство свих учесника у васпитно образовном 

процесу. Настава се одвијала несметано, у реалном времену, по важећем распореду. По комбинованом 

моделу настава се одвијала све до 21.02.2022. године, када настава почиње да се одвија по првом моделу, 

односно ученици се враћају на непосредни вид наставе. 

 

Прво полугође у школској 2021/2022. години је завршено 30. децембра. Током првог полугодишта настава 

се претежно одвијала комбиновано, а од 21.2. – 24.6.2022. наставна година наставља да се одвија по првом 

моделу, којим се и завршава школска 2021/22 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

Школски простор у Нишу и Дољевцу 
 
Школски простор - Ниш 
 
Школа ради у јединственом школском простору са још две школе: Трговинском и Угоститељско - 
туристичком школом, у улици Мајаковског број 2 у Нишу.  
Заједничка школска зграда има 6.156м², од тога Економска школа користи и одржава 3259м². 
Школа има 21.738m² дворишта, од тога Економској школи припада ⅓, односно 7.246m² хектара. Део 
школског дворишта у површини од 4.257м² је бетонирано, од тога, 2.875м² је уређено за спортске терене: 
два терена за рукомет/мали фудбал, односно 4 игралишта за кошарку (8 кошева). Терене заједнички 
користе све три школе према усклађеном распореду.  Преосталу бетонирану површину од 1.382м² чине 
прилази и шеталиште за ученике. Остатак дворишта је под зеленилом. 
 

ШКОЛСКИ ПРОСТОР ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ЧИНЕ: 

 

16 учионица укупне површине 813м² 
8 кабинета укупне површине 396,3м² 

Кабинет за пословну информатику 
(велики) - 54,45  
Кабинет за пословну информатику 
(мали) - 35,05 
Учионица за ученичко 
предузетништво - 54,45м2  
Кабинет за рачунарство и 
информатику- 54,45 
Специјализована учионица - 54,45 
Кабинет за СПК - 53,95  
Кабинет за СПК- 35,05  
Виртуелна банка - 54,45  

Фискултурна сала (користе је све три школе) 
(укупне површине 590,60м²) 

Велика фискултурна сала површина  - 
388,50м² 
Мала сала површине 202,10м² 

Школску библиотеку чини једна просторија 
без читаонице  величине 54м² у приземљу 
зграде, заједничка је за све три школе. 
Школски диспанзер (68,78м2) користе све три 
школе: 

Чекаоница  - 32,78м2 
Зубна амбуланта - 16м2 
Амбуланта опште праксе - 20м2 

Канцеларије: (199,15м²) 
Наставничка канцеларија – 90 
Канцеларија секретара – 16 
Канцеларија директора – 19 
Канцеларија шефа рачуноводства – 16 
Канцеларија благајника (заједничка за 
све школе) - 26,15 

Канцеларија психолога – 16 
Канцеларија педагога – 16 

Помоћне и друге просторије: (445,97м²) 
пратећи простор фискултурне сале - 
181,95 
Просторија техничког особља - 16 
Просторија помоћних радника – 10 
Котларница (заједничка за све школе) 
- 107,94 
Просторија за ложача (заједничка за 
све школе) - 12,61 
Радионица за браварију (заједничка за 
све школе) - 41,87 
Радионица за столарију (заједничка за 
све школе) - 41,98 
Архива (заједничка за све школе) - 
33,62 

Санитарне просторије: (82,80м²) 
WC на спрату (мушки и женски) - 
41,40 
WC у приземљу (мушки и женски) - 
41,40 

Остале корисне површине: 
Ходници – 608,



 
ШКОЛСКИ ПРОСТОР – ДОЉЕВАЦ 
 
Одељење ван седишта у Дољевцу користи простор ОШ „Вук Караџић“ у Дољевцу. Економска 
школа користи простор у поподневној смени, а ОШ „Вук Караџић“ у преподневној. 
Школа има 7100м² дворишта, а од тога 1200м² чине два спортска терена. 
Школска зграда има 3123м². 
Школски простор одељења ван седишта у Дољевцу чине: 

 20 учионица укупне површине 990м² 
 3 кабинета површине 185м² 
 библиотека површине 60м² 
 фискултурна сала површине 300м² 
 остале просторије (канцеларије, зборница, помоћне просторије, санитарне просторије и 

ходници) – 1588м² 
Истурено одељење у Дољевцу очекује усељење у нове просторије. 
 

КАБИНЕТСКА НАСТАВА 

 

Кабинетска настава изводи се за предмете: савремена пословна кореспонденција, канцеларијско 
пословање, рачунарство и информатика, пословна информатика, банкарска обука, финансијско-
рачуноводствена обука, обука у осигуравајућем друштву. Свако одељење има своју учионицу. Све 
просторије су обележене бројевима на следећи начин: 
 

Намена просторија 

 

Ознака 

просторија 

Учионице  1-6, 8,10-12,  

16-20 

Кабинет за економску групу предмета 9,13,14,25 

Специјализована учионица 15 

Кабинет савремене пословне коресподенције 25,13 

Кабинети пословне информатике, рачунарства и информатике  21, 22, 13, 25   

Кабинет за службеника у банкарству и осигурању 24 

 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА 

РБ РАДНО МЕСТО ШКОЛСКА КЛАСИФИКАЦИЈА БРОЈ 

РАДНИК

А 

VIII VI

I-2 

VII VI V IV III II I 

1. Директор   1       1 

2. Помоћник директора   1       1 



  2       

3. Стручни сарадник (педагог, 

психолог и библиотекар) 

  3,5       3.50 

3 

4. Наставник 1,65 1 69,35       
72 

2 1 92 

5. Секретар   1       1 

6. Референт за правне, 

кадровске и административне 

послове 

     1    1 

7. Дипломирани економиста за 

рачуноводство и финансије 

  1       1 

8. Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 

     1    1 

9. Домар/мајстор одржавања     1 1,5 

 

   2,5 

2 

11. Техничар одржавања 

информационих система и 

технологија 

     1    1 

12. Техничар инвестиционог/ 

техничког одржавања/ 

одржавања уређаја и опреме 

     1 

 

   1 

13. Чистачица         14 14 

15 

СВЕГА: 1,65 1 76,85  1 5,5   14 100 

2 1 100  1 6   15 125 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

Ова школска 2021/2022. година почела је у складу са новонасталим измењеним условима 
него што су били до сада.  

Ми као школа смо опредељењи за комбиновани начин рада, а родитељи су имали 
могућност да се у име своје деце изјасне за један од два понуђена модела наставе. 



На Наставничком већу је донешена одлука да се за извођене наставе на даљину користи 
платформа Микрософт Тимс. 

Овако организована наства одржала се све до 21.02.2022. године, када настава почиње да 
се одвија по првом моделу, односно ученици су се вратили на непосредан вид наставе. 
 

 

БРОЈНО СТАЊЕ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА  

У Нишу 

  

Разред Економски 

техничар 

Финансијски 

техничар 

Финансијски 

администратор 

Службеник у 

банкарству и 

осигурању 

Свега Свега 

 бр. 

уч. 

бр. 

од. 

бр. 

уч. 

Бр.од бр.уч. бр.од.   учен. одељ. 

I 118 5 22 1 28 1 27 1 195 8 

II 115 4 26 1 30 1 29 1 200 7 

III 100 4 26 1 26 1 25 1 177 7 

IV 108 4 30 1 29 1 29 1 196 7 

 

Свега 

460 

 

17 104 4 113 4 110 4 768 29 

 

 

Бројно стање редовних ученика у Дољевцу 

У Дољевцу 

Разре

д 

Економ. техн. Финансијски 

администратор 

Свега Свега 

 бр. уч. бр. од. бр.уч бр.од учен. одељ. 

I 15 1 17 1 32 2 

II 19 1 18 1 37 2 

III 19 1 12 1 31 2 

IV 21 1 16 1 37 2 

свега 74 4 63 4 137 8 

 



РИТАМ РАДА ШКОЛЕ - БРОЈ И ВРЕМЕ РАДА СМЕНА  - 

 

У складу са стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и 
путем учења на даљину, настава се, од почетка школске године одвијала комбиновано, а од 21.2. – 
24.6.2022. наставна година се завршава по првом моделу.  
Школа у Нишу  је радила у две смене, а у Дољевцу само у другој смени (поподне). 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА И РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА КАБИНЕТА 

Распоред часова су, у складу са упутством  МПНТР-а, израдиле наставнице математике. Распоред 
часова у Нишу је израдила Марина Милошевић а распоред часова за истурено одељење у Дољевцу 
Марија Петровић. Такође су направиле и распоред коришћења кабинета. Час одељењског 
старешине и одељењске заједнице су саставни део распореда часова редовне наставе. 
 
Часови допунске и додатне наставе организовани су у складу са потребама, а у складу са стручним 
упутсвом и превенцијом од вируса ковид 19. 
Распоред часова изборних предмета је направљен, али такође у складу са упутством МПНТР-а. 
 

          ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 
На почетку школске године, донет је распоред писмених провера знања, за предмете где је то 
прописано службеним гласником. Ученици су били упознати са истим, преко сајта школе, као и 
преко табле за обавештења и усменим путем. Планирани писмени задаци након усвајања на 
педагошком колегијуму били су реализовани према утврђеном програму.  
 

УЧЕНИЧКЕ ЕКСУРЗИЈЕ 

Што се тиче ученичких екскурзије, и ове школске године, због тренутне епидемиолошке 
ситуације, изазване корона вирусом, исте нису реализоване.  

 

ОПШТИ УСПЕХ, ИЗОСТАНЦИ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ  

Што се тиче успеха, изостанака и владања ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
године, шематски приказ и извештаји израђени су као посебан пдф документ. Извештај је 
сачинила Милица Стевановић, педагог школе. Такође, ови извештаји саставни су део 
Полугодишњег извештаја о раду школе школске 2021/2022. године. 

 

 

 



ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ  2021/2022. ГОДИНЕ 
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ПРО
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НА 

I 227 30 
 

81 
 

94 
 1 209 

 
18 

 9 7 / 
 

5 3,47 

II 237 57 
 

107 
 

57 
 / 221 

 
9 
 8 / 3 7 3,81 

III 210 62 64 72 2 202 5 
 5 / / 3 3,78 

IV 233 65 69 92 6 232 1 / / 1 / 3,70 

I-
IV 

 

907 

 
214 321 315 9 859 33 

22 7 4 
15 

 3,69 
33 

 

 

Носиоци Вукове дипломе су 3 ученице: 

4E4 – Невена Крстић  

4ФА – Невена Ћирић 

4Е10 – Нађа Јовановић 

Ученик генерације је Невена Крстић 4Е4 , а спортиста генерације је Стефан Станојевић 
4ФТ. 

Укупно 16 ученика је награђено за изузетан општи успех и примерно владање на додели 
диплома 20. 06. 2022. на Економском факултету у Нишу. 

 



УСПЕХ УЧЕНИКА НАКОН ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ, 
ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

У првом разреду на поправни испит је изашло 4 ученика, 3 ученика је полагало поправни испит из 
1 предмета и 1 ученик из 2 предмета, сви су положили и завршили разред са успехом. 

У другом разреду на поправни испит је изашло 3 ученика од тога 2 ученика је полагало поправни 
испит из једног предмета а 1 ученик поправни из два предмета, сви су положили и завршили са 
успехом. 

У трећем разреду 5 ученика је полагало поправне испите, свих 5 ученика полагало је 1 предмет, 
сви су положили и завршили разред са успехом.  

У четвртом разреду на поравни испит изашло је 3 ученика, од тога 2 ученика је полагало поправни 
испит из два предмета, а 1 ученик је полагало један предмет. 5 ученика је положило поправни 
испит и завршили разред са успехом док један ученик није положио поправни испит из 
математике и није завршио разред.  

 

ИЗВЕШТАЈ О МАТУРСКОМ ИСПИТУ, ШКОЛСКЕ 2020/2021. (ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК) 

одељењ
е 

бр.учени
ка 

одлича
н 

вр.доб
ар 

добар довоља
н 

Српски 
језик и 
књижевнос
т 

Практичан 
матурски 
испит 

Изборни 
предмети 

Средња 
оцена 

IVe1 27 8 8 11 0 4 3.37 4.32 3.79 

IVe2 26 2 10 14 0 3.62 3.42 3.76 3.56 

IVe3 27 3 5 16 3 3.7 2.85 3.89 3.32 

IVe4 27 7 7 13 0 3.78 3.7 4.18 3.72 

IVфт 30 23 7 0 0 4.53 5 4.58 4.71 

IVфа 29 12 13 4 0 4.34 4.14 4.22 4.24 

IVсбо 28 11 12 4 1 4.11 4.21 4.11 4.14 

IVе10 21 5 8 5 3 4.19 3.14 4.31 3.65 



IVфад 16 0 7 7 2 4.19 3.75 2.25 3.39 

укупно 231     4.05 3.73 3.95 3.83 

 

Укупно је 231 ученик изашао на матурски испит, као и 3 ванредна ученика. Сви ученици су 
успешно завршили и положили матурски испит. Просечна оцена на маруском испиту је 3.83, што 
је нешто слабији резултат у односу на претходну школску годину. 

У АВГУСТОВСКОМ РОКУ НА МАТУРСКИ ИСПИТ је изашло 3 ученика (1 редован и 2 
ванредна кандидата), од којих: 

Редовни: - Сандра Алић - положила; 

Ванредни: Матеја Стојановић-положио, Андријана Сулејмановић-положила.  

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА, ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ НА 
КРАЈУ наставне 2021/2022. 

РАЗР
ЕД 
 

 
БРОЈ 
УЧЕН
ИКА 

ИЗОСТАНЦИ 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ УКУПНО БЕЗ 
ИЗОСТАН
АКА  

БРОЈ 
ИЗОСТАН
АКА 

ПО 
УЧЕН
ИКУ 

БРОЈ 
ИЗОСТАН
АКА 

ПО 
УЧЕН
ИКУ 

БРОЈ 
ИЗОСТАН
АКА 

ПО 
УЧЕН
ИКУ 

I 227 16428 72,3 404 1,7 16833 74,15 1 

II 237 16664 70,3 297 1,2 16961 71,57 1 

III 210 19434 92,5 254 1,2 19688 93,75 0 

IV 233 17407 74,7 189 0,8 17596 75,52 0 

I-IV 

 

907 

 

69933 77,10 1144 1,26 71078 78,36  

 

БЕЗ ИЗОСТАНАКА: 

Ученици без изостанака: 1ФА Стефан Стојковић, 2СБО Маја Станковић. 

 



ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ – крај наставне 2021/2022 

ШК. 
ГОД. 

РАЗРЕД ОПОМЕНА УКОР 
ОС 

УКОР 
ОВ 

УКОР 
ДИРЕКТОРА 

УКОР 
НАСТАВНИЧКОГ 
ВЕЋА 

 I  23 4 0 0 

II  4 1 1 1 

III  15 1 0 0 

IV    0 0 

∑      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА 
ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

У другом полугодишту школске 2021/2022 године укупно је одржано пет седница 
Наставничког већа. На првој седници одржаној 25.01.2022. године, на дневном реду су 
биле 4 тачке и то: 

1. Извештај о успеху и изостанцима на крају првог полугодишта 2021/2022 
2. Извештај о раду школе у првом полугодишту школске 2021/2022 
3. Информације о изменама у Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022 
4. Текућа питања 

На овој седници педагог школе је упознао Наставничко веће о оствареном успеху ученика 
и са изостанцима у првом полугодишту где је констатовано да су ученици изостајали 
мање у односу на претходну школску годину. Такође, директор је констатовано да су 
председници свих стручних већа и тимова предали извештаје о раду стручних већа и 
тимова у првом полугодишту на време и да су ти извештаји ушли у Извештај о раду школе 
у првом полугодишту школске 2021/2022. На овој седници директор је упознао 
Наставничко веће о новонасталим променама у раду школе и Годишњем плану рада 
његовим доласком на позицију директора школе.  

На другој седници одржаној 15.03.2022. године, на дневном реду су биле 4 тачке и то: 

1. Комеморација преминулим наставницима 
2. Пилотирање државне матуре 
3. Мере за повећање безбедности деце у школи 
4. Текућа питања 

 

На овој седници одржана је комеморација поводом смрти наставника математике 
Милунке Миливојевић. У наставку говорило се о организовању и спровођењу пилотирања 
државне матуре у периоду од 05.04. - 07.04.2022. године, као и о мерама за повећање 
безбедности ученика у школи. 

Трећа седница Наставничког већа је одржана 21.04.2022.године, на дневном реду је било 6  
тачака и то: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода 
3. Безбедност у школи 
4. Организација блок наставе 
5. Организација републичких такмичења 
6. Текућа питања 

 



На овој седници дискутовало се највише о успеху и владању ученика на крају III 
класификационог периода и о мерама за побољњање успеха. Констатовано је да је блок 
наставе организована на време и да је све протекло у најбољем реду. Такође, похваљени 
су ученици и наставници који су учествовали на републичким такмичењима и освојили 
значајна места. 

Четврта седница Наставничког већа је одржана 18.05.2022. године, а на дневном реду су 
биле 3 тачке и то: 

1. Изрицање васпитних мера поводом спроведеног васпитно дисиплинског поступка 
2. Безбедност ученика у школи 
3. Текућа питања 

 

На овој седници изречене су мере укор наставничког већа и укор директора ученицима 
због недоличног понашања. Такоће, директор је упознао чланове Наставничког већа о 
процедурама и начином понашања у случају анонимне дојаве о постављеним бомбама. 

 Пета седница Наставничког већа је одржана 07.07.2022., а на дневном реду је било 6 
тачака и то: 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа успеха одржаних разредних испита 
3. Анализа и извештај о успеху ученика на крају наставне године 
4. Избор чланова шкослог одбора 
5. Програм решавања престанка потребе за радом запослених који ће бити преузети у 

Средњу школу Дољевац из Дољевца 
6. Текућа питања 
 

На овој седници Наставничког већа педагог школе је упознао Наставничко веће се 
успехом и изостанцима ученика на крају наставне 2021/2022 године, као и са успехом 
ученика након одржаних разредних ипита. Такође на овој седници су израбрани и нови 
чланови Школског одбора из реда запослених и то: Ивана Милчев, Милена Ђорђевић и 
Ивана Петковић. На овој седници се разговарало и о програму решавања проблема 
преласка запослених у Средњу школу Дољевац. 

         

 

Записничар   

                      Сузана Стошић 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

Педагошки колегијум се у школској  2021/2022. састао шест пута. На првом састанку који је био 
одржан у августу говорило се о организовању и остваривању наставе у школској 2021/2022. 
години. Тада су чланови колегијума били упознати са дописом МПНТР и договорен је начин рада.  
Било је речи и о заштити од корона вируса и обавези ношења хигијенских маски све време боравка 
у школи.  

На другом састанку, у септембру било је речи о плану стручног усавршавања на основу предлога 
стручних већа који су достављени координатору тима за стручно усавршавање. План стручног 
усавршавања на нивоу школе је саставни део годишњег плана рада школе и реализоваће се у 
односу на материјална средства којим школа располаже и приоритетима у односу на школски 
развојни план и школски програм. Због епидемиолошке ситуације приоритет ће и даље имати 
онлајн семинари. На истом састанку је било речи о усаглашавању писмених провера као и 
организацији и распореду изборних програма.  

Трећи састанак је одржан у новембру када је било речи о преласку на онлајн наставу у складу са 
упутством МПНТР-а, и епидемиолошком ситуацијом изазваном корона вирусом.  Договорено је да 
се настава изводи путем платформе МС Тимс у реалном времену по важећем распореду часова. 
Смене се мењају на недељу дана, док се у Дољевцу као и до сада настава изводи само у 
поподневној смени. Договорен је и начин праћења постигнућа ученика као и начин пружања 
додатне подршке ученицима. Било је речи и о томе да се ученицима који не поседују уређај за 
праћење наставе, у што краћем периоду, исти обезбеди и да на коришћење. На истом састанку је 
договорено да школа буде отворена и доступна за све наставнике како би могли да изводе наставу 
из школе.  

На састанку који је био одржан у јануару месецу говорило се о организацији рада школе у другом 
полугодишту. Договорен је начин рада, у складу са упутством министарства просвете. Било је 
речи и о писменим проверама, односно усаглашавању писмених провера са наставницима који у 
првом полугодишту, због епидемиолошке ситуације и скраћења полугодишта нису одржали исте. 
Договорени су термини и о истим су обавештени ученици.  

На одржаним састанцима је такође било речи о потребној надокнади наставних дана. Договорено 
је да се ти дани одраде кроз 2 суботе и то: 

- 5.3.2022. по распореду за уторак; 

- 14.5.2022. по распореду за петак. 

Априла месеца било је речи о оцењивању и праћењу постигнућа ученика. Речено је да је потребно 
водити рачуна о пажљивом планирању усмених и писмених провера постигнућа, али и о томе да 
се оцењивање врши и на основу процена о ангажовању и резултатима рада. Такође, било је речи о 
организацији самовредновања кључне области настава и учење.  

Извештај поднела,  

Јелена Величков, педагог 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

У школској 2021./2022. години одржано је више седница Одељењског већа. 

 

На првој седници Одељењског већа, утврђена је организација наставе, извршено је усаглашавање 

писмених провера, дате су препоруке за превенцију од COVID-а 19 и извршене су припреме за 

одржавање родитељских састанака.  

 

На другој седници Одељењског већа анализирана је реализација планова и програма наставе и 

учења и утврђено је да су планови и програми у потпуности реализовани. Поднети су извештаји о 

успеху и владању ученика и предложене су мере за побољшање успеха ученика и њихову већу 

мотивацију. Као мере, предложене су: константна сарадња између наставника и родитеља, подела 

градива на мање целине као и подизање дигиталне писмености на виши ниво.  

 

На трећој седници Одељењског већа извршена је реализација планова и програма наставе и учења, 

утврђени су успех и владање ученика на крају првог полугодишта школске 2021./2022. године, 

извршена је анализа предузетих мера за побољшање успеха ученика којом је констатовано да су 

мере, предложене на претходној седници Одељењског већа, дале одличне резултате и да су 

ученици значајно побољшали успех у односу на крај првог класификационог периода. Такође је 

извршена и анализа успешности извођења online наставе и предложене су мере за побољшање овог 

модела наставе и за већу техничку подршку како наставницима тако и ученицима.  

 

Четврта седница одржана је 14.4.2022. године. 

 

На петој седници 6.6.2022. године, било је речи о успеху ученика четвртог разреда , одређени су 

ученик генерације и спортиста генерације. Такође је било речи и организацији матурских испита. 

За остале разреде пета седница је одржана нешто касније, 29.6.2022.год. када је утврђен успех 

ученика на крају наставне године.  

 

Одржане су и седнице након поправних испита у јунском и августовском року, као и седнице 

матурског испитног обора. 

  

 

              



ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ТОКУ  
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

           Коодинатор стручног већа : Анита Миленковић 

                 Стручно веће за српски језик и књижевност је у току школске 2021/2022. Године своје 
наставне програме и планове остварило уз минимална одступања због продуженог јесењег 
распуста.  

Рад Већа је био је одређен и мерама за сузбијање пандемије и одвијао се у првом 
полугодишту добрим делом у онлајн окружењу и у обиму који је био у складу са превентивним 
активностима, али је, на наше велико задовољство, више него богат. 

 Чланови стручног већа су организовали 8 излагања у оквиру свог плана за стручно 
усавршавање у установи. Реализовали пробно полагање државне матуре које је имало велику 
излазност ученика од 96%, и организовало озбиљну припрему у школи, а такође је  извршена и 
добра мотивација за излазност. Најнижи број бодова је био 3, а највиши 17 поена. 

У току првог полугодишта Стручно веће за српски језик и књижевност је учествовало у 
више пројеката и активности на локалном, националном и међународном нивоу. 

Септембра месеца је тим ђака Економске школе: Анђела Маринковић, Анђела Крстић, 
Наталија Станковић, Маја Милошевић, Мартина Мишкељин, Јана Цекић, Тамара Стојановић, Ива 
Игић, Бранко Миленковић,  Мила Јовановић, Исидора Милосављевић, Наталија Павковић, 
Милица Младеновић, Милица Рајковић,  Драгана Цветковић и Антонио Павловић, под 
менторским вођством Оливере Аризановић, наставнице српског језика и књижевности, награђен 
Националном ознаком квалитета, а октобра и Европском ознаком квалитета за изузетан рад у 
еТвининг пројекту "Палеографски амбасадори - Међународни дан матерњег језика 2021. 
године/International Mother Language day 2021".  

Пројекат за који су награђени jе  као пример добре праксе на посебном месту на 
европском порталу www.etwinning.net. 

 
            

 

http://www.etwinning.net.


 
 

 
 

Признања - "Палеографски амбасадори - Међународни дан матерњег језика 2021. године/International 
Mother Language day 2021". 

 

 

Током октобра смо се трећу годину за редом укључили и у Међународни пројекат 
обележавања Дана интелигенције. Координатор пројекта и аутор четири догађаја којима 
се наша школа придружила овој акцији у организацији Менсе Србије, удружења УченIQ и 
Института за модерно образовање, члан Стручног већа за српски језик и књижевност 
професорка српског језика и књижевноста Оливера Аризановић, а радила са Весном 
Петровић, професорком економских предмета и Иваном Миљковић, професорком 
економских предмета,  Горданом Крстић, професорком математике  и Маријом Марковић, 
професорком енглеског језика. 

 
 

 



 
 
 
 
 

Обележавања Дана интелигенције 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На мапи обележавања Дана интелигенције нашло се ове године 176 догађаја од 

којих је 4 организовала наша школа која се нашла на првом месту међу најуспешнијима 
својим пројектом под називом „Ребусај у знање се бусај“ током кога су се наши ученици 
бавили креирањем и дешифровањем ребуса. 

Децембра месеца је Стручна комисија међународног пројекта Дан интелигенције донела 
одлуку да наш рад буде награђен и објављен у истоименом Зборнику радова, а позвани смо и да 
свој рад представимо на стручном скупу који је реализован у марту 2022. године. 

 

 

 

         



 

 

         

 

Признања за менторски рад на Обележавању Дана интелигенције 2021. 
 

 

Тим младих литерараца Економске школе под менторством Оливере Аризановић је 
учествовао осамнаест дана у стварању прве од две приче током међународног „round robin” 
пројекта катедре за србистику Филозофског факултета у Нишу. Било је то врло занимљиво 
искуство за све учеснике, подстицајно и инспиративно, а приче настале током пројекта се налазе 
на „Филоблогу” катедре за србистику Филозофског факултета у Нишу. О својим активностима је 
тим наше школе направио и видео презентацију. 

 У оквиру „round robin” пројекта је учествовало тридесет и пет тимова на шта је наш тим 
посебно поносан јер су тимови били састављени како од средњошколаца, тако и од студената и 
чланова књижевних часописа из читавог региона Балкана. 

Прву причу писало је осамнаест тимова са укупно шездесет једним учеником, седамнаест 
наставника и три студента. Наш тим под именом „Економско пероˮ  чиниле су ученице: Емилија 
Маринковић, Исидора Милошевић, Милица Вељковић, Наталија Јовановић и Тијана Ђорђевић. 

    

Рад у оквиру „round robin” пројекта



Стручно веће за српски језик и књижевност је дало свој допринос активности која је 
организована у циљу едукације младих у сфери одговорног понашања према здрављу, када тим 
наставника и ученика Економске школе из Ниша, које је преводила наставница бологије Милица 
Андрејев, координаторка секције природних наука, организовао трибину 1.12.2021. године од 
18,00 часова у РЦ Ниш. 

 Трибина је организована у сарадњи са Медицинском школом „Др Миодраг Лазић“ и 
Гимназијом „9. мај“. 

 

 

                               

Трибина у РЦ Ниш поводом Светског дана борбе против сиде 

 

Трибину је отворила наставница Оливера Аризановић најавом теме и гостију, а уводне 
речи пре сваке активности су давале ученице трећег разреда, чланице рецитаторске секције 
Економске школе: Наталија Јовановић, Анастасија Стојановић и Сара Дракулић. 

Са медицинског становишта говорли су вршњачки едукатори Марта Амедовић и Ђорђе 
Милетић и гинеколог Ирена Радуловић, наставница Медицинске школе „Др Миодраг Лазић“, а са 
социолошког социолог Александра Ивановић, наставница Гимназије „9. мај“, док је биолошки 
аспект разговора са ученицима водила Милица Андрејев.

Поруке које су послате са трибине сигурно су одјекнутле у свести свих присутних, а ово је 
била прилика и да школа добиије медијску подршку, те је чланица   Стручног већа за српски језик 
и књижевност дала информације на основу којих је о догађају известио Наисус инфо. 



Поводом обележавања 60 година од  прве Нобелове награде за српску књижевност, као и 
века од првог објављеног дела Иве Андрића Стручно веће за српски језик и књижевност је у 
сарадњи са колегом Бојаном Марковићем приредило пригодну изложбу посвећену Андрићу и 
његовом књижевном опусу.  

 

 



 

Изложба посвећен И. Андрићу и његовом књижевном опусу 

 

Представници Стручног већа за српски језик и књижевност су присуствовали додели 
књижевне награде Града Ниша Славиша Николин Живковић, која је ове године припала нашем 
колеги, сада пензионеру, Драгану Ј. Ристићу, књижевнику и преводиоцу, члану Удружења 
књижевника Србије, који пише прозу, сатиру, афоризме, хаику поезију, есеје и књижевну критику, 
а о свему томе је Оливера Аризановић, информисала и колектив Школе преко фејсбук странице 
Економска школа из Ниша. 

 

 

Додела књижевне награде Града Ниша Славиша Николин Живковићнашем колеги Драгану Ј. Ристићу



 

 У другом полугодишту поводом школске славе - Савиндана чланови рецитаторске секције 
којом је координирала Оливера Аризановић су припремили видео-есеј у част Светог Саве и 
испричали мало познату причу о његовом великом правном и књижевном делу под именом 
Законоправило. Тако су на достојан начин обележили школску славу иако су околности биле 
отежавајуће. 

  На општинском такмичењу Књижевна олимпијада наша ученица трећег разреда 
Мила Бошковић је, вођена менторским радом професорке Аните Миленковић, освојила прво место 
и пласирала се на окружно такмичење на коме је показала квалитетно знање. 

 



 

 Стручно веће за српски језик и књижевност је обележило 21.2.2022. Дан матерњег језика 
пригодним радом чланова палеографског тима наше школе у коме су биле ученице Емилија Маринковић, 
Исидора Милошевић, Милица Вељковић, Наталија Јовановић, Марта Радуловић Слоан и Тијана 
Ђорђевић које су радиле под координаторством Оливере Аризановић, професорке српског језика и 
књижевности. 

 

          

 

 Остварили смо сарадњу са проф. др Татјаном Трајковић са Департмана за србистику 
Филозофског факултета у Нишу, која је поделила знање и време са нашим ђацима, члановима 
палеографске секције, као и са колегама и ученицима из Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и 
Црне Горе, који су били учесници међународног eTwinning пројекта „Палеографски амбасадори – 
Међународни дан матерњег језика 2022. године / International Mother Language Day 2022ˮ. 

 У оквиру истог пројекта смо сарађивали и са  др Миланком Станкић председницом  Подружнице 
Друштва за српски језик „Сава Мркаљ“ и генералним секретаром Академије “Корак“  из Суботице. 

 



      

 

Радионице током међународног eTwinning пројекта „Палеографски амбасадори – Међународни дан матерњег 
језика 2022. године / International Mother Language Day 2022ˮ 

  

 Светски дан поезије смо обележили репризом снимка пројекта наших ученика „Романтизам из 
другог угла“. 

 Обележили смо и Светски дан позоришта одласком на представу, посебну за Економску школу из 
Ниша, јер је то био дан када је још један бивши ученик наше школе - Данило Миленковић стао на даске 
што живот значе дипломском представом "Поп Ћира и поп Спира". 

 

 

Светски дан позоришта 

 Обележили смо пригодним садржајима, по препоруци МНПТР, и недељу посвећену Доситеју 
Обрадовићу. 

 Велики број наставника, а међу њима и чланица Стручно веће за српски језик и књижевност је и 
ове школске године био укључен у рад Регионалног центра за омладинско предузетништво који и са 
успехом развија предузетничке вештине својих ученика и охрабрује их да после завршетка школовања 
покрену свој властити бизнис. 

 Адет – етно село, ученичка компанија, којом је координирала и коју је основала Оливера 
Аризановић, чланица  Стручног већа за српски језик и књижевност, конципирала и тржишту понудила 
нови формат тематског туризма, као и своје саветодавне (консалтинг) услуге и идеје за развој субјеката у 
туризму. Концепт је био утемељен на нематеријалним добрима наше културе и традиције, утемељен и на 
свему ономе што чувају наша народна књижевност, етнографија и етнологија. 

 



 

Ученичка компанија - Адет 

 

 Ученичка компанија Адет је добила признање за свој маркетиншки наступ за који су њене 
чланице иначе неке од њих и чланице рецитаторске и литерарне секције приредиле блог, рекламни филм 
и имале много контаката са медијима. 

   Компанија Адет је заједно са другим ученичким компанијама Економске школе дала 
велики допринос када смо уз подршку Регионалног центра за образовање из Ниша били домаћин 
манифестације поводом Међународног дана планете Земље, чији је организатор била Милица Андрејев.  

 Учесници манифестације су биле ученичкe компанијe Економске школе: „ReSeed“ , „Rifiuto 
organico“, „Lectio“ и „Адет“; секције природних наука Економске школе из Ниша, Природно-
математички факултет Универзитета у Нишу и то одсеци: биологија и екологија, математика, хемија, 
физика, Миколошко друштво „Наисус“ из Ниша, као и  извиђачи и планинари из Ниша, а посетиоци 
ученици основних и средњих школа, полазници вртића и многи заинтересовани грађани. 

 

                   

Манифестација поводом Међународног дана планете Земље 

 



 Компанија Адет је са другим ученичким компанијама Економске школе учествовала и у 
организацији свечано отварања предузетничког кабинета - новог креативног простора у Економској 
школи. 

 Тај догађај је био плод успеха бројних ученичких компанија основаних у Економској  школи у 
протеклој деценији, као и освојеног првог места по броју ученица укључених у програм Girls Go Circular, 
те је организација Достигнућа Младих у Србији наградила је ученике Економске школе комплетним 
опремањем Предузетничког кабинета, а 19.4.2022. је било свечано отварање.  

 

 

          

Свечано отварање Предузетничког кабинета 

 

 Рад литерарне дружина „Економско перо“ кога чине: Емилија Маринковић, Исидора Милошевић, 
Милца Вељковић и Наталија Јовановић, одељење IIIе2, Тијана Ђорђевић, одељење Iе3, и ментор Оливера 
Аризановић у међународном „round robin” пројекту катедре за србистику Филозофског факултета у 
Нишу добио је место у једниственој коауторској збирци Умрежавање књижевношћу. Збирка је 
постављена на сајту Издавачког центра Филозофског факултета у електронском облику, а има и своје 
штампано издање. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/.../umrezavanje-knjizevnoscu;  

 

  

 Ученици Економске школе, предвођени својим професоркама: Весном Петровић, Иваном 
Миљковић, Горданом Крстић и Маријом Марковић и координаторком школских пројеката: Оливером 
Аризановић, Стручног већа за српски језик и књижевност били су субјекти седам активности под 
називима: „Ребусај у знање се бусај“, после којих су уследиле четири радионице под истим називом и 

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/.../umrezavanje-knjizevnoscu;


слоганом, а за њима и два такмичења  "Ребусијада", која се одвијала уживо и као "Онлајн ребусијада", 
намењена широј јавности.  

 Према оцени Стручног жирија Менсе Србије, Удружења УченИQ и Института за модерно 
образовање, која је од пристиглих 176 радова одабрала 11 који су награђени у оквиру међународног 
пројекта Дан интелигенције 2021/22, пример Економске школе из Ниша је првопласиран и ове године 
као и претходних година. 

 Рад наставника координатора и аутора школских пројеката у оквиру овог међународног пројекта 
је објављен у Зборнику примера добре праксе ,,Дани интелигенције - стимулација интелектуалног 
развоја”, а активности су представљене и на акредитованом стручном скупу који је одржан у Београду 
13. и 14. маја 2022, када су  Економску школу представљале ауторке и организаторке школских 
дешавања Весна Петровић и Оливера Аризановић, чланица Стручног већа за српски језик и књижевност. 

 

 

       

 

Признања за ауторке и организаторке школских дешавања у оквиру Међународне акције обележавања Дана 
интелигенције 

  

 

 

Обележен је Дан школе у овој специфичној школској години радно, али и 
пригодним активностима. 

 

 

 



 У периоду од 26.5.2022. до 29.5.2022. Оливера Аризановић, наставница српског језика и 
књижевности је учествовала  као члан Асоцијације најбољих наставника АНН ЕX ЈУ на Четвртој 
регионалној конференцији "Свијет образовања брише границе" у Сарајеву и том приликом је у оквиру 
сајма образовних идеја представила Економску школу под слоганом Предузетнички дух Економске 
школе, а такође се и сама представила својим есејистичко-критичарским радом представљајући књигу 
„Јесења гозба са вилом Босиљчицом“ Жељане Радојичић Лукић на књижевној вечери у склопу 
конференције. 

 

   

Конференција "Свијет образовања брише границе" 

 

 О Четвртој регионалној конференцији "Свијет образовања брише границе" говорила је као гост 
Поподнева телевизије Белами, а саму Асоцијацију и рад конференције представила је и својим колегама 
излагањем на трибинама којe je одржала 21.6.2022. и 22.6.2022. године. 

 Стручно веће за српски језик и књижевност је приредило и Билтен о свим активностима ученика 
и наставника Економске школе у 2021/22. Години који је публикован у електронском издању и подељен 
на фејсбук страници Економска школа.  

 

https://www.flipsnack.com/ekonomist/2022.html?fbclid=IwAR2tMUsEgon9lGJ7BFyWxajLfRSS5BmLnlv-
z6Xf2gh9rsxW4OXOwzLCth0 

 

https://www.flipsnack.com/ekonomist/2022.html?fbclid=IwAR2tMUsEgon9lGJ7BFyWxajLfRSS5BmLnlv-


            

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИЧАРА ШКОЛСКЕ 2021/2022. 
ГОДИНЕ 

Стручно веће наставника математике чине : Оливера Станишић, Гордана Крстић, Марина 
Милошевић, Милена Ђорђевић, Марија Петровић, Милена Милановић и Милица Јовановић. 

   Школске 2021/2022 одржано је 7 састанака стручног већа .  

План рада актива је испуњен . Актив је лепо сарађивао. 

 Одржали смо школско такмичење као што је било и планирано.  И послали тим од четири  
ученика на Републичко такмичење из математике одржано у Нишу. Где је најбољи резултат 
показао Милан Павковић (други разред) освојивши  3-то место, на челу са ментором Горданом 
Крстић. Запажен резултат је освојила и ученица 4. разреда Нина Милић, са освојеним 6-тим 
местом. Као екипа освојили смо 7. место од укупно 25 школа које се учествовале, чиме смо 
презадовољни као актив. 

За новог руководиоца стручног већа изабрана је опет Милена Ђорђевић.  Дат је предлог да свако 
буде најмање две године руководилац . 

 Што се успеха тиче ове школске године , просечна оцена предмета математика на нивоу школе је 
3,25, што спада у очекивану оцену која се не разликује од осталих година.  

Ове школске године актив математичара је претрпео велике губитке. Драга колегиница Милунка 
Миливојевић нас је напустила заувек. Колегиница Марина Милошевић је од марта месеца на 
боловању, у борби против опаке болести. У чему јој пружамо безрезервну подршку, финасијску и 
моралну. 

Између осталог, ове школске године смо спровели, почетком априла месеца, пилот државне 
матуре, где је највећу доприност дала колегиница Марија Петровић, што се организације тиче. Док 
је цео актив био укључен у преглед радова , бодовање, похађање вебинара, унос података.  

                                                                                                

Руководилац стручног већа 

                                                                                                    Милена Ђорђевић 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 
ГОДИНУ 

 

Стручни актив енглеског језика је радио по плану рада. У школској 2021/22.години одржано је 9 
састанака на којима се одлучивало о различитим питањима 



- Утврђивање термина израде писмених задатака 
- План стручног усавршавања 
- Предлог поделе часова 
- Упоређивање резлтата иницијалног теста за први разред 
- Договор о организовању допунског и додатног рада и припреми школског такмичења 
- Избор и набавка уџбеника 
- Анализа рада допунске наставе 
- Израда плана рада актива 
- Планирање и усглашавање планова рада наставника 
- Препознавање талентованих ученика и њихово ангажовање за такмичење 
- Извештаји са стручних усавршавања 

Иницијални тест је спроведен у свим одељењима првог разреда како би се наставници адекватно 
припремили за будући рад (методологија, технике, материјали, допунска и додатна настава).  

Одржан је састанак поводом извештаја о самовредновању презентованом на Наставничком већу и 
на том састанку су изнети конкретни предлози за унапређивање области Настава и учење. 

Одржан је и састанак поводом давања предлога мера против исписивања  ученика из првог 
разреда, а предлози су послати стручној служби. 

Ове године смо имали заинтересоване ученике за учествовање на такмичењу, а једна ученица је 
оставрила запаже резултат и освојила треће место на градском такмичењу (Тијана Тошић Ivфт, 
ментор Мирјана Костадинов). 

Априла 2022. су поједини ученици четвртог разреда учествовали на радионицама енгелског језика 
у организацији  Факултета правно-пословних студија. 

Ове године смо имали и троје студената са Филозофског факултета, који су посећивали часове у 
оквиру практичног дела предмета Методика наставе енглеског језика. 

На последњем састанку смо констатовали да су планови и програми реализовани и да ћемо и 
следеће године користити исте уџбенике. 

Неки састанци су одржани преко платформе Тимс, али већина је држана уживо. 

Одржано је пар радионица, излагања и приказа књига и дидактичког материјала у оквиру стручног 
усавршавања у установи. 

Констатовано је да ће следеће године укупан фонд часова бити 74 (са могућношћу добијања 2 часа 
изборног енглеског у одељењу IIIфа). 

 

                                                                                                                  Председник стручног актива 

                                                                                                                       Мирјана Костадинов 

 



ИЗВЕШТАЈ РАДА  СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

У школској 2021/2022 години одржано је седам састанака стручног већа. На 
састанцима је било говора усклађивању наставних планова и програма, усклађивање 
непосредног рада са децом, по групама, затим подела одељења на наставнике, подела 
секција на наставнике, набавка спортских реквизита и других текућих питања.  

Због препоруке директора и епидемиолошке ситуације, ове школске године нисмо 
узели учешће у свим спортским такмичењима, тако да смо у датој ситуацији се понашали 
у складу епидемиолошких мера.  

Ове године смо организовали у оквиру стручног већа , предавања за стручно 
усавршавање у установи. 

Због сазнања да се истурено одељење Дољевац од наредне школске године постаје 
самостална школа, самим тим имамо мањи број часова. На нивоу целе школе, донета је 
одлука да по бодовној листи, радник са најмањим беојем бодова се допуњује у школи 
Дољецав са нормом, и то се односи само за раднике који су у сталном радном односу. 

На крају школске године предат је план стручног усабршавања актива за 2022/2023 
школску годину. 

Планови и програми и критеријуми оцењивања су усклађени . 

 

Извештај активности стручног већа наставника информатике за 
школску 2021/2022. годину 
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Анализа успеха на крају полугодишта 2021/2022. године 

Анализом успеха на крају полугодишта обухваћено је поређење датих оцена по разредима, 
као и поређење успеха по одељењима. Просечна оцена из предмета рачунарство и 
информатика и пословна информатика у свим одељења је 3,35 и мања је у односу на 
полугодиште школске 2020/2021. године за 0,15 што је незнатна разлика.  Најслабији 
успех ученика је у четвртом и трећем разреду, у просеку 2,83 и 2,88 респективно, што се 
може објаснити тежином градива. Наиме по новом скоро сва одељења трећег разреда (сем 
ФТ одељења) и цео четврти разред раде претежно базе података. Најбољи успех је 
остварен у првом разреду у просеку 3,80 што се може објаснити повећаним бројем 
додатних активности, квизова и домаћих задатака због комбинованог модела наставе са 
једне стране и лакоћом градива у првом разреду где је почетак већином теоријски хардвер 
и софтвер, а затим смо кренули са презентацијама. Сви наставници имају уједначен 
критеријум оцењивања где је одступање на +/- 0,2 у односу на просечну оцену разреда. 
Укупан број недовољних ученика је 22 (3%), укупан број неоцењених ученика је 8 (1%) и 
96% позитивних ученика на нивоу свих предмета и разреда. 

 

Предложене мере за побољшање успеха су: везивање за активности које ученици могу да 
раде кроз пројекте, презентације, израду инфографика, као и учешћа на неформалним 
такмичењима која промовишу информатику и/или алгоритамски начин размишљања и 
даље остају као добре мере за побољшање успеха, и тамо где се примењују у већем обиму 
дају жељене резултате. 

 

Анализа успеха на крају школске 2021/2022. године 

Анализом успеха на крају школске године обухваћено је поређење оцена по разредима и 
поређење успеха по одељењима, као и поређење успеха из информатичких предмета 
према осталим предметима у школи на нивоу сваког разреда. Просечна оцена из предмета 
рачунарство и информатика и пословна информатика у свим одељења је 3,39 што је за 
0,04 више у односу на крај полугођа што указује да су наставници задржали своје 
критеријуме у току целе школске године, али је за 0.32 мања у односу на крај школске 
2020/2021. године. У другом полугодишту су ученици ишли на непосредну наставу и 
развијали су претежно практичне вештине у већем обиму него када се ишло по 
комбинованом или онлајн моделу наставе. Оно што је похвално критеријуми између 
наставника у самом стручном већу су уједначени, док се разлика тежине градива по 
разредима осетно примећује. Сматрамо да је на ово смањење у успеху највише утицало то 



да трећи разред смера Економски техничар у којем имамо и највише одељења сада ради 
базе податка по новом наставном плану и програму док су претходне године по старом 
радили Ексел. Тако да сада 3. и 4. разред раде базе података чије се градиво сматра 
најтежим те не чуди пласман на 20. месту по успеху и у трећем (3,17) и у четвртом (2,87) 
разреду од укупно 21 односно 22 предмета у школи. Ипак сматрамо да иако је градиво из 
база тешко ипак нема места међу најтежим предметима у школи те треба ревидирати да ли 
је неопходно и даље инсистирати на опширном знању из ове области или треба још више 
прилагодити градиво новим генерцијама које долазе. С друге стране у другом разреду 
(3,74) у којем се ради Ексел наш предмет се налази на позицији 12 у односу на остале 
премете у школи, док је предмет Рачунарство и информатика у 1. разреду на високом 6. 
месту што га чини једним од најлакших предмета у школи са просеком 3,79 што је 
незнатна разлика у односу на успех у 2. разреду. Приметно је да су у 1. разреду већина 
најтежих предмета у школи општеобразовни предмети као што су математика, историја, 
хемија и географија што није карактеристично за стручне школе. 

Реализација комбинованог модела наставе 
 

Сви наставници информатике су комбиновани модел наставе, при којем је пола одељења 
физички присутно у учионици, а друга половина одељења прати наставу на даљину, 
реализовали у реалном времену уз помоћ платформе Мајкрософт Тимс и пројектора. 
Групи ученика који су у кабинету се демонстрира путем пројектора, док се дељењем 
екрана исти садржај у реалном времену дели путем Тимса и ученицима који су код куће, 
притом су сви ученици истовремено укључени у наставу посредством конференцијског 
видео позива. Такође консултације са ученицима, родитељске састанке, као и састанке 
стручног већа када је то било неопходно реализовали смо на исти начин. Наставни 
материјали, квизови, пројектни као и домаћи задаци дељени су уз помоћ Тимса и других 
Office365 алата и доступни су ученицима 24ч дневно, седам дана у недељи. Раније су 
наставни материјали дељени путем Гугл диска, OneDriveа, Moodle платформе за е-учење и 
личних сајтова наставника, сада су лични сајтови или материјали на Moodle платформи 
интегрисани у тим у којем су ученици, сви наставни материјали се памте на Sharepoint 
локацији тима (одељења) тако да су сви материјали на једном месту. Додатно многи наши 
наставници снимају и часове који се држе у реалном времену те су они и накнадно 
доступни ученицима. Сви наставници су учествовали у обучавању колега за коришћење 
платформе Microsoft Teams како би настава на даљину, као и све друге активности школе 
које су морале да се одрже онлајн, биле одржане ефикасно. Наставници су помагали и око 
организовања одељења на платформи, снимали видео упутства за ученике, чак се и 
прикључивали Вибер групама одељења у којима је већи број ученика имао 
проблема/недоумица око коришћења платформе. Можемо рећи да проблема са држањем 
наставе на даљину у реалном времену готово и да нема када је информатика у питању. У 
неким учионицима бежични интернет путем којег су колеге из других предмета држале 



наставу у реалном времену повремено је био лошијег квалитета, ми смо антиципирали 
решење овог проблема увођењем АМРЕСа који је ранијих година био у плану, те 
пројектован, па у најави, и коначно са задовољством можемо рећи да је друга фаза 
пројекта увођења АМРЕСА у економској школи у Нишу реализован, те су и ти технички 
проблеми за друго полугодиште у потпуности решени. У другом полугодишту настава је 
била непосредна па није било потребе за коришћење свих капацитета интернета, али 
сматрамо да је мрежа у самој школи на високом нивоу. 

Активности унапређења наставе 
 

Активности остварене у установи: 
Назив активности Наставник Начин учествовања 

Европска ноћ истраживача Весна 
Косановић 

Присуство предавању 

Употреба геопросторних података и обновљиви 
извори енергије 

Весна 
Косановић 

Присуство предавању 

Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на 
здравље   

Весна 
Косановић 

Присуство предавању 

Улога локалне самоуправе у области енергетике 
и енергетске ефикасности 

Весна 
Косановић 

Присуство предавању 

Професионална заједница учења као механизам 
креирања мреже подршке међу запосленима у 
васпитно образовним установама 

Весна 
Косановић 

Присуство предавању 

Програмирање за машинско учење: Python i 
Jupyter платформа – онлајн курс Сингидунум 

Весна 
Косановић 

Обука 

Рачунарска графика и мултимедија: Блендер  Весна 
Косановић 

Обука 

Како решавати конфликте  
Ана 
Миленковић 
Анђелковић  

Присуство ... у 
организацији Рег. центра 

Практичне активности у раду са децом којима је 
Ана 
Миленковић 

Присуство ... у 



Назив активности Наставник Начин учествовања 

потребна додатна подршка у учењу Анђелковић организацији Рег. центра 

Обука за ИТ администраторе - инсталација и 
подешавања Windows 10, MS Office 365 и MS 
Intune 

Миодраг 
Крстић 

Обука 

Обука за ИТ администраторе - инсталација и 
подешавања Windows 10, MS Office 365 и MS 
Intune 

Дејан Пејчић Обука 

Обука за ИТ администраторе - инсталација и 
подешавања Windows 10, MS Office 365 и MS 
Intune 

Дејан Дикић Обука 

Обука за ИТ администраторе - инсталација и 
подешавања Windows 10, MS Office 365 и MS 
Intune 

Томислав 
Петровић 

Обука 

ПИСА ТЕСТИРАЊЕ - ПИСА 
АДМИНИСТРАТОР 

Миодраг 
Крстић 

Организовање 
пројекта…  

ДРЖАВНА МАТУРА - члан ШМК 
Миодраг 
Крстић 

Организовање 
пројекта…  

Обрада података базе ЈИСП Миодраг 
Крстић 

Организовање 
радионице.. 

Реализација фазе 2 пројекта АМРЕС 
Миодраг 
Крстић 

Учешће у програмима 
од националног 
значаја… 

Girls Go Circular (највећи број ученица укључен 
у пројекат - прво место - предузетнички 
кабинет) 

Миодраг 
Крстић 

Учешће у пројектима 
образовно-васпитног 
карактера у установи 

Школа као нацртана за вас (учешће у писању 
пројекта - кабинет за Економско пословање) 

Миодраг 
Крстић 

Учешће у пројектима 
образовно-васпитног 
карактера у установи 

 



Активности остварене ван установе: 
Назив активности Наставник Начин учествовања 

Активно-оријент.настава – методе и технике 
учења* 

Дејан Пејчић Реализатор акр. 
семинара 

Пројектна настава** 
Дејан Пејчић Реализатор акр. 

семинара 

Тестови и оцењивање*** 
Дејан Пејчић Реализатор акр. 

семинара 

Примена платф. за електронско учење у 
настави**** 

Миодраг 
Крстић 

Реализатор акр. 
семинара 

Примена платформе за електронско учење у 
настави 

Дејан Пејчић Похађао акр. семинар 

Примена платформе за електронско учење у 
настави 

Дејан Дикић Похађао акр. семинар 

Пројектна настава Миодраг 
Крстић 

Похађао акр. семинар 

Стручни скуп: Дигитално образовање 2022 Миодраг 
Крстић 

Похађао акр. стручни 
скуп 

* Семинар реализован 3 пута: 

- Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика; Бабушница 10.09.2021. 
- ОШ "Деспот Стефан Лазаревић"; Бабушница 7.10.2021. 
- Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“; Алексинац 17.12.2021. 

** Семинар реализован 5 пута:  

- Економска школа Ниш; Ниш – 2 пута: 25.9.2021. и 2.10.2021. 
- Гимназија "Бора Станковић"; Ниш 9.10.2021. 
- Рег. центар за професионални развој запослених у образовању; Ниш 16.10.2021. 
- Угоститељско-туристичка школа; Ниш 22.10.2021. 

*** Семинар реализован:  

- Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“; Алексинац 24.12.2021. 
**** Семинар реализован: 

- Гимназија "Бора Станковић"; Ниш 13.12.2021 
 



 

Унапређење услова за извођење наставе 
Одржавање РС у кабинетима информатике 
Школа има лице које ради на одржавању рачунарске опреме у случају кварова на хардверу 
или значајнијих проблема са софтвером али одржавање рачунарских система, отклањање 
текућих кварова, као и координација решавања хардверских проблема је и даље на 
наставницима информатике па су задужења по кабинетима подељена на следећи начин: 

 

Кабинети у Дољевцу: 

Миодраг Крстић 

Ана Анђелковић Миленковић 

 

Кабинети у Нишу: 

Кабинет 22: 

Томислав Петровић 

Кабинет 14: 

Весна Косановић 

Кабинет 21: 

Дејан Пејчић 

Дејан Дикић 

 

Школска мрежа и канцеларије стручних служби 
Томислав Петровић 

Дејан Пејчић 

Дејан Дикић 

 

Презентација школе 



За ажурирање постојећег сајта школе www.esn.edu.rs у школској 2020/21. години задужена 
је Јелена Милосављевић, којој помаже колега Дејан Дикић чији ученици у оквиру секције 
ажурирају и сајт школе, док је за администрацију сајта задужен Миодраг Крстић који 
решава сва техничка питања везана за одржавање сајта (домен, хостинг, мејл, резервна 
копија сајта и слично, последња копија сајта урађена 14.01.2022. године). 

 

Сарадња са стручним службама 
Школски координатори за електронски дневник са улогом заменика директора у 
есДневнику 
Дејан Дикић и Миодраг Крстић 

Пројектовање и одржавање базе за књиговодствене послове 
Дејан Дикић и Миодраг Крстић 

 
Пројектовање и одржавање базе евиденције успеха ученика 
Дејан Дикић 

 

Пројектовање и одржавање базе података стручног усавршавања 
Миодраг Крстић 

Координатор за Академску мрежу Србије (АМРЕС) – лице за контакт 
Миодраг Крстић 

 

Координатор за Оffice 365 А3 налоге 
Миодраг Крстић 

 

Овлашћено лице за еУпис 
Миодраг Крстић (Томислав Петровић – замена) и Дејан Дикић 

 

Овлашћено лице за ЈИСП и генерисање ЈОБа 
Дејан Дикић 

 

http://www.esn.edu.rs


Информатичка подршка при полагању мале матуре (матуре за упис у средњу школу) 
Миодраг Крстић 

 

Информатичка подршка при полагању националне матуре одељења ФА (завршни разреди) 
Миодраг Крстић и Дикић Дејан 

Такмичења и смотре 

Међународно такмичење „Дабар“ 
Чланови стручног већа су током првог полугодишта школске 2021/2022. године активно 
учествовали у организацији такмичења Дабар које се одржало онлајн. Наша школа није 
остварила пласман на регионални део такмичења Дабар.  

 

Такмичење из пословне информатике – 25. и 26. март 2022. 
Републичко такмичење из пословне информатике се одржава у Шапцу, ментор такмичара 
је Дејан Дикић. 

 

Удружења 
Чланови стручног већа су такође и чланови или сарадници различитих удружења и 
организација чија је активност повезана са наставом и васпитањем. 

 

Педагошко друштво информатичара Србије 
Дејан Пејчић председник УО 

Дејан Дикић 

Миодраг Крстић 

Косановић Весна  

 

Удружење наставника „Вет Форум“ 
Дејан Пејчић 

 
Друштво математичара Србије  

Дејан Пејчић 

 



Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Дејан Пејчић 

 

Остале активности 
 

Школски интернет 
 

Реализована је друга фаза пројекта придруживања Економске школе Ниш – академској 
мрежи Србије (АМРЕС) тако да је школа додатно опремљена брзим интернетом (100/100 
мбит/с) што ће у потпуности задовољити потребе реализовања комбинованог модела 
наставе и/или наставе на даљину. 

 

Тимови 
 

Тим за школско развојно планирање 
- Дејан Пејчић – координатор 

 

Тим за инклузивно образовање и додатну подршку 
- Дикић Дејан 
- Косановић Весна 

 

Тим за безбедност ученика 
- Петровић Томислав 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање 
- Миленковић Анђелковић Ана 
- Пејчић Дејан (старешина 4. разреда) 

 

Тим за стручно усавршавање 
- Крстић Миодраг 

 

Тим за маркетинг школе 
- Дикић Дејан 

 



Тим за праћење и израду пројеката 
- Крстић Миодраг 

 

Тим за израду плана интегритета школе 
- Крстић Миодраг 

 

Ниш, 21.08.2022.   

Председник стручног већа 

Миодраг Крстић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМИСТА –  ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

 

Стручно веће економиста је спровело све предвиђене активности предвиђене 
планом рада овог актива. На састанцима чији се записници воде у свесци Стручног већа 
економиста извршена је подела предмета на наставнике, усаглашен је распоред писмених 
задатака и контролних вежби између чланова актива, али и других актива који имају 
предвиђене писмене провере у раду, како би се спречило оптерећење ученика у 
савладавању наставних планова и програма наставе и учења. Успостављена је сарадња и 
са другим активима. 

На првом састанку актива наставници су предложили уџбенике које ће користити у раду. 
Такође, потенцирано је да се у случају онлајн наставе морају постављати материјали за 
учење на платформу Тимс, како би били доступни ђацима у сваком моменту, што је и 
реализовано. Договорена је и израда иницајалних тестова како би се проценио ниво знања 
из стручних предмета и дала повратна информација ученицима у циљу њиховог даљег 
напредовања. 

Још једанпут је потенцирана корелација између предмета, као и усаглашавање 
критеријума оцењивања ученика између наставника који предају исти предмет. Исто тако, 
наставници који предају исти предмет су заједно креирали наставне садржаје и 
размењивали наставне материјале.  

С обзиром да оцена на самовредновању области НАСТАВА И УЧЕЊЕ није она коју смо 
очекивали, Стручно веће економиста је дало велики број предлога за унапређење ове 
области. Дат је предлог да свако од наставника изабере неколико метода које највише 



одговарају природи предмета који предају, о чему су наставници разменили искуства 
током трајања првог полугодишта.  
 
У циљу стављања ученика у центар наставног процеса, наставници су примењивали  
методе активно оријентисане наставе које највише одговарају природи предмета који 
предају, по њиховом мишљењу. Како би настава добила на атрактивности, како би часови 
били занимљиви ученицима, предложено је да наставници користе следеће методе рада: 
 

- Пројектна настава (у оквиру предмета или повезивањем неколико предмета) 
- Студија случаја  
- Глума 
- Групне презентације 
- Радионице 
- Учење на основу проблема 
- Квиз 
- Укрштеница 
- Асоцијације 
- Тест који праве ученици и размена између група, развијати такмичарски дух 

приликом решавања тестова између група 
- Есеј 
- Метода станице када рад једне групе зависи од резултата рада претходне групе 
- Текст са грешком и слично 

 
Наставници су  користили на крају часа евалуацију (на пример ONE MINUTE PAPER), 
постављали два кратка питања: 

1. Шта сматрате најважнијом тачком/ моментом  на данашњем часу? 
2. Која питања сматрате да су остала нејасна? 

То би требало да буде путоказ за разјашњавање онога што ученици нису разумели у 
довољној мери. 
 
Велики број чланова овог актива је похађао семинар Пројектна настава, а на 
предстојећем активу ће се извршити и презентација овог семинара за наставнике који нису 
похађали исти, а све у циљу подизања квалитета наставе која би требало да буде 
занимљивија ученицима. 

Наставници су  делили позитивна искуства у настави радећи у специфичним условима  

С обзиром да се ради о наставницима економске групе предмета, предложена је едукација 
наставника о индивидуализацији наставе и диференцијацији задатака од стране 
Филозофског факултета у Нишу. Очекујемо да ће се ове активности реализовати у другом 
полугодишту, а зависиће од актуелне ситуације. Ова активност није реализована у првом 
полугодишту. 
 
Једна од активности коју је спровео овај актив је давање предлога за превенцију 
исписивања ученика првог разреда. Исто тако, извршена је анализа успеха из стручних 
предмета на крају првог класификационог периода преко платформе Тимс. 
 



Током другог полугодишта Стручно веће економиста  је анализирало  успех ученика из 
стручних предмета на крају првог полугодишта (праћење напредовања ученика у 
специфичним условима наставе, односно у условима Ковида 19), бавило се организацијом 
и праћењем похађања блок наставе. За разлику од претходне две шкоске године, ове су 
ученици у највећем делу реализовали блок наставу ван школе, у банкама, осигуравајућим 
компанијама, приватним предузећима и  код осталих социјалних партнера. О квалитету 
реализоване блок наставе сведоче одлично урађени дневници праксе и похвале ученика од 
стране социјалних партнера. Такође, једна од активности била је и организција школских 
такмичења из предмета за које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
календаром такмичења организовало иста током ове школске године. 
 
Стручно веће економиста се бавило и организовањем матурских испита, као и анализом 
постигнутих резултата ученика на њима.  
 
План рада Стручног већа економиста за ову школску годину  је реализован. 
 
 
                                                                                      Председник Стручног већа економиста  
                                                                                      Слађана Радојловић 
 
ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОЈ БЛОК НАСТАВИ – СЛАЂАНА РАДОЈЛОВИЋ, школска 
2021/2022. година 

Блок настава из предмета Банкарска обука  у 4. разреду (смер Службеник у банкарству и 
осигурању) изведена је у периоду од 21 – 25. марта 2022. године у Аик и Ерсте банци у Нишу, а 
трећи разред у истим банкама у периоду од 13 – 17. јуна. Ученици трећег разреда, смер 
Финансијски техничар, су обавилли практичну блок наставу у Триглав осигурању из 
рачуноводства. У периоду од  13 – 17. јуна 2022. године. 

Ученици су донели уредно и одлично  урађене и потписане дненике блок наставе  банака и 
осигуравајућег друштва  у којима су обавили блок наставу. 

У Аик банци су били следећи ученици 4. разреда: 

1. Наталија Анђелковић (прва група) 

2. Даница Аранђеловић 

3. Анђела Величковић 

4. Јана Гоцић 

5. Јана Димитријевић 

6. Андрија Димитровски 

7. Вукашин Ђокић 

8. Нађа Ивановић 



 

1. Анђела Илић  (друга група) 

2. Никола Исаковић 

3. Миљана Јовановић 

4. Анастасија Костић 

5. Петар Лазаров 

6. Исидора Љубомировић 

7. Тијана Марковић 

8. Теа Милановић 

 

1. Наталија Миленковић (трећа група) 

2. Јован Милошевић 

3. Лара Миљковић 

 

4. Јана Мирковић 

5. Павле Николић 

6. Николија Петровић 

7. Александар Рајковић 

8. Мина Ранђеловић 

9. Даница Ристић 

 

СПИСАК УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА СМЕРА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСУГУРАЊУ 
КИЈИ СУ 

ОБАВИЛИ ПРАКТИЧНУ БЛОК НАСТАВУ ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКА ОБУКА У ЕРСТЕ 
БАНЦИ У 

ПЕРИОДУ 21 – 25. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 



1. Ана Стаменковић 

2. Сава Стојичић 

3. Аница Стојковић 

4. Сара Тасић 

СПИСАК УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА СМЕРА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСУГУРАЊУ 
КИЈИ ЋЕ 

ОБАВИТИ ПРАКТИЧНУ БЛОК НАСТАВУ ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКА ОБУКА У ЕРСТЕ 
БАНЦИ У 

ПЕРИОДУ 13. ДО 17. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

1. Анђела Спасић 

2. Петра Стојиљкоић 

3. Сандра Стојковић 

4. Дуња Цветковић 

СПИСАК УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА СМЕРА СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСУГУРАЊУ 
КИЈИ СУ 

ОБАВИЛИ ПРАКТИЧНУ БЛОК НАСТАВУ ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКА ОБУКА У АИК 
БАНЦИ У 

ПЕРИОДУ 13. ДО 17. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

1 Петра Благојевић 

2. Петра Величковић - 

3. Исидора Влаховић 

4. Неда Динић 

5. Петра Ђорђевић 

6. Кристина Ђурић 

7. Марко Јовановић 

8. Никола Јованчић 

9. Милица Јоловић 

10. Марта Костадинов 



11. Теодора Костић 

12. Нина Марковић 

13. Милица Николић 

14. Кристина Павловић 

15. Никола Петковић 

16. Нина Радуловић 

17. Наталија Рајковић 

18. Жељко Савић 

20. Ива Стаменковић 

21. Николета Станковић 

22. Нина Станковић 

 

ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ ЗА 3. РАЗРЕД ИЗ БАНКАРСКЕ ОБУКЕ  СМЕР СЛУЖБЕНИК У 
БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ 

 

1. Привредно друштво – статус и организација 

2. Благајна и благајичко пословање 

3. Текући рачуни физичких лица 

4. Штедни рачуни 

5. Девизни рачуни физичких лица 

ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ ЗА 4. разред  из Банкарске обуке профила Службеник у банкарству 

и осигурању 

Послови које ученик треба да одради у оквиру стручних 

компетенција на практичној – блок настави:  

1. Привредно друштво – статус и организација;  

2. Кредитни биро – његова улога и значај у банкарском систему;  

3. Текући рачуни, кредити физичким лицима, средства обезбеђења код 



кредита физичких лица;  

4. Кредити правним лицима – краткорочни;  

5. Средства обезбеђења код кредита правних лица;  

6. Wестерн унион и његова улога у трансферу новца;  

7. Обрачун рате, превремена отплата и ликвидација кредита физичких и 

правних лица;  

8.  Електронско банкарство. 

СПИСАК УЧЕНИКА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ  ОБАВИЛИ БЛОК НАСТАВУ У 
ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 13 – 17. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

1. Илија Алексић 

2. Берина Бериша 

3. Бујић Вук 

4. Михајло Вулић 

5. Јелена Гојковић 

6. Предраг Делић 

7. Бранислава Живковић 

8. Данило Жикић 

9. Александра Илић 

10. Андрија Илић 

11. Јасмина Исмаиловић 

12. Петар Јовановић 

13. Теодора Јовановић 

14. Симона Костић 

15. Ђорђе Крстић 

16. Ања Марковић 

17. Наташа Момчиловић 

18. Алекса Николић 



19. Емилија Радојковић 

20. Драгана Ранчев 

21. Милица Савић 

22. Катарина Савићевић 

23. Емилија Стаменковић 

24. Анастасиа Станковић 

25. Анђела Стојановић 

26. Теодора Стојковић 

ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ ЗА 3 ФТ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА 

- Средства и извори средстава осигуравајућег друштва 

- Премије и штете осигуравајућег друштва 

- Резултат осигуравајућег друштва 

 

                                                                                                                 Наставница: 

                                                                                                                 Слађана Радојловић 

 
  

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ је посебан документ и као такав се усваја на 

школском одбору и савету родитеља. Налази се код секретара школе.  

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

Школске 2021/2022. године на пословима помоћника директора радили су Словија 
Глигоријевић и Братислав Васић по плану и програму помоћника директора, који је 
саставни део Годишњег плана рада Школе.  

Током ове школске године су реализоване следеће активности: 

- упис ученика у први разред;  

-  израда предлога поделе предмета и одељења на наставнике; 

- сарадња при изради распореда часова; 

- организација дежурства наставника; 

- организација наставе:  

Настава је, с обзиром на то да је присутна пандемија Covid-19, организована у складу са 
свим епидемиолошким мерама добијеним од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Нставе на даљину одвијала се преко платформе Мајкрософт Тимс. 
За одељења IE4 и IIIФТ у којима су била по два оболела ученика организована је настава 
по комбинованом моделу. За одљења IIIЕ1, IVE1 и IVФТ организована је настава по 
трећем моделу у трајању од 10 дана, зато што је у тим одељењима било више од два 
оболела ученика. Од понедељка, 21.02.2022. па до краја наставне године настава се 
одвијала у школи кроз непосредан рад са ученицима  – по I моделу наставе. 

- обезбеђивање стручне замене одсутним наставницима; 

- праћење реализације наставе и дежурства; 

- организација родитељских састанака; 

- сарадња са родитељима; 

- сарадња са ученицима – индивидуални и групни разговори; 

- сарадња са Школском управом у вези са подацима о радном ангажовању 
запослених - израда ЦЕНУС-а;  

- сарадња са Школском управом у вези са подацима о радном ангажовању 
запослених за информациони систем Доситеј; 

-  израда концепције годишњег плана рада школе; 

-  помоћ у координацији рада актива; 



-  руковођење седницама ОВ; 

-  присуство састанцима  савета родитеља;  

-  присуство на састанцима директора; 

-  посета часовимa; 

-  пружање помоћи наставницима и ученицима у вези са онлај наставом; 

- спровођење надзора над применом препорука за превенцију COVID-19 и других 
респираторних инфекција у школској средини;  

- Подршка у организацији презентације школе у основним школама; 

- организација прославе Дана Светог Саве; 

- организација школских такмичења; 

- организације презентације факултета матурантима; 

- пружање помоћи при одређивању наставника за извођење завршног испита;  

- организација припремне наставе за поправне испите; 

- организација поправних испита, као и завршних поправних испита: 

- пружање помоћи при оргнизацији матурског испита;  

- организација доделе диплома; 

- коорганизација трибине на тему „Превенција вршњачког насиља“ 

- израда календара рада за крај другог полугодишта; 

-  и другим пословима по налогу директора школе. 

   

                                                                                                

  Помћници директора: 

                                                                                                    Словија Глигоријевић и 

                                                                                                    Братислав Васић 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА на крају II полугодишта школске 
2021/2022. године 

 

       У току  шк. 2021/2022. године одржане су четири седнице Савета родитеља. Саветом 
родитеља у овој школској години председава Ивана Ђорђевић, представник родитеља 
одељења Iе5. На седницама Савета родитеља расправљано је о темама које су од значаја за 
рад школe. 

 

      На првој седници конституисан  је нови сазив Савета родитеља за школску 2021/2022. 
годину. Дефинисане су надлежности Савета, разматран је извештај о реализацији 
Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину као и Годишњи план рада за 
школску 2021/2022. годину. Разматран је извештај о раду директора школе за школску 
2020/2021. као и извештај директора о припремљености школе за нову школску годину. 
Разматран је извештај о остваривању развојног плана на годишњем нивоу.  Предложен је 
нови члан Савета родитеља за Школски одбор.  Разматран је извештај о  матурском 
испиту. Разматран је школски развојни план и анекс школском програму.Такође 
једногласно је усвојен извештај о успеху и изостанцима ученика на крају школске 
2020/2021. године. Извршена је анализа успеха ученика на крају 2020/2021.   Предложени 
су представници за Општински Савет родитеља за Ниш.  Једногласно је усвојен извештај 
о раду директора школе за школску 2020/2021. годину. На овој седници изабрани су 
чланови Савета родитеља који ће бити у Тиму за обезбеђење квалитета и развој школе, у 
оквиру кога су Тим за развојно планирање, Тим за развој школског програма и Тим за 
самовредновање.  

 

Такође изабран је члан Савета родитеља који ће бити у Тиму за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Било је речи и о изменама и 
допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање, занемаривање и дискриминацију. 

 

На другој седници Савета родитеља, усвојен је извештај о успеху и владању ученика на 
крају првог тромесечја школске 2021/2022. године. Милица Стевановић, педагог школе, 
поднела је детаљан извештај у писаној форми на основу чега је закључено да је извештај 
на I тромесечју у свим претходним годинама скоро исти јер се ради о привикавању 
ученика на извршавање својих обавеза и да је у циљу побољшања успеха између осталог 
потребно ученицима приближити нову терминологију. Истакла је да се мора још више 
интензивирати сарадња родитеља и пре свега разредних старешина у циљу наставка 



повећања % позитивног успеха, али и пре свега смањења броја изостанака ученика. Успех 
и изостанци ученика не разликују се много у односу на исти период прошле године, мада 
и комбиновани модел наставе као и неповољна епидемиолошка ситуација утичу на однос 
ученика према школским обавезама. Такође, предложене су мере за унапређивање 
образовно-васпитног рада школе. Неке од мера биле би да наставници уредно воде 
педагошку свеску, дају јасне повратне информације ученицима у вези садржаја наставе, 
држе огледне односно угледне часове, благовремено обавештавају ученике о терминима 
одржавања писмених задатака и да се наравно придржавају правилника о оцењивању.  

 

С обзиром да је Марија Цветковић поднела оставку на место члана ШО школи, и с 
обзиром на то да је њу школа предложила, а именовала је Скупштина града, мора 
Скупштини града да поднесе оставку. Дакле до доношења решења о разрешењу она је и 
дање члан ШО Економске школе па с тога није утврђиван предлог представника члана 
ШО из реда родитеља. 

 

Такође, донета је одлука да се на име побољшања материјалног положаја и стандарда 
ученика редовно уплаћује износ oд 1000 динара  и то у две рате за школску 2021/2022. 
годину. Објашњено је да ће средства добијена на овај начин бити коришћена за потребе 
ученика, побољшање услова учења, хигијене, кречење,  

ситне поправке у школи и сл. 

 

На трећој седници Савета родитеља, родитељима се представио нови директор Владимир 
Кузмановић и истакао да у Економској школи ради од 2002. године.  Завршио је средњу 
Економску школу у Нишу и дипломирао на Економском факултету у Нишу.  Рекао је  да 
ће као директор школе пратити релевантне законе и подзаконске акте из области 
образовања, радних односа, финансија и управног поступка у сарадњи са секретаром 
школе.  

Такође, истакао је да је  његова визија развоја Економске школе у интересу ученика и 
запослених што између осталог подразумева високоатрактивну школу за упис у прву 
годину школовања са врхунским излазним резултатима ученика на матури и 
такмичењима, као и  безбедну школу за све ученике и зпослене. 

 



Усвојен је извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 
2021/2022. године. Милица Стевановић, педагог школе, поднела је детаљан извештај у 
писаној форми. 

Наиме, из извештаја се између осталог јасно види да је успех ученика повезан са 
изостајањем ученика тако да ученици који мање изостају имају бољи успех и обрнуто. 

За новог члана Школског одбора, предложена је Марија Лакићевић, с обзиром да је 
Марија Цветковић поднела оставку на место члана Школског одбора  Скупштини града и 
да је иста усвојена. 

На четвртој  седници Савета родитеља, усвојен је извештај о успеху и изостанцима 
ученика на крају наставне 2021/20222. године. Јелена Величков, педагог школе поднела је 
детаљан извештај  у писаној форми. Највише ученика са позитивним оценама је у 
четвртом разреду, потом у другом, а најслабији успех на крају ове школске године, 
постигли су ученици трећег разреда. Што се тиче изостанака, у односу на претходну 
школску годину, број изостанака је знатно увећан. 

 

У вези предлога нових чланова за Школски одбор Економске школе с обзиром да 
садашњем Школском одбору истиче мандат новембра месеца, предложени су, а потом и 
изабрани у складу са процедуром Богдановић Татјана, Рашић Маја и Стаменковић Иван. 

 

Такође било је и речи о Кодексу облачења у школи  као и о проблему превоза деце која 
путују  из Гаџиног Хана.                                                                                                                                                              

                                                                                                          Љиљана Костић – Чолић,  

                                                                                                    координатор Савета родитеља                                                       

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 
2021/22. ГОДИНУ 

 

1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада     132 
 

o учествовање у изради Годишњег плана рада школе, као и писању Извештаја о раду 
школе; 



o учествовање у изради индивидуалних образовних планова за ученике са додатном 
подршком у образовању; 

o израда личног плана за стручно усавршавање психолога;  
o израда глобалног и оперативног план рада психолога. 

 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада             132 
 

 

o присуствовање на свим Наставничким и одељенским већима, а по позиву и 
стручним већима, јер се на тим седницама утврђује и анализира успех, вреднују 
резултати рада школе и истичу и решавају актуелни проблеми; 

o на посећеним састанцима психолози су предложиле мере за превазилажење 
постојећих проблема и унапређивање рада школе: како смањити изостајање, како 
мотивисати ученике за учење и активно праћење наставе, истицање важности 
постојања Кодекса облачења и развој осталих одговорних облика понашања у 
школи и сл.; 

o по плану су обавељене посете више часова одељенског старешине, а на неке 
психолози су одлазиле и по позиву; 

o организовање полагања матурског испита за сва одељења четвртог разреда у 
матичној школи, уз проверу све пратеће документације и матичне књиге; 

 

 

3. Рад са наставницима                                                               132 
 

o учествовање у изради индивидуалних образовних планова  за све ученике којима је 
додатна подршка била неопходна; 

o обављене посете више часова редовне наставе и са посећеним наставницима 
обавила пригодан саветодавни разговор; 

o по указаној потреби обављање су консултације са наставницима, на њихов захтев, у 
вези наставе, дисциплине на часу, у вези неких ученика и сл.; 

o активно учествовање у изради планова за појачан васпитни рад, а по Правилнику о 
друштвено корисном и хуманитарном раду. 
 

 

4. Рад са ученицима   528 
                                                                  



o број разговора  са ученицима и саветодавни рад са њима је ове године приметно 
порастао, а разлози посете били су самоиницијативно од стране ученика, уговорени 
од стране одељенског стрешине или на иницијативу родитеља, интервенишући 
током наставе и сл.; 

o по процедури, за унапређивање успеха ученика, као интервенција код ученика са 
проблемима у учењу, са дисциплином и поштовањем правила  понашања у школи, 
породичним проблемима због нефункционалности истих, као додатна подршка из 
здравствених разлога и социјалне  ускраћености ученика, активно смо радиле са 
више од 50 ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда; 

o у свим одељењима првог разреда урађен упитник о социо-економском статусу 
ученика, направљене листе ризичних и обављен разговор са одељенским 
старешинама; 

o активно учешће у прављењу распореда полагања за матурске испите и формирању 
испитних комисија; 

o обавњено информисање свих ученика о праву да конкуришу за ученичке 
стипендије које даје Министарство просвете РС уз прикупљање попуњених 
образаца од стране претходно запосленог психолога. 
  

 

5. Рад са родитељима,односно старатељима                           176 
  

o велики број родитеља долази да провери своје родитељске компетенције тражећи 
подршку за неке одлуке или обавештава о наступајућим променама у породице које 
потенцијално могу утицати на успех ученика у школи; 

o због потребе појачаног васпитног рада психолог је интензивно радила са три 
родитеља а због примене индивидуалног образовног плана или  
индивидуализованог начина рада са једним родитељем; 

o због проблема које ученици имају код куће, а који су даље довели до проблема у 
учењу, позивала је и разговарала са 8 родитеља. 

 

6. Рад са директором, помоћницима директора и педагогом 132 
 

o сарадња са директором уз свакодневно обављање консултација, а све у вези 
смерница за обављање одређених послова које је било потребно одрадити; 

o укључивање и активан рад на изради акционог плана за унапређивање  квалитета 
рада школе; 

o сарадња са педагогом кроз свакодневне консултације о свим дешавањима у школи 
и договори о активностима које треба  реализовати. 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима                                176 
 



o након стеченог увида за великом потребом за увођењем додатне подршке двојици 
ученика у учењу и савладавању градива, иницирале смо рад Тима за додатну 
подршку и активно учествовале у његовој реализацији; 

o највећи део свог радног времена психолози су посветиле раду у том Тиму јер је 
мали број колега прошао едукацију за израду ИОП-а и то кроз сталне консултације, 
објашњавања и тумачења, читање нових текстова, прикупљање неопходне 
документације и писање извештаја; 

o уз педагога и Тим за самовредновање, учествовање у изради акционог плана и 
анализи издвојене области -  

 

8. Сарадња са надлежним установама,организацијама, 
   удружењима и јединицом локалне самоуправе                  88 

 

o због сазнања о акутним тешкоћама и актуелним породичним проблемима три 
ученице, остварена је активна сарадња са Заводом за ментално здравље, као и са 
Центром за социјални рад Ниш и Центром за социјални рад Сврљиг; 

o редовно одазивање и присуство на организована окупљања психолога у 
Регионалном центру Ниш; 

o ове школске године, као и претходних, редовна сарадња са Домом здравља и 
Одбором за превенцију болести зависности града Ниша око организације 
едукација: сачувајмо репродуктивно здравље младих и превенција болести 
зависности, као и новоуспостављена сарадња са поликлиником АнимаПлус Ниш 
кроз огранизацију трибине за ученике и професоре на тему вршњачког насиља. 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стр.усавр.       308 
 

o обављање послова стручног сарадника психолога уз вођење законом прописане 
документације и то: Дневник рада, књигу разговора са ученицима, родитељима и 
наставницима, а  глобални, оперативни планове и лични  план стручног 
усавршавања одрађени су на почетку школске године; 

o припрема за радне активности сводила се на читање Закона, нових правилника а 
све чешће и стручне литературе јер је психолошка наука у сталном напретку 

o стручно усавршавање је најчешће везано за инклузију и додатну подршку јер 
процењује да ту нема довољно искуства a ни знања. 

 

                                    Катарина Ристић, психолог 

                                                                                           Ивана Станојевић Крстић, психолог 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Школски педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Планом рада педагога 
(Службени Гласник број 5 од 2012.) за 2021/2022. годину по одређеним областима  

 

Области рада Педагог 

 недељно месечно годишње 

1. Планирање и програмирање образовно 
васпитног,односно васпитно-образовног рада 

4 16 176 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног, односно 
васпитно-образовног рада 

6 24 264 

3. Рад са наставницима 6 24 264 

4. Рад са децом, односно ученицима 4 16 176 

5. Рад са родитељима, односно старатељима  3 12 132 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, 
педагошким асистентима и пратиоцем детета, односно 
ученика 

4 16 176 

7. Рад у стручним органима и тимовима 3 12 132 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне самоуправе 

3 12 132 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно 
усавршавање  

7 28 308 

Укупно  40 160 1760 

 

У оквиру радног задатка Планирање и програмирање образовно васпитног рада и праћење и 
вредновање образовно васпитног рада пажња је посвећена следећим пословима: 

Израда извештаја о раду школе и израда годишњег плана за нову школску годину. У оквиру 
ГПРШ налази се и програм рада педагога, како по областима, тако и по месецима. Пружана је 
помоћ наставницима у вођењу ес дневника. Учествовање у раду стручних већа, раду одељењских 
већа и наставничког већа. Учешће у унапређивању педагошке документације. Формирање 
одељења, распоређивање новопридошлих ученика. Израђен  је  школски програм за нови 
образовни профил Финансијско – рачуноводствени техничар.  



 

Израдила је извештај о успеху и изостанцима ученика на крају сваког квалификационог периода са 
предлогом решења за побољшање школског успеха и смањење изостајања. 

У сарадњи са тимом за додатну подршку и индивидуални образовни план, праћена је реализација 
ИОП-а, усвојени су нови ИОП-и за ученике којима је потребна додатна подршка и пружана помоћ 
наставницима. 

Учешће у формирању тимова и помоћ око писања плана рада тимова и реализације плана. 

Организација разредних испита, помоћ у реализацији матурских испита. 

Преглед и анализа ес дневника, достављање информација о успеху ученика директору и 
помоћнику директора и консултације са наставницама. 

 

У оквиру радног задатка Рад са наставницима, а с обзиром на ванредну ситуацију, изазвану 
вирусом ковид 19, педагог је сарађивала са наставницима у циљу пружања подршке за ефикасно 
реализовање наставе. Пружала им је помоћ око организације часова, давала смернице, 
препоручивала литературу за извођење онлајн часова. Комбинована настава је била до 21. 02, 
2022. године, затим се прешло на непорсредни вид наставе. Педагог је на почетку године 
сарађивала са наставницима при изради програма рада одељенских старешина. Дате су основне 
смернице при изради глобалних и оперативних планова. Педагог је упућивала наставнике на 
педагошку литературу ради бољег и прецизнијег избора наставних облика и средстава рада, 
припреми и планирању њихових годишњих планова и програма. У сарадњи са наставницима 
радило се на реализацији различитих скупова, радионица, трибина.  

 

У оквиру радног задатка Рад са ученицима вођени су саветодавни разговори са одређеним бројем 
ученика који су имали одређених проблема, као што су слабе оцене, лоше владање, изостајање са 
наставе, неуспех у школи, породични проблеми. У сарадњи са директором, психолозима, 
разредним старешином и правном службом, покретање васпитно - дисциплиних поступака против 
ученика који су извршили повреду понашања у школи, учешће у изради друштвено – корисног 
рада, као и планова заштите ученика. 

Разговарала је са ученицима одређених одељења како би решила текуће проблеме и дала предлоге 
за унапређивање односа међу ученицима и односа између ученика и наставника. 

У оквиру ученичког парламента, ослушкивала проблеме ученика, учествовала у организовању 
предавања на тему заштите ученика од насиља и трговине људима, као и у реализовању 
хуманитарне акције. 

 

У оквиру задатка Рад са родитељима односно старатељима, педагог је на Савету родитеља на 
сваком класификационом периоду поднела извештај о успеху и изостанцима ученика, након чега 



су кроз заједничку анализу са родитељима , покушали да пронађу најприхватљивија решења и 
предлоге за решавање маркираних проблема. У оквиру индивидуалне сарадње пружена је 
саветодавна помоћ родитељима у васпитном раду са децом најчешће у вези метода успешног 
учења али исто тако било је и саветодавног рада са родитељима чија деца имају одређених 
проблема или специфичну породичну ситуацију.  

У оквиру радног задатка Рад са директором и стручним сарадницима, константно, током 
школске године педагог је сарађивала са директором школе у вези са квалитетом васпитно 
образовног рада, развојним планирањем, самовредновањем, школским програмом, радом стручног 
већа, припремом материјала за наставничка већа, посета наставним часовима и њихове анализе. 

Са помоћницима директора  је свакодневно сарађивала. 

Са психологом обављала свакодневне консултације о свим дешавањима у школи и договарала о 
активности које треба реализовати.  

Са административним особљем сарађивала везано за уношење података у ЈИСП (број ученика, 
број група, заражени ученици ковидом итд).  

У оквиру радног задатка Рад у стручним органима и тимовима, педагог је извештавала 
наставничко веће о резултатима обављених анализа и извештаја о успеху ученика, владању, 
изостајању са наставе, годишњим планом рада школе, школским програмом. Секретару школе је, 
за потребе школског одбора, редовно достављала извештају о успеху и изостанцима. 

Педагог је руководила тимом за унапређивање квалитета и развој школе, сазивала је састанке, 
написала извештај о раду. Такође је руководила педагошким колегијумом и написала извештај о 
раду.  

Као члан тима за каријерно вођење и саветовање и тима за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, активно је учествовала  у раду. 

У оквиру тима за самовредновање, заједно са психологом је учествовала у раду и направила 
упитник за процену онлајн наставе.  

У оквиру тима за израду школског програма, педагог је направила Школски програм за образовни 
профил Финансијско – рачуноводствени техничар.  

Педагог је активно учествовала у раду наставничког већа, одељенских већа, стручних већа.  

Педагог је активно учествовала и у раду  Актива педагога на нивоу града, чији је члан.  

 

У оквиру радног задатка Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 
јединицом локалне самоуправе, педагог је сарађивала са Регионалним центром за 
професионални развој запослених у образовању, Канцеларијом за младе,  Националном службом 
за запошљавање, МУП-ом Ниш, односно школским полицајцем, Педагошким друштвом Србије, 
различитим организацијама на нивоу града. Сарадња је успостављена и са Заводом за ментално 
здравље, као и са Центром за социјални рад Ниш и Центром за социјални рад Сврљиг због 



активних породичних проблема 3 ученице. Редовна сарадња са Домом здравља и Одбором за 
превенцију болести зависности града Ниша око организације едукација: сачувајмо репродуктивно 
здравље младих и превенција болести зависности, као и новоуспостављена сарадња са 
поликлиником АнимаПлус Ниш   кроз огранизацију трибине за ученике и професоре на тему 
вршњачког насиља. Сарадња и са Центром за девојке кроз реализовање едукативног театра на 
тему заштите од трговине људима. 

Сарађивала је и са различитим факултетима у оквиру тима за каријерно вођење и саветовање. 

У оквиру Радног задатка  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање, 
педагог је водила законом прописану документацију и то: дневник рада,  записнике након 
обављених разговора са ученицима, наставницима и родитељима. Глобалне и оперативне планове 
је одрадила на почетку школске године.  

Пратила је новине у закону, нове правилнике, дописе Министарства итд. 

 

 

Извештај сачинила 

Јелена Величков, педагог 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

У току школске 2021/2022. године одржано је пет седница УП. 

На седници одржаној 07.10.2021. изабрани су председник (Теодора Милојковић), заменици (Јана 
Мирковић и Анђела Стојанчев) и представници за сваки разред: 

 први разред, Марко Димитријевић 

други разред, Мајда Цекић 

трећи разред, Емилија Маринковић и  

четврти разред, Јана Мирковић. 

За рад у Школском одбру изабрана су два пунолетна члана: Јана Мирковић и Мина Ранђеловић. 

Представник за рад у школским тимовима је Теодора Милојковић. 

Милица Андрејев, наставница биологије је у новембру, организовала ученике, те су присуствовали 
радионици „Активизам за заштиту животне средине“ у Научно технолошком парку. 



Ученички парламент је у току децембра организовао хуманитарну акцију, чији је циљ да се 
помогне социјално угроженим породицама. Ученици и наставници школе су се одазвали, тако да 
је направљен велики број пакета. 

У току фебруара одржана је и седница са ученицима четвртог разреда, чија је главна тема била 
матурски испит.  Све неопходне информације представници су добили од психолога и педагога 
школе. 

Разговарало се о матурској вечери, пристиглим  понудама  за ресторан, музику, фотографа као и 
фирме која ће израђивати мајице за четвртенце. 

Априла месеца организована су два предавања: „Пушење – болест савременог друштва“  
едукатори из Дома здравља: Душанка Радовановић и Марина Вукић, као и предавање 
„Наркоманија“ где је предавач био др Чедомир Шагрић.  

Представници УП су, у договору са одељенским старешинама, на часу одељенске заједнице 
поднели извештај о предавањима којима су присуствовали. 

Ученички парламент је маја месеца организовао још једну  хуманитарну акцију, прикупљање 
новчаних средстава за нашу суграђанку Марину Ђорђевић.  

 

Координатори УП: 

Олгица Крстић и Милица Андрејев 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ на крају другог полугодишта школске 
2021/2022. године 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Наставник: Дејана Пушкић 

 

За рад у новинарској секцији Економске школе у школској 2021/2022. години    
пријавило се петнаест ученика другог и четвртог разреда. Већина пријављених ученика  је 
учествовала у свим активностима секције, мада нису све активности могле бити 
реализоване у пуном обиму због епидемиолошке ситуације. 

Чланови новинарске секције проширили су своја знања о функционалним 
стиловима. Упознали су се са основним облицима новинарског изражавања и самостално 
писали вести, извештаје, репортаже и припреме за интервју. Читали су и коментарисали 



одабране текстове и примере облика новинарског изражавања. Упознали су се са формом 
приказа и самостално писали приказе филма, књиге и позоришне представе. 

Највећи број активности чланова секције у првом полугођу био је везан за 
упознавање ученика са публицистичким стилом. Чланови секције у довољној мери су 
овадали појединим формама новинарског изражавања. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију састанци чланова литерарне секције нису одржавани у 
школи. Чланови секције су преко платформе „Тимс“ добили упутства за самосталне стваралачке 
покушаје као и за читање дела класичне књижевности. 

                                                                                                                 Руководилац секције 

                                                                                                                 Мирјана Радојковић 

     

Извештај о раду рецитаторске  секције у првом полугодишту школске 
2021/22. године 

Рецитаторска секција Економске школе  у школској 2021/22. години окупила је 11 
ученика који су током 30 састанака радили на унапређењу својих комуникацијских и 
сарадничких способности кроз рад са координатором секције, али и кроз вршњачку 
едукацију и трансфере знања са својим вршњацима. Додатно су развијали интересовање за 
књижевно стваралаштво и критичку свест. Слушали су примере рецитовања познатих 
глумаца, а кроз говорне вежбе учили о чиниоцима изражајног казивања. 

Обележили су пригодним активностима Европски дан језика  који је ове године као 
иницијатива прославио свој 20. рођендан.  

Учествовали су у припреми и реализацији трибине поводом Светског дана борбе 
против сиде реализоване у РЦ Ниш.  

 



 
 

Највећи број састанака су посветили одабиру материјала и припреми програма то 
јест видео-есеја поводом Савиндана.  
 У другом полугодишту поводом школске славе - Савиндана чланови рецитаторске 
секције су приказали свој видео-есеј (који се налази на https://youtu.be/pbD1ZoQHsB0) на 
чијој припреми, снимању и монтажи су  радили током 14 састанака.  
 То је видео формат у част Светог Саве кроз који су испричали једну занимљиву, а  
мало познату причу о његовом великом правном и књижевном делу под именом 
Законоправило или Крмчија. 

 
 

 Чланови рецитаторске секције су обележили пригодним активностима Светски дан 
поезије репризом снимка пројекта наших ученика „Романтизам из другог угла“, као и 
Светски дан позоришта и недељу посвећену Доситеју Обрадовићу, према препоруци 
МПНТР. 
 
 
  Координатор секције, 

                                                                                                 Оливера Аризановић
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СЕКЦИЈЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Sekciju vode Mirjana Kostadinov i Sonja Pantović. 

S obzirom na epidemiološku situaciju i menjanje načina nastave (kombinovani, onlajn i uživo), odlučeno je da se i ove godine sekcija drži kroz 
konverzacijske radionice, koje se lako mogu prilagođavati određenom vidu nastave. Učenici su mogli da se prijave za učestvovanje u sekciji 
ponedeljkom između smena, a same radionice su se održavale svakog drugog petka u popodnevnim časovima preko platforme Teams, u trajanju 
od sat do sat i po vremena. 

Naziv sekcije je Let’s talk in English i osmišljena je tako da zainteresovanim učenicama, bez obzira na nivo znanja. Cilj je da se u maloj grupi 
učestvuje u razgovoru, savlada strah od konverzacije, da bolji učenici dobiju priliku da vežbaju i usavrše svoje konverzacijske veštine i da nauče 
nešto novo o temama koje se obično ne rade na redovnim časovima, a često i oni sami daju ideje o čemu bi voleli da razgovaraju. Radimo 
kvizove, rešavamo ukrštenice, gledamo i analiziramo filmove, govorimo o tekućim problemima, tako da su teme dosta šarolike. 

Realizovali smo sledeće radionice: 

LET’S TALK ABOUT 

- IDIOMS 
- INTERNATIONAL WORKER’S DAY 
- SOCIAL MEDIA 
- NEW YEAR 
- TED TALKS 
- EUROPEAN LANGUAGE DAY 
- TECHNOLOGY 
- MUSIC 
- DESCRIBING THINGS 
- COMMERCIALS 

 
Neke radionice su trajale duže, po dva ili tri sastanka, poslednje dve smo realizovali uživo u školi, tako da smo se sastali 18 
puta u trajanju od po dva školska časa. 
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Bilo je 8 prijavljenih učenika iz drugog i četvrtog razreda, a poslednjeg meseca nam se pridružilo još troje učenika iz drugog 
razreda. 

                                                                                                            

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације у земљи и свету,  а у складу са препорукама и упутствима МПНТР, настава физичког 

васпитања није се оджавала у сали за физичко васпитање, а самим тим ученици нису учествовали ни у раду секцијА. Ради спречавања 

ширења вируса Ковид 19, ученицима није било дозвољено да користе салу, свлачионице, заједничке реквизите, да буду у непосредном-

физичком контакту - што је основа свих постојећих спортских секција тако да ове секције нису могле да буду активне у првом 

полугодишту. 

Стручно веће за физичко васпитање  

ИЗВЕШТАЈ РАДА АТЛЕТСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

На почетку школске године сам оформила секцију која је обухватила ученике од првог до четвртог разреда наше школе. 

Секцију чине 20 вредних и успешних ученика. Током зиме због настале епидемиолошке ситуације нисмо имали ангажовања. Априла 
месеца смо одрадили аеробну и анаеробну издржљивост. Радили смо на добијању и развијању снаге, издржљивости, брзине и сл. Такође 
смо одлазили на стадион у Нишу и вежбали скочност, технику скока у даљ, у вис и штафету.  

На такмичењу 9. маја постигли смо одличне резултате. После градског такмичења, ученик Тадија Ђорђевић (са освојеним првим 
местом), пласирао се на републичко такмичење и освојио друго место у бацању кугле. 

 

Координатор секције 

Драгана Јевтић 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Због новонастале епидемиолошке секцитуације секција није одржана. 

 

Координатор секције 

Драгана Јевтић 

 

ИЗВЕШТАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ОСТАЛИХ СТРУЧНИХ ТИМОВА  

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022.  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се у школској 2021/2022. године састао се четири пута.  

На првом састанку који је одржан пре почетка школске године говорило се о организовању и остваривању наставе у школској 2021/2022. 
години а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом корона вируса. Наиме, МПНТР је послало свим 
школама допис о начину организовања наставе о чему је и било речи на овом састанку. Школску годину смо почели по моделу Б – 
комбинована настава, а то значи да ученици од првог до четвртог разреда једне недеље долазе на наставу а следеће недеље реализују 
часове путем наставе на даљину. Предложено је да се за извођење наставе на даљину користи платформа Микрософт Тимс.  

На другом састанку који је организован након првог тромесечја у новембру, анализирали су  се наставнички извештаји о раду у новим 
условима а након тога су се предлагале мере за побољшање успеха и већу мотивацију ученика. На том састанку је било речи и о 
ученицима који не поседују техничке уређаје за праћење наставе, таквих је било 4 ( међу њима су и ученици ромске националне 
мањине), тим ученицима је школа дала на коришћење постојеће таблете како би несметано пратили наставу. Са овом категоријом 
ученика су наставници, као и стручна служба бити у контакту путем телефона, вибера, месингера итд. 
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Уз онлине облик наставе су договорени додатни начини пружања подршке ученицима, а то су:  

- Путем платформе организовати састанке са одређеним групама ученика или појединачно а ван распореда часова у циљу додатне 
подршке ученицима (разјашњења, помоћ у изради задатака итд).  

Индивидуални разговори са стручном службом. Стручна служба је свакодневно доступна, путем платформе микрософт тимс, на мејлу, 
виберу и телефону, а по потреби и договору и у школи.  

Наставници  и стручни сарадници ће посебну пажњу посветити ученицима из осетљивих друштвених група и учеником који ради по 
измењеном програму. За ученике ромске националне мањине који не поседују уређај за праћење наставе или интернет школа као и за 
остале ученике се труди да обезбеди услове за рад.   

На последњем састанку који је одржан пре почетка другог полугодишта, у јануару, договорен је начин рада  другом полугодишту, који је 
био као на почетку школске године, а у складу са препорукама министарства. На истом састанку је дефинисан  начин рада са ученицима 
који су на крају првог полугодишта остали неоцењени из једног или више предмета.  

Координатор тима 

Милица Стевановић  
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
О ПОСТИГНУТОМ УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/2022. ГОДИНЕ И О 

РЕАЛИЗОВАНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ  2021/2022. ГОДИНЕ 

РА
ЗР

ЕД
 

БР 
УЧЕН
ИКА 

ОДЛИЧА
Н 

ВРЛО 
ДОБАР 

ДОБА
Р 

ДОВОЉА
Н 

ПОЗИТИВАН 
УСПЕХ 

НЕГАТИВА
Н УСПЕХ 

СА 1 
НЕД 

СА 2 
НЕД 

СА 3,4 
И 

ВИШЕ 
НЕОЦ. 

ПРОСЕ
ЧНА 

ОЦЕНА 

I 227 30 
 

81 
 

94 
 1 209 

 
18 
 9 7 / 

 
5 3,47 

II 237 57 
 

107 
 

57 
 / 221 

 
9 
 8 / 3 7 3,81 

III 210 62 64 72 2 202 5 
 5 / / 3 3,78 

IV 233 65 69 92 6 232 1 / / 1 / 3,70 

I-IV 

 

907 

 
214 321 315 9 859 33 

22 7 4 
15 
 3,69 

33 
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Табеларни прегледи о успеху и владању ученика на крају наставне године преузети су из евиденције педагога и 

психолога школе, а састављени су на основу извештаја које су одељењске старешине изнеле на седницама Одељењских већа.  

 

У школи се на свим профилима налази 907 ученика. Са позитивним успехом је  859 (94.70%) ученика, а са 

недовољним успехом је 33 ученика (3.63%), од тога 22 ученика са 1 недовољном, 7 ученика са 2 недовољне и 4 ученика са 

више од 3 недовољне оцене. Неоцењених ученика је 15 (1.65%). У односу на претходну школску годину, може се рећи да 

нема већих одуступања, с тим што се бележи смањење броја ученика. Просечна оцена на нивоу свих одељења и разреда је 

3.69% што је идентично као у претходној школској години. 

Упоређивањем односа између броја позитивних и негативних ученика по разредима, констатујемо да су најбољи 

успех оставарили ученици четвртог разреда где од укупног броја ученика 233, само један ученик је са негативним успехом, 

затим ученици трећег разреда где имамо од укупно 210 ученика петоро са негативним успехом, ученици другог разреда, од 

укупно 221 ученика деветоро је са негативним успехом и најслабији успех имају ученици првог разреда, од укупно 209 

ученика чак 18 је са негативним успехом. 

У односу на претходну школску годину број изостанака је знатно увећан, те је просек изостајања по ученику ове 

школске године 63.38, док је претходне био 26.16. На крају ове школске године најмање изостанака бележе ученици II 

разреда, а највише изостају ученици  III и IV разреда. 

Три ученице су носиоци Вукове дипломе и то: Невена Крстић, ученица одељења IVе4, Невена Ћирић, ученица 

одељења IVфа и Нађа Јовановић, ученица одељења IVе10. За ученицу генерације изабрана је Невена Крстић, а спортиста 

генерације је Стефан Станојевић, ученик одељења IVфт. Укупно 16 ученика четвртог разреда је награђено за изузетан општи 

успех и примерно владање на додели диплома и сведочанстава 20.06.2022. на Економском факултету у Нишу. 
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Тим је афирмисао успехе наших ђака на такмичењима, а једно од њих је одржано 10. 02. 2022. гoд. на факултету 

Сингидунум, са темом " Имате ли предузетничког духа?", када је тим, чији су чланови биле ученице наше школе, истуреног 

одељења у Дољевцу: Теодора Милојковић, Нина Голубовић, Нађа Јовановић и Сања Јанићијевић, заједно са својом 

професорком и менторком Елеонором Петковић, освојио треће место. 

На општинском такмичењу Књижевна олимпијада наша ученица трећег разреда Мила Бошковић је, вођена 

менторским радом професорке Аните Миленковић, освојила прво место. 

 

Дана 27.3.2022. у ПНГ "Стеван Сремац", у Нишу, одржано је окружно такмичење из енглеског језика. Наш ученички 

тим су предводиле професорке Душанка Стефановић Благојевић и Мирјана Костадинов. Матуранткиња Тијана Тошић, чији 

је ментор Мирјана Костадинов, освојила је треће место. 

 

Милан Павковић, ученик IIе1, чији је ментор Гордана Крстић, освојио је треће место на Републичком такмичењу из 

математике, на шта смо посебно поносни!  

 

Велики број наставника је и ове школске године био укључен у рад Регионалног центра за омладинско 

предузетништво који и са успехом развија предузетничке вештине својих ученика и охрабрује их да после завршетка 

школовања покрену свој властити бизнис. 

Важан сегмент деловања Центра у вези је са пројектом Достигнућа младих у Србији који спроводи образовне 

програме из области предузетништва и финансијске писмености, по лиценци Јуниор Ачиевемента. 

Ове године развијане су: Ученичка компанија ЛЕКЦИО, чији је ментор био Братислав Васић  се бавила снимањем и 

аплоудовањем наставног садржаја. Иноватинвност ове компаније огледала се у занимљивом концепту самог садржаја који је 

дат кроз анимације, презентације и покретне слике, а главна ставка је да су ученици били предавачи. 
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Ученичка компанија РиСид на челу са менторима Милица Андрејев, Сузана Стишић и Ивана Миљковић се бавила 

производњом и продајом ендемичних – угрожених врста биљака као што су ртањски чај и жалфија, а које су произвођене у 

култури ин витро. 

Циљ компаније је био да ове угрожене биљне врсте врати на своје природно станиште, спречи њихово изумирање и 

одржи биодиверзитет. 

Ученичка компанија Рифјуто Органико са ментором Јасном Петровић се бавила употребом органског отпада за узгој 

органских гљива уз слоган РУКОМ УБЕРИ, ЗДРАВЉЕ ИЗАБЕРИ! 

Док је Адет – етно село, ученичка компанија која је била конципирала и тржишту понудила нови формат тематског 

туризма, као и своје саветодавне (консалтинг) услуге и идеје за развој субјеката у туризму. Концепт је био утемељен на 

нематеријалним добрима наше културе и традиције. Ментори ове компаније биле су Оливера Аризановић, Јелена 

Милосављевић, Олгица Крстић и Гордана Крстић. 

Ученичка компанија РиСид је била најбоља у региону Југоисточне Србије и учествовала је у националном финалу, где 

је била пета од десет првопласираних компанија, а затим је учествовала и на европском виртуелном сајму предутетничких 

идеја! 

 

И ове као и  протеклих година  једна од  активности нашег тима била је и праћење  резултата које ученици  остварују 

на блок настави. Ове године су  ученици наставу у блоку имали у реалним условима у предузећима, банкама и 

осигуравајућим  компанијама за разлику од претходне године када је због епидемиолошке ситуације блок настава 

организована у школи.  Резултати су праћени оцењивањем дневника   које ученици доносе након обављене  блок наставе. 

Сви предметни професори који су били задужени за извођење блок наставе доставили су председници Актива економске 

групе предмета извештаје о обављеној блок настави  и ефектима исте.  
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Када је реч о часовима одељењског старешине ови часови су држани редовно. Ове године много већи број часова 

могао је да се посвети другим садржајима за разлику од претходне године где се на часовима одељењског старешине највише 

говорило о мерама заштите од вируса COVID19. 

На жалост, због недостатка података није било могуће ове године урадити  извештај о упису прошлогодишњих 

матураната на жељене факултете.  Наш тим изражава уверење да ће ове године то бити могуће и да ћемо наставити са 

праксом праћења успеха наших ученика и након завршетка школе. 

 

 

                                                                                                                                                  Координатор тима  

                                                                                                                                                                             Ивана Миљковић



 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 
2021/2022 

Опште информације о стручној школи 
 

  

Економска школа  

      

   Назив стручне 
школе:    Национални 

регистарски број:        

     (уколико постоји)      

 

Адреса стручне 

школе: 

 

Улица: 

 

Мајаковског  бр.2 

 

 

Град:     Ниш   

         

 Контакт подаци                 

 надлежне школске                   

 управе:                   

                     

 Контакт подаци 

стручне школе: 

Телефон:   Факс:  Мејл:    Веб-сајт: 

 018237976  018/530412  ekosknis@mts.rs  www.esn.edu.r
s 

                   

 Име и презиме 

 Владимир Кузмановић  директора: 

    

 Име и презиме 
  Сузана Стошић 

            

 руководиоца тима за             

 самовредновање:                   

                      
 

Датум извештаја о 
                   

                     

 самовредновању:  07.07.2022.                

                      

mailto:ekosknis@mts.rs
http://www.esn.edu.r
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 Период трајања   Од:        До:        

 циклуса  01/09/2021      31/08/2022        

 самовредновања:                     

 

 

Чланови тима за текући циклус самовредновања 
 

 

Тим Име и презиме Позиција 

   

Тим за самовредновање 

Владимир Кузмановић  директор 

Ивана Крстић Станојевић психолог 

Катарина Ристић психолог 

Јелена Величков педагог 

Сузана Стошић наставник 

Соња Петковић наставник 

Весна Петровић наставник 

Зорица Стојановић наставник 

Ивана Петковић наставник 

Миљана Марковић наставник 

 

 

 

На састанку, одржаном септембра 2021. године, чланови Тима су констатовали да је 
школске 2021/2022 године потребно вредновати област квалитета „ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“ и „ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“.  
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План рада:   
 

Време 
реализаци

је 

САДРЖАЈ/АКТИВНОС
ТИ 

РЕАЛИЗАТО
РИ 

Начин праћења и 
извештавања 

Циљеви 

************ 

очекивани 
исходи 

октобар 
2021  Динамика рада и подела 

задужења 

координатор и 
чланови Тима 

 записници, 
 састанци, 
 извештаји, 
 анкете 

 Квалитетниј
е 
самовредно
вање 

 Квалитетниј
и упитници 

 Објективниј
а слика 
стања у 
одређеној 
области 
квалитета 

новембар 
2021 - 

јануар 
2022 

 

 Припрема упитника 
 

чланови Тима 

после III 
тромесечја 

2022 
 Анкетирање ученика, 

родитеља и запослених 
чланови Тима 

април 2022 
 

 Тумачење резултата 
 

чланови Тима 

мај - јун 
2022  Писање извештаја 

координатор и 
чланови Тима 

јун 2022  Извештавање о 
резултатима 
самовредновања 

координатор 
Тима 

август 
2022 

 Одређивање кључних 
области 
самовредновања и 
показатеља за 2022/2023 

координатор и 
чланови Тима 

 

Активности тима за самовредновање  

 

 Инструменти и технике за спровођење самовредновања: 
 Анализа школске документације, чеклисте и упитници за наставнике и ученике. 

 

 

 Чување, заштита и располагање подацима: 
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Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика 

 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.  

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 
складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.  

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.  

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 
програмским циљевима и индивидуалним потребама.  

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализацији подршке у учењу.  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. 

 

Анкетирање ученика, наставника и родитеља спроводе задужени наставници који 
обезбеђују чување података. Упитници су анонимни. Увид у сакупљени материјал 
обезбеђен је само за чланове школског тима за самовредновање. Рачунаће се средња 
вредност, релативна структура и остали статистички показатељи. 

 

 

 Разматрање препоручених мера: 
Осмишљавање конкретних активности (на основу добијених показатеља) које треба 
спровести у циљу подизања квалитета рада. 

 

 

 Одређивање кључних области самовредновања и показатеља за 2022/23. годину:  
Информисање чланова Тима о досадашњем раду. Дискусија на тему предмета 
самовредновања уз сарадњу са осталим Тимовима школе. 
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Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.  

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.  

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.  

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 
заступнике.  

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 
са релевантним институцијама и појединцима.  

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 
образовања.  

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).  

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 
ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.  

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој.  

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 
ученика, односно каријерно вођење и саветовање.  

 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима 

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.  

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.  
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4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.  

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група.  

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма).  

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима 
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.  

Извори доказа 

 

Извршено је анкетирање ученика, родитеља и наставника. Оствареност стандарда оцењена 
је нивом од 1 до 4. На основу анкетирања дошли смо до следећих података: 

 

СТАНДАРД ВРЕДНОВАЊА 3.2.,  које процењује  колико ШКОЛА 
КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИ БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА 
УЧЕНИКА сагледава се кроз присутност следећих индикатора на часу: 
 
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.  

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 
складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.  

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.  

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 
програмским циљевима и индивидуалним потребама.  

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.  

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 
индивидуализацији подршке у учењу.  

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 
унапређивање наставе и учења. 
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Када је у питању процена колико се резултати праћења образовних постигнућа користе се 
за даљи развој ученика, 67.5% наставника и 60% родитеља процењује да је то 
тачно/присутно у потпуности, док 19.4% ученика процењује да је то тачно/присутно у 
потпуности. И у овим резултатима видимо да се разликује перцепција ученика и 
самопроцена наставника у вези са овим индикатором.  

 

На основу извршене анализе анкетирања Тим процењује да је потребно на часовима 
стално наводити примере из реалног живота на којима ученици виде применљивост знања 
која стичу на часовима.  На тај начин показати ученицима да знање стечено у школи 
омогућава боље сналажење у садашњем и будућем животу. Такође, радити на развијању 
функционалног знања. 

 

 Посебно бисмо истакли позитивне оцене ученика и родитеља у смислу: 

 

 да се допунска настава у школи организује у складу са потребама ученика  
 да ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 

 
Просечна оцена овог стандарда је 2,75, што одговара нивоу остварености 3. 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.  

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.  

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.  

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.  

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 
заступнике.  

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи 
са релевантним институцијама и појединцима.  

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 
образовања.  

 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.  
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4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).  

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 
ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.  

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој.  

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 
ученика, односно каријерно вођење и саветовање.  

 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима 
са изузетним способностима.  

 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.  

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.  

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.  

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група.  

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма).  

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима 
из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.  

 
Када је у питању процена како у школи функционише систем пружања васпитне 
подршке свим ученицима и подршке у учењу утврђени су следећи резултати: 

 

Школа предузима различите мере за пружање подршке у учењу ученицима: допунски рад, 
додатни рад, секције, тимови, такмичења, ваннаставне активности. У току првог 
полугодишта школске 2021./2022., услед опасности од вируса COVID-19, настава је 
организована по комбинованом моделу. Ученицима је пружена помоћ тако што су могли 
да прате часове у реалном времену путем платформе МС Теамс и комуницирају са 
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наставницима.  

 

Анкетирано је 295 ученика од којих се, по овој тврдњи, изјаснило: 14,6% да школа не 
предузима никакве мере за пружање подршке у учењу; 17,3% се изјаснило да школа у 
мањој мери предузима различите мере пружања подршке; 26,1% је за то да школа у већој 
мери предузима различите мере за пружање подршке у учењу; 32,5% се изјаснило да 
школа у поптуности (у највећој мери) предузима различите мере за пружање подршке у 
учењу ученицима. 

 

Од анкетираних 76 наставника: 1,3% сматра да тврдња није присутна; 2,6% сматра да је 
присутна подршка у учењу ученицима у мањој мери; 31,6% испитаника тврди да се у већој 
мери предузимају различите мере за пружање подршке у учењу ученицима; док 63,2% 
сматра да Школа у потпуности испуњава ову тврдњу. 

 

У пружању васпитне подршке ученицима укључују се: одељењски старешина који изриче 
мере и предлаже начине како да се, најчешће кроз друштвено-користан рад, хуманитарни 
рад, презентације и сл. ученику помогне; Педагошко-психолошка служба која активно 
учествује у разговору са ученицима, констатује проблеме и тражи могућности за њихово 
превазилажење.  

 

Анкетирањем ученика утврђено је да 10,2% сматра да школа не пружа васпитну подршку 
ученицима; 20,3% тврди да школа у мањој мери предузима разноврсне мере за пружање 
васпитне подршке ученицима; 30,8% је за тврдњу да школа у већој мери предузима мере; 
док највећи број испитаника 28,1% сматра да школа у потпуности (у највећој мери) 
предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.  

 

Од анкетираних  наставника: 2,6% сматра да је присутна васпитна подршка ученицима у 
мањој мери; 27,6% испитаника тврди да се у већој мери предузимају различите мере за 
пружање васпитне подршке ученицима; док 69,7% сматра да Школа у потпуности 
испуњава ову тврдњу. 

 

Када је у питању процена на који начин школа подстиче лични, професионални и 
социјални развој ученика дошло се до следећих резултата: 
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Приликом преласка ученика из једног циклуса образовања у други циклус Школа пружа 
подршку ученицима: 

 

 Школа дочекује ученике уписане у први разред 
 Одељењске старешине и психолошко-педагошка служба помажу ученицима 

приликом њиховог адаптирања на нову средину и нове услове рада 
 

На основу анализе успеха и владања, педагог и психолог Школе позивају ученике на 
разговор у циљу пружања помоћи ученицима у решавању проблема који су довели до 
неповољних резултата у учењу или владању. У тај процес се укључују и одељењске 
старешине, које реагују изрицањем адекватне васпитне и васпитно-дисциплинске мере, 
као и радом на подизању исте кроз различите приступе, најчешће кроз друштвено-корисни 
рад. Предметни професори се укључују организовањем допунске наставе из појединих 
предмета. 

 

У пружању подршке ученицима, Школа у случају потребе укључује породицу односно 
законске заступнике. Приликом решавања било какве непредвиђене ситуације (нпр. 
повреде ученика, кршење васпитних и васпитно-дисциплинских мера), приликом 
награђивања ученика и сл., обавештавају се родитељи и законски заступници. Обавеза 
одељењских старешина је укључивање родитеља или законских заступника приликом 
оправдавања изостанака ученика. Укључена је и педагошко-психолошка служба за 
подршку у решавању потенцијалних проблема. 

Школа сарађује са многим релевантним институцијама и појединцима у циљу пружања 
подршке ученицима: 

a) укључује ученике (уз помоћ предметних наставника) у пројекте које организују 
поједини факултети, омогућује представљање различитих факултета и институција у 
Школи (Економски факултет, Сингидунум, ...), 

b) укључује ученике у предавања и пројекте од стране различитих јединица локалне 
самоуправе  

c) одељењске старешине пружају подршку ученицима који живе у Дому кроз сарадњу са 
одговорним особама (представницима) Дома, 

d) присутна је сарадња са различитим министарствима кроз такмичења ученика 
(нпр.Заштита потрошача у организацији Министарства трговине и туризма), као и 
предавања од стране МУП-а. д) Школа организује Економске трибине са актуелним 
економским садржајима у сарадњи са различитим институцијама (Представници 
различитих факултета...). 

e) Школа организује представљање различитих факултета са циљем да се ученици боље 
упознају са програмом и начином рада истих, што би им помогло приликом одабира 
институције за наставак школовања у следећем циклусу 
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Кључне снаге  Кључне слабости 

 Професионална стручност наставника 
 Оријентисаност на унапређивање 

квалитета 
 Подршка ученицима у учењу 
 Пружање васпитне подршке ученицима 
 Континуирано праћење успешности 

ученика 
 Сарадња са релевантним 

институцијама и појединцима у циљу 
пружања подршке ученицима 

 Укључивање родитеља и законских 
заступника у пружању подршке 
ученицима 

 

 

 

 

 Недовољно јасно праћење појединих 
ученика путем `online` наставе на 
даљину 

 Недостатак социјализације у међусобној 
комуникацији на релацији ученик-
наставник, ученик- психолог,педагог, 
ученик-ученик 

 Недовољна помоћ при усмеравању и 
одабирању будућег занимања ученика у 
виду професионалне оријентације 

 

Просечна оцена овог стандарда је 3,04, што одговара нивоу остварености 3. 
 

Наведени предлози Тима за самовредновање и кључне слабости треба да буде један од 
приоритета у акционом плану, након евалуације  извршеног самовредновања. 

 

 

     Координатор Тима за самовредновање 

               Сузана Стошић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА  И ЗАНЕМАРИВАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.Г. 
 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења , неговања атмосфере 
сарадње,  уважавања и конструктивне комуникације, Тим за заштиту ученика од насиља је 
у току школске 2021/2022. г.  у оквиру планираних превентивних активности, урадио 
следеће: 

На састанку Тима одржаном 26.08.2021. г.разматран је и усвојен план рада Тима за 
школску 2021/2022. годину. Истакнуто је да већа пажња треба бити посвећена сарадњи са 
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родитељима. Предложено је да се за време састанка Савета родитеља организује 
предавање о превенцији насиља. Такође, предложено је да једна седница Ђачког 
парламента буде посвећена превенцији вршњачког насиља.  

 На састанку Савета родитеља одржаном 15.09.2021. координатор Тима, Љиљана 
Костић – Чолић    упознала је родитеље са процедурама у случају насиља, знацима 
који указују на то да ли дете трпи насиље или се насилно понаша, начинима 
превенције вршњачког насиља и изменама и допунама Правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање, занемаривање и 
дискриминацију. Било је речи и о заштити ученика од дигиталног насиља. 

 На родитељским састанцима изнети су закључци донети на Савету родитеља, а 
такође родитељи су упознати са појмом и видовима дискриминације као и о 
поступцима и мерама којима се санкционише дискриминација. 

 
 У периоду октобар-новембар 2021. припремљен је материјал на тему Појам и 

видови дискриминације и подељен одељењским старешинама  са препоруком да се 
час разредног старешине претвори у радионицу кроз коју ће ученици доћи до 
нових сазнања о себи и другима, односно до сазнања о томе како се осећају особе 
кад их околина избегава, а они сами нису одговорни, нити су утицали на то. 

 
 Пригодним текстом обележен је Међународни дан толеранције 16.11.2021. године. 

 
 На састанку Тима одржаном 23.11.2021.,поводом сукоба ученика у Дољевцу 

чланови Тима на челу са директором школе, пошто су и родитељи и ученици 
изнели све што су имали у вези сукоба, сугерисали су да увек у сличним 
ситуацијама треба добро размислити како решити неки проблем и избећи овакве 
ситуације. 

 
              Скренута је пажња  ученицима да је  употреба силе у решавању конфликата 
неприхватљива. 
              С тим у вези, узевши у обзир све детаље поменутог догађаја, Тим за заштиту 
процењује да се ради о трећем  
             нивоу насиља и предлаже меру Укор директора и покретање васпитно 
дисциплинског поступка.  
 

 На састанку Тима одржаном 27.12.2021. поводом физичког сукоба ученица на часу 
српског језика, (одељење IVe4) чланови Тима су упознати са ситуацијом. Са 
ученицама  је обављен разговор у канцеларији психолога, у четвртак 23.12.2021. у 
12:30 часова. 
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               Стручна служба је предложила директору меру - Укор директора а са друштвено 
корисним-хуманитарним  
              радом ће се почети у другом полугодишту. 

 
 
Тим за заштиту је проценио да се ради о II нивоу насиља, након чега је предложено 
да се у циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере 
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације предузму конкретне мере и 
активности којима ће се директно утицати на смањење насиља односно подстицање 
нулте толеранције на све облике насиља. 
 

 На састанку Тима одржаном 28.12.2021. поводом физичког сукоба ученица у 
кафићу, Чланови Тима за заштиту упознати су са догађајем који се десио  у 
понедељак, 27.12.2021. у кафићу преко пута школе, за време часа математике, када 
су се ученице сукобиле са ученицама из Трговинске школе. (одељење Iе5).  

              Са ученицама  је разговор је обављен у канцеларији психолога, у уторак, 
28.12.2021. у 12:30 часова 
             Ученицама је објашњено да школа мора да реагује законски кад је насиље у 
питању, тако да ће бити  
             покренут васпитно дисциплински поступак за ученице и биће кажњене у складу са 
учињеним прекршајем.   
 
              Стручна служба je  предложила директору меру - Укор директора а са друштвено 
корисним-хуманитарним   
              радом ће се почети у другом полугодишту.  
 
          Тим за заштиту је проценио да се ради о II нивоу насиља, након чега је такође 
предложено да се у циљу    
           стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере сарадње, 
уважавања и конструктивне  
           комуникације предузму конкретне мере и активности којима ће се директно утицати 
на смањење насиља 
           односно подстицање нулте толеранције на све облике насиља. 
           Конкретне мере и активности наведене су у Записницима са састанака Тима за 
заштиту. 
 

 На састанку Тима за заштиту одржаном 28.3.2022. било је речи о неколико важних 
питања: 
 
Наиме, као вид подршке свим запосленима у средњим школама и другим васпитно-
образовним институцијама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
је у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило видео обуку у циљу 
повезивања постојећег Правилника са превентивном педагошком праксом и 
поступањем у ситуацијама заштите од насиља. 
Видео обука је доступна на интернет презентацији Министарства просвете. 
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Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане 
обуке, доступан је на приложеном линку. 

 Извештај о реализованим активностима интерног стручног усавршавања, такође 
попуњава сваки учесник,       преко приложеног линка.   

 Договорено је да се на Наставничком већу прикаже  поменута видео обука и да запослени 
попуне       Евалуациони упитник и Извештај. 

Поред тога водила се и дискусија везана за насиље на друштвеним мрежама и како 
превентивно деловати. 

 На састанку Тима који је заказан хитно  7.4. 2022. године радило се о следећем: 
 

Наиме, дана, 7.4.2022. мајка ученика Игњата Живића, Ивана Живић,  пријавила је 
директору школе да је дана 29.12.2021. године, Душан Ристић од мајке Наташе Ристић,  за 
време малог одмора у тоалету, ударио песницом, њеног сина Игњата Живића. Присутан је 
био и Лука Васиљевић од мајке Мариоле Васиљевић,  такође ученик тог одељења. По 
наводима мајке, Душан Ристић  је запретио Игњату Живићу да о овоме не сме никоме 
ништа да каже, уколико помене било коме избошће га ножем. Игњат Живић  је позвао 
друга Вељка Ангелова,  да му донесе ранац како би отишао кући. Игњат Живић је отишао 
код девојке која живи у близини школе, и јавио родитељима да ће код ње остати цео дан.  

Увече када се вратио кући, родитељи су приметили на Игњатовом лицу масницу. Игњат 
им је испричао шта се десило и замолио их је да никоме ништа не причају, нити било кога 
обавештавају, јер је по сазнању које има Игњат, ученик Душан Ристић  члан неке 
навијачке групе која је јако насилна. 

Мајка додаје да је дана, 28.3.2022. за време великог одмора у учионици, у којој су били и 
други ученици, Душан Ристић  поново претио Игњату док је Лука Васиљевић држао врата 
од учионице како неко од наставника не би то и видео. Тада је Душан такође покушао у 
више наврата да удари Игњата али му је он задржао руке.  

Мајка такође наводи да има сазнање да су и други ученици уплашени и да добијају претње 
од стране Душана Ристића и да како мајка наводи „моле“ Игњата  да нигде не наводи 
њихова имена јер се плаше Душанове реакције.  

На састанку Тима за заштиту процењено је да се ради о трећем нивоу насиља. 
 
Директор школе је  поднео пријаву надлежним органима и обавестио надлежну школску 
управу. 
 

 Дана 26.5. 2022. године одржано је предавање у нашој школи на тему „ Превенција 
вршњачког насиља“, за ученике и наставнике. Предавачи су били др Ивајло 
Илијев психијатар, Сања Трајков педагог, Јелена Крстић психолог 
Предавање је било јако занимљиво и поучно. Ученици су активно учествовали у 
дискусији, постављали питања предавачима и одговарали на њихова питања. 
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 На састанку Тима за заштиту одржаном 1.6.2022. радило се о следећем: 

 
Наиме, ченица другог разреда, одељења IIe1, Марија Јовановић долази на заказани 
разговор код психолога у понедељак, дана 30.05.2022. године. Психолошка служба је 
дошла до сазнања да се у петак поподне, 27.05.2022. године  на часу ликовног у одељењу 
IIe1  догодио инцидент између Душана Ристића и Марије Јовановић. За време трајања 
часа, Душан Ристић је физички насрнуо на Марију Јовановић, са којом је иначе у 
емотивној вези. На основу разговора са Маријом, дошли смо до сазнања да је за време 
малог одмора,  Душан пресрео на ходнику, тражио да му се врати и да је вуче. Расправа се 
наставила на часу ликовног да би је на крају повукао за мајицу и псовао. Она му је 
ударила шамар да би се склонио од ње.   Душан је потом у бесу поцепао Маријин ранац а 
Марија је напустила час и више се није враћала.  Професор ликовног, Милан Николић 
наводи да је за време часа све било у реду, да ништа чудно није приметио све до тренутка 
док Душан није устао и поцепао ранац видно нервозан. уради, пружена је подршка и 
рађено је на оснаживању њене личности. Након обављеног разговора са Маријом, стручна 
служба је заједно са разредним старешином, Татјаном Јанковић, заказала разговор са 
њеном мајком Милицом, дана 31.05.2022.     

На састанку Тима за заштиту процењено је да се ради о  II нивоу насиља. 
 
 
      Љиљана Костић – Чолић,  координатор Тима 

 

ТИМ  ЗА  ДОДАТНУ ПОДРШКУ  И  ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ И ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Извештај о раду Тима на крају школске 2021/22. године 

 

У другом полугодишту школске 2021/22. Тим за додатну подршку и инклузивно образовање 
велику пажњу усмерио је ученицима који имају тешкоће у савладавању градива. Успех ученика 
постигнут у првом полугодишту ове школске године показао је у ком смеру ова подршка треба да 
иде. Било је ученика који су имали лоше здравствено стање и пуно изостајали са наставе због тога. 
У договору са одељењским старешинама они су упућени на допунску наставу и са њима су 
наставници индивидуално радили више. Неки ученици радили су по ИОПу 1 из појединих 
предмета. У другом полугодишту један ученик четвртог разреда имао је ИОП 2 из појединих 
стручних предмета. Управо такви предмети били су на матурском испиту. Ученик је полагао 
матурски испит са измењеним садржајима, по одобрењу родитеља и интерресорне комисије. 
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Дана 8.6.2022. године одржан је састанак Тима у вези полагања матурског испита ове школске 
године. Тиму су присуствовале сви наставници који реализују матурски испит, стручна служба и 
одељењске старешине. Припремњени су сви са измењеним садржајима, намењени ученику који 
ради по ИОПу 2. Сличне тестове ученик је увежбавао током полугодишта са својим предметним 
наставницима. Ради се о тесту стручно – теоријског знања и практичном делуматурског испита из 
предмета финансијско – рачуноводствена обука.Такође постоје и ученици којима је због 
слабовидости било потребно припремати посебне тестове са повећаним фонтом, како би их 
урадили без потешкоћа. 

Хвала свим одељењским старешинама који су конструктивно и правовремено сарађивали са 
Тимом. У кооррдинацији Тима и одељењских старешина лежи кључ успеха на корист и 
задовољство свих ученика наше школе. 

 

У Нишу, 15.7.2022.                                                                                      Координатор Тима 

                                                                                                   Марија Петровић, наставник математике 

                                 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА  ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОД. 

Читава школска 2021/2022.год., као и претходна, обележена је борбом против 
пандемије корона вируса. 

 У првом полугођу, ученици су пратили и непосредно наставу у школи, али и 
од куће, on line. Кризни штаб, формиран на нивоу Републике Србије у зависности од броја 
заражених, на недељном нивоу је доносио одлуке о моделу праћења наставе. 

  У другом полугођу, ситуација са корона вирусом је била нешто повољнија.  
У почетку су се одељења делила у две групе, где је прва група пратила наставу 
непосредно, у шоли, а друга од куће, а сутрадан би било обрнуто. Иако је то доносило 
доста невоља и ученицима и наставниима, показало се да је одлука била исправна јер је 
пандемија почела да јењава. Од априла 2022.год. сви ученици су долазили у школу. Тим за 
безбедност је свакодневно пратио да ли се поштују мере против корона вируса, како 
ученика, тако и запослених. Маске су и у априлу и мају биле обавезне, обавезна 
дезинфекија руку приликом доласка у школу, као и дезинфекија учионица и кабинета. 

 Крајем априла и почетком маја 2022.год. појавио се нови проблем за све 
школе у Републици Србији, а то је, да су путем мејлова, углавном из иностранства, 
стизале, на сву срећу лажне, дојаве о подметнутим  бомбама у многим школама. Полиција 
је сваку дојаву озбиљно схватала и вршена је детаљна претрага по школама. У нашој 
школи су извршене блаовремене припреме, за случај да стигне мејл о подметнутој бомби. 
Сваки од домара је у својој смени био задужен да, ух помоћ наставника, изведе брзо и без 
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панике, ученике из школске зграде. На сву срећу нисмо имали никакву дојаву, али смо 
морали да угасимо званични мејл школе.  

 Овај тим имао је и друге активности: стална контрола противпожарних 
апарата, провера исправности електричних инсталацијa, спречавање клизавости подова 
као фактор ризика безбедности ученика, поготову у зимским условима праћеним снегом. 
Такође, стално је вршена и контрола безбедности објекта школске зграде, кабинета и 
дворишта. 

 Захваљујући дисиплини, ангажовању и пожртвовању свих у школи, успешно 
смо завршили наставну 2021/2022.год. 

                                                                                                                             
Координатор Тима за 
безбедност ученика 
                                                                                                                              
Зоран  Стевановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И 
МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ на крају школске 2021/2022 године 

 

Тим за превенцију болести зависности и  малолетничке деликвенције је одржао последњи 

састанак школске 2021/22 године 05.07. 2022 у 10 часова.  Састанку су присуствовали: 

Бојан Марковић, Даниела Ранђеловић, Жарко Китановић , психолог школе Ивана 

Станојевић Крстић и координатор тима Ивана Петковић. Оправдано одсутни , али 

упознати са дневним редом и активностима састанка били су: Илија Марчетић и  Биљана 

Ранђеловић. Чланови тима су на састанку разматрали  реализацију планираних 

активности. Утврђено је да су у току школске године успешно реализоване следеће 

активности:  

У октобру је  реализовано предавање на тему: „Зависност од интернета “, уз  видео 

материјал који је ученицима постављен на платформи Microsoft Teams. Обухваћени су 

ученици свих одељења Економске школе у Нишу, као и ученици издвојеног одељења у 

Дољевцу. У оквиру презентације ученици су имали прилике да одраде краћу анкету са 

одређеним тврдњама како би сами проверили да ли превише времена проводе на 
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интернету. Неки ученици су истакли да превише времена проводе на инренету, док је 

већина на основу одговора тврдила да је коришћење интернета и друштвених мрежа код 

њих у дозвољеним  границама. На крају ове активности су ученицима предочене 

информације да се у Нишу на лечењу од зависности од интернета тренутно налазе 4 младе 

особе старости између 25- 30 година, а да је тај број на нивоу Србије знатно већи. Такође 

су ученици упознати са последицама болести зависности од интернета. Носилац 

реализације ове активности била је  Даниела Ранђеловић наставник права, док су 

учесници сви остали чланови тима.  

Новембра месеца је израђен пано у холу школе и на тај начин је обележен Месец борбе 

против болести зависности. Носилац ове активности је Ивана Петковић, наставник 

социологије. Ученици су овом приликом, могли да се ближе упознају са последицама  

свих болести зависности. Као што су: алкохолизам, наркоманија, зависност од интернета, 

коцка. Такође су могли да се информишу о могућим знацима зависности које се могу 

уочити код зависника. На паноу су биле истакнуте и могуће мере и савети за спречавање 

појаве болести зависности, као и савети родитељима како да на један конструктиван начин 

комуницирају са својом децом. На овај начин би се осигурао један здрав емоционални 

развој и  пружила морална подршка деци и адолесцентима. Такође, је истакнуто да је 

веома  важно радити на стварању и очувању сигурног окружења али и добре атмосфере у 

кући  и   у  школи. 

Као допуна ове активности, израђене су анкете о психоактивним супстанцама, алкохолу и 

пушењу. Анкете су прослеђене наставницима грађанског васпитања и веронауке, у 

штампаној и електронској форми . Они су  на часовима, путем платформе Microsoft Teams  

или непосредно, са ученицима свих разреда, реализовали ову активност. Након 

реализације, наставници – чланови ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

И МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ су извршили анализу попуњених анкета. 

Примећена је заинтереованост ученика , добра сарадња и позитиван став о њој. Ученици 

су истицали да су неке информације о болестима зависности управо сазнали на овај начин. 

На основу анализе резултата уочено је да су ученици информисани о психоактивним 

супстанцама, штетном утицају и болестима зависности, али да треба што чешће причати о 

њима и њихговим последицама. Децембра месеца 2021.године обавњено је предавање и 
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презентација на тему „Малолетничка деликвенција“ на часовима грађанског васпитања и 

веронауке. Организатор ове активности је наставник социологије Ивана Петковић, а 

учесници су наставници грађанског васпитања Биљана Ранђеловић,  Бојан Марковић, 

наставници  веронауке и ученици. Ученици су упознати са појмом  и врстама  

малолетничке деликвенције, знају да објасне начине санкционисања деликвентног 

понашања а такође су аргументовано дискутовали  са другим ученицима на тему 

злоупотребе психоактивних супстанци  и њихову повезаност са малолетничком 

деликвенцијом. У току фебруара месеца наставници веронауке су реализовали 

презентацију на тему „ Вером против негативних појава у друштву“ уз адекватно 

предавање на часовима и дискусију. Ова презентација је  прослеђена ученицима на 

часовима грађанског васпитања и веронауке. Организатор ове активности је наставник 

веронауке Илија Марчетић, а учесници су Жарко Китановић, наставници грађанског 

васпитања и ученици. Након ове активности ученицима је указано на  моралне вредности 

које утичу на успешну социјализацију и које је пожељно развијати и неговати, да  је 

толеранција веома важна у односу са вршњацима и у друштву. Ивана Петковић наставник 

социологије је у корелацији са еколошком секцијом на челу са наставницом Милицом 

Андрејев  у четвртак, 10.02.2022. у 19 часова путем платформе Мс Тимс,  организовале 

предавање на тему "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама".  О овој теми 

је  говорио Мр сци др Чедомир Шагрић, специјалиста социјалне медицине и 

супспецијалиста здравственог васпитања, начелник Центра за промоцију здравља у 

Институту за јавно здравље Ниш. Присутни наставници су добили потврду о стручном 

усавршавању унутар установе. Наставник социологије Ивана Петковић је у сарадњи са 

еколошком секцијом , заједно са колегиницом Милицом Андрејев у четвртак 31.03. у 

11:30 организовала предавање на тему Пушење. Предавач је била Душанка Радовановић, 

едукатор Дома здравља Ниш. Овом предавању су присуствовали по двоје ученика првог и 

трећег разреда. Такође, колегинице Ивана Петковић и  Милица Андрејев су организовале 

предавање професора др. Шагрића на тему Наркоманија које је одржано у понедељак 

04.04. у 12:45. Предавању су присуствовали по двоје ученика првог и по један ученик 

другог разреда. На часу одељењског старешине су ти ученици пренели информације са 

предавања целом одељењу. 



117 
 

У току школске 2021/22 године нису реализоване следеће активности које су планиране: 

1. Сарадња са Заводом за васпитање омладине у Нишу, уз гостовање васпитача и 

предавање о последицама деликвентног понашања и вршења кривичног дела. 

2. Трибина на тему “Потрага за собом“, на којој ће гост бити аутор романа под 

истим називом, који ће уз приказ романа указати на могуће начине превазилажења 

деликвентног понашања. 

 
Ове активности ће бити реализоване у току школске 2022/23 

На крају састанка  чланови тима су се сложили да су реализоване активности биле 

успешне али да сматрају да нису у довољној мери озбиљно усвојене од стране ученика. 

Примећена је извесна незаинтересованост и због тога  смо се сложили и констатовали 

важност  интензивног рада са ученицима , посебно оних из осетљивих група. 

                                                    Координатор тима за превенцију болести зависности и  

                                                  малолетничке деликвенције: 

                                      Ивана Петковић 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КВИС ТИМА У ШКОЛСКОЈ 2021/22 ГОД. 

Током школске 2021/22. године, због актуелне епидемиолошке ситуације, нису 
организована окупљања и радионице у просторијама школе. Такође, није било 
организације сајмова образовања и професионалне оријентације. 

Ученици су били упућени на онлајн радионице које је одржавао Euroguidance, где су 
могли да добију много корисних информација и подршку у одабиру каријере, учествују у 
радионицама, да питају све што их занима из области које их интересују, а имају 
недоумице када је у питању будућа каријера. 

Специфични услови одржавања наставе подстакли су одређене факултете да већ у првом 
полугодишту изврше презентације својих студијских програма, остављајући матурантима 
могућност да, у другом полугодишту, посете факултете, да се упознају са простором и 
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могућностима које им нуде. Остављали су промо материјал, слали линкове и упућивали 
ученике завршних разреда на сајтове факултета. 

Тим је на састанку ученичког парламента, представио свој рад и циљеве, објашњавајући 
ученицима да све недоумице везане за даље школовање и планирање каријере могу да 
реше уз помоћ нашег тима. 

У другом полугодишту су мере остале на снази, тако да су одељењске старешине 
подсећале матуранте на сајтове tempus.ac.rs и erasmusplus.rs који им могу дати корисне 
информације везане за будуће образовање или запослење. Наставници ГВ су организовали  
видео презентације '' Занимају ме занимања''. 

Настава у блоку је омогућила ученицима да посете предузећа или банке, развијајући тако 
и стручне компетенције. 

Тим за маркетинг организује презентације школе у основним школама, представљајући 
образовне профиле и активности наше школе, и сарадња са овим тимом се одвија 
континуирно. Поред свих чланова тима, укључени су и ученици који представљају 
занимања за која се школују. 

Посете представника факултета су учесталије у другом полугодишту. Представљање 
студијских програма се обавља, као и код  претходних долазака, у сваком одељењу 
понаособ. Све високошколске установе су пружиле адекватне информације на основу 
којих матуранти могу да планирају даље образовање. Факултети су, сваки у оквиру своје  
установе, организовали дане Отворних врата, са различитим радионицама за 
заинтересоване ученике.  

Психолошко-педагошка служба је организовала Каријерни кутак. Овај вид подршке 
ученицима је пружање стручне помоћи, обављање саветодавних разговора, тестирање за 
одабир занимања или факултета. 

Тим за каријерно вођење је, без обзира на специфичну епидемиолошку ситуацију, 
реализовао план уз много међусобне сарадње, највећим делом у оквиру наше школе. Што 
се тиче шире друштвене заједнице, сарадња је била са високошколским установама, у 
оквиру одобрених мера. Наравно, линкови и сајтови осталих установа су нам омогућили 
да надокнадимо одсуство сајмова, семинара и радионица. 

Упис  матураната на жељене факултете реализација је циља коме сви тежимо: ученици су 
упознали свет занимања, путеве образовања и донели исправне одлуке у складу са својим 
способностима, интересовањима и вредностима. 

                                                                      Кординатор тима 

                                                                  Данијела Стефановић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

Извештај Тима за културне активности школе 
за школску 2021/22. годину 

 
 
Тим за културне активности школе радио је према плану за 2021/22. годину у следећем 

саставу: координатор тима - Оливера Аризановић; чланови тима - Пантовић Соња, Анита 
Миленковић, Мирјана Радојковић, Драгана Петровић, Соња Петковић, Дејана Пушкић, Ивана 
Милићевић, ученици и родитељи ученика.  

Циљ Тима јесте и ове године био унапређење идентитета школе, чиме је дат допринос 
проширењу и снажењу утицаја школе на васпитање и културни развој ученика, а самим тим и на 
брендирање школе у окружењу у коме егзистира.  

У вези са тим су планиране и реализоване заједничке културне и образовне активности са 
установама и организацијама на нивоу општине Медијана, Града Ниша, на националном и 
међународном плану. 

Намера Тима је била да и у школској 2021/22. кроз културне активности подстиче бољу 
информисаност ученика, да ђаке упознаје се са различитим културама, негује слободу говора 
ученика, критичко мишљење, поспешује лични развој, унапређује самопуздање и личну 
одговорност ученика. 

Рад Тима је у знатној мери био је одређен и мерама за сузбијање пандемије и одвијао се у 
првом полугодишту добрим делом у онлајн окружењу или у обиму који је у складу са 
превентивним активностима, али је, на наше велико задовољство, више него богат. 

Тим је у току првог полугодишта остварио учешће у више пројеката и активности на 
локалном, националном и међународном нивоу. 

Септембра месеца је тим изузетних ђака Економске школе: Анђела Маринковић, Анђела 
Крстић, Наталија Станковић, Маја Милошевић, Мартина Мишкељин, Јана Цекић, Тамара 
Стојановић, Ива Игић, Бранко Миленковић,  Мила Јовановић, Исидора Милосављевић, Наталија 
Павковић, Милица Младеновић, Милица Рајковић,  Драгана Цветковић и Антонио Павловић, под 
менторским вођством Оливере Аризановић, наставнице српског језика и књижевности, награђен 
Националном ознаком квалитета, а октобра и Европском ознаком квалитета за изузетан рад у 
еТвининг пројекту "Палеографски амбасадори - Међународни дан матерњег језика 2021. 
године/International Mother Language day 2021".  

Пројекат за који су награђени ће бити изложен као пример добре праксе на посебном месту 
на европском порталу www.etwinning.net. 

http://www.etwinning.net.
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Признања - "Палеографски амбасадори - Међународни дан матерњег језика 2021. 

године/International Mother Language day 2021". 
 
У септембру су нам сјајан тим ученика и наша колегиница Милица Андрејев испричали 

причу о значају озонског омотача поводом Међународног дана заштите озонског омотача 
16.9.2021. 

 Тим ученика предвођен професорком Оливером Аризановић, 26.9.2021. је пригодним 
активностима, уређивањем изложбеног паноа и укључивањем у нови иТвининг пројекат обележио 
Европски дан језика  који је ове године као иницијатива прославио свој 20. рођендан.  

 
Ученици Економске школе у Нишу су 

дана 11.10.2021. године у просторијама 
Научно-технолошког парка у Нишу 
учествовали у радионици на тему 
„Активизам за заштиту животне средине“. 
Радионицу су организовали удружеље 
„Прилатељи деце Србије“ у сарадњи са 
Саветом Европе. 

 
„Активизам за заштиту животне средине“ 

 
Током октобра смо се трећу годину за редом укључили и у Међународни пројекат 

обележавања Дана интелигенције. Координатор пројекта и аутор четири догађаја којима се 
наша школа придружила овој акцији у организацији Менсе Србије, удружења УченIQ и 
Института за модерно образовање је професорка српског језика и књижевноста Оливера 
Аризановић у координаторству са Весном Петровић, професорком економских предмета и у 
сарадњи са реализаторкама активности наше школе у оквиру пројекта: Иваном Миљковић, 
Горданом Крстић и Маријом Марковић. 
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Обележавања Дана интелигенције 

 
На мапи обележавања Дана интелигенције нашло се ове године 176 догађаја од којих је 4 

организовала наша школа која се нашла на првом месту међу најуспешнијима. 
Децембра месеца је Стручна комисија међународног пројекта Дан интелигенције донела је 

одлуку да наш рад буде награђен и објављен у истоименом Зборнику радова, а позвани смо и да 
свој рад представимо на стручном скупу који ће бити реализован у марту 2022. године. 

 
 

         

 
Признања за менторски рад на Обележавању Дана интелигенције 2021. 

 
 

Тим младих литерараца Економске школе под менторством Оливере Аризановић је 
учествовао осамнаест дана у стварању прве од две приче током међународног „round robin” 
пројекта катедре за србистику Филозофског факултета у Нишу. Било је то врло занимљиво 
искуство за све учеснике, подстицајно и инспиративно, а приче настале током пројекта се налазе 
на „Филоблогу” катедре за србистику Филозофског факултета у Нишу. О својим активностима је 
тим наше школе направио и видео презентацију. 
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 У оквиру „round robin” пројекта је учествовало тридесет и пет тимова на шта је наш тим 
посебно поносан јер су тимови били састављени како од средњошколаца, тако и од студената и 
чланова књижевних часописа из читавог региона Балкана. 

Прву причу писало је осамнаест тимова са укупно шездесет једним учеником, седамнаест 
наставника и три студента. Наш тим под именом „Економско пероˮ  чиниле су ученице: Емилија 
Маринковић, Исидора Милошевић, Милица Вељковић, Наталија Јовановић и Тијана Ђорђевић. 

    
Рад у оквиру „round robin” пројекта 

 
Током октобра месеца ученици Економске школе из Ниша, предвођени професорком 

Милицом Андрејев, и ученици Средње Економске школе из Сомбора, у оквиру средњошколске 
интеркултуралне размене под слоганом „Различитости нас уједињују“, имали су прилику да 
посетом Нишу, односно Сомбору, боље упознају локалне средине и истраже различит културни 
садржај која два града имају и међусобно се боље упознају. Мисија ових размена је оснаживање 
младих за разумевање и бављење темама интеркултуралности и културне разноликости и 
промоцију ових вредности у широј јавности у Србији.  

Организатори ове размене су били Удружење за локални развој Каменица и Сомборски 
едукативни центар – СЕЦ. 

 

     
 

Интеркултурална размена 
 
У новембру је Тим за културне активности школе радио на буђењу интересовања ученике 

за нове теме из света економије и аудио-визуелне продукције и радионице које нам је као сарадник 
припремио факултет ФЕФА, а међу предавачима реализаторима је био доц. др Срђан Вербић, сада 
продекан за наставу, бивши руководилац програма у Научно-истраживачкој станици Петница и 
некадашњи министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије. 

Обележили смо и Међународни дан детета и новембар - месец борбе против болести 
зависности пригодним разговорима и садржајима.  



123 
 

Тим поводом је професорка социологије Ивана Милојковић Петковић припремила са 
својим ученицима пригодне садржаје презентоване преко паноа, а Милица Андрејев, професорка 
биологије, водила занимљиве разговоре са ученицима. 

 

Међународни дан детета 
и новембар - месец борбе против болести зависности 

 
 
Ђаци одељења школе у Дољевцу су на часу секције  историје у циљу неговања здравља 

имали час са темом Исхрана некад и сад. Видели су како су се наши преци некад хранили, а како 
ми данас. Извукли су закључке и задали себи задатак да им исхрана буде што здравија, а 
активности је организовала професорка Марија Ристић. 

 

Исхрана некад и сад 

Тим за културне активности школе пренео је позив Департман за педагогију Филозофског 
факултета у Нишу заинтересованим ученицима и колегама за учешће у активностима у оквиру 
обележавања Виртуелних дана педагогије. 
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Тим је 1.12.2021. године учествовао у организацији конференције за штампу у нашој 
школи поводом донације коју смо добили од Еуробанка  на основу пројекта који су 
припремили помоћник директора Братислав Васић и професорке Слађана Радојловић и 
Оливера Аризановић.  

У оквиру самосталног друштвено-одговорног пројекта Еуробанке  „Школа као 
нацртана за Вас” обезбеђена је за школу рачунарска и друга неопходна опрема у вредности 
од око милион динара, за формирање дигиталне учионице.  

 

 
Пројекат Еуробанке  „Школа као нацртана за Вас” – конференција за новинаре у 

Економској школи у Нишу 
 
У циљу едукације младих у сфери одговорног понашања према здрављу, тим наставника и 

ученика Економске школе из Ниша, које је преводила наставница бологије Милица Андрејев, која 
иначе води секцију природних наука, организовао је трибину 1.12.2021. године од 18,00 часова у 
РЦ Ниш поводом Светског дана борбе против сиде. 
Трибина је организована у сарадњи са Медицинском школом „Др Миодраг Лазић“ и Гимназијом 
„9. мај“. 
 

                               
Трибина у РЦ Ниш поводом Светског дана борбе против сиде 

Трибину је отворила наставница Оливера Аризановић најавом теме и гостију, а уводну реч 
су дале ученице трећег разреда Економске школе: Наталија Јовановић, Анастасија Стојановић и 
Сара Дракулић. 
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О проблему сиде се говорило са различитих аспеката. Са биолошког становишта је тема 
опсервирана кроз краћу радионицу коју је водила Милица Андрејев, наставница биологије 
Економске школе из Ниша. Са медицинског становишта говорли су вршњачки едукатори Марта 
Амедовић и Ђорђе Милетић и гинеколог Ирена Радуловић, наставница Медицинске школе „Др 
Миодраг Лазић“, а са социолошког социолог Александра Ивановић, наставница Гимназије „9. 
мај“. 

Поруке које су 
послате са трибине сигурно 
ће одјекнути у свести свих 
присутних, а нарочито 
ученика који су се са 
многим информацијама о 
овој болести сусрели по 
први пут. 

Тим за културне 
активности школе је добио 
и медијску подршку за ову 
трибину  којој је известио 
Наисус инфо. 

 

 
Посета  Универзитету Сингидунум у Нишу 

 

 Група ученика и 
професора Економске 
школе, огранка из 
Дољевца, међу којима су 
професори Небојша 
Петковић и Душан 
Младеновић, продубили су 
сарадњу и посетили 
Универзитет Сингидунум у 
Нишу, где су 
присуствовали предавању 
под називом Вештине 
продаје које је одржала др 
Милена Николић.  

Поводом обележавања 60 година од  прве Нобелове награде за српску књижевност, као и 
века од првог објављеног дела Иве Андрића наш колега Бојан Марковић приредио је пригодну 
изложбу посвећену Андрићу и његовом књижевном опусу.  
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Изложба посвећен И. Андрићу и његовом књижевном опусу

Представници Тима за културне 
активности школе су присуствовали додели 
књижевне награде Града Ниша Славиша 
Николин Живковић, која је ове године 
припала нашем колеги, сада пензионеру, 
Драгану Ј. Ристићу, књижевнику и 
преводиоцу, члану Удружења књижевника 
Србије, који пише прозу, сатиру, афоризме, 
хаику поезију, есеје и књижевну критику, а о 
свему томе је Оливера Аризановић, 
координатор Тима информисала и колектив 
Школе преко фејсбук странице Економска 
школа из Ниша. 

 

Додела књижевне награде Града Ниша 
Славиша Николин Живковићнашем колеги 

Драгану Ј. Ристићу

Децембра месеца су ученици 
четвртог разреда Економске школе, 
истуреног одељења у Дољевцу, учествовали 
су у радионици, у организацији удружења 
Инклузија из Прокупља, а радионица је 
одржана у оквиру пројекта Дискриминација у 
јавним установама, како је препознати и 
како се борити против ње, кога финансира 
Министарство за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог. 

 
Гостовање удружења Инклузија из 

Прокупља
Тим за културне активности школе је у сарадњи са Универзитетом Сингидунум позвао 

ученике да се у току зимског распуста укључе не неке од курсева, радионица или зимских школа, 
како би проширили своја знања и унапредили вештине комуникације, развили пословне идеје, 
научили  програмирања и слично. 
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Ђаци у Дољевцу су се на часу секције историје упознали са традицијом и обичајем кићења 
јелки и када је то постао обичај и код Срба. У новогодишњој атмосфери правили су јелкице од 
папира које красе њихову учионицу, а радионицу је организовала професорка Марија Ристић. 

Ученички парламет и наставници Економске школе, у оквиру својих активности 
организовали су диван хумани гест и уручили новогодишње поклоне Дому за стара и инвалидна 
лица у Дољевцу предвођени професорком Маријом Петровић, а поводом обележавања Јулијанске 
или Српске нове године припремили су и велики број богатих пакетића са гардеробом, књигама, 
школским прибором, играчкама и слаткишима за  кориснике  волонтерске организације Оброк за 
породицу из Ниша, чији волонтер је и наша ученица трећег разреда Мариана Митровић. 

 

    
Хуманитарне активности ученика Економске школе 

 
 
У другом полугодишту поводом школске 
славе - Савиндана чланови рецитаторске 
секције су припремили видео-есеј у част 
Светог Саве и испричали мало познату причу 
о његовом великом правном и књижевном 
делу под именом Законоправило. 

 
 Тим је афирмисао успехе наших ђака на такмичењима, а једно од њих је одржано 10. 02. 
2022. гoд. на факултету Сингидунум, са темом " Имате ли предузетничког духа?", када је тим, чији 
су чланови биле ученице наше школе, истуреног одељења у Дољевцу: Теодора Милојковић, Нина 
Голубовић, Нађа Јовановић и Сања Јанићијевић, заједно са својом професорком и менторком 
Елеонором Петковић, освојио треће место. 
 На општинском такмичењу Књижевна олимпијада наша ученица трећег разреда Мила 
Бошковић је, вођена менторским радом професорке Аните Миленковић, освојила прво место. 
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Дана 27.3.2022. у ПНГ 
"Стеван Сремац", у Нишу, 
одржано је окружно 
такмичење из енглеског 
језика. Наш ученички тим 
су предводиле професорке 
Душанка Стефановић 
Благојевић и Мирјана 
Костадинов. Матуранткиња 
Тијана Тошић, чији је 
ментор Мирјана 
Костадинов, освојила је 
треће место. 

 
Ученички тим - окружно такмичење из енглеског језика

 Милан Павковић, ученик IIе1, чији је ментор Гордана Крстић, освојио је треће место на 
Републичком такмичењу из математике, на шта смо посебно поносни!  
 



129 
 

                   
Републичко такмичење из математике 2021/22. 

 
 Обележили смо 21.2.2022. Дан матерњег језика пригодним радом чланова палеографског 
тима наше школе у коме су биле ученице Емилија Маринковић, Исидора Милошевић, Милица 
Вељковић, Наталија Јовановић, Марта Радуловић Слоан и Тијана Ђорђевић које су радиле под 
координаторством Оливере Аризановић, професорке српског језика и књижевности. 
 

          
 

 Остварили смо сарадњу са проф. др Татјаном Трајковић са Департмана за србистику 
Филозофског факултета у Нишу, која је поделила знање и време са нашим ђацима, члановима 
палеографске секције, као и са колегама и ученицима из Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Македоније и Црне Горе, који су били учесници међународног eTwinning пројекта „Палеографски 
амбасадори – Међународни дан матерњег језика 2022. године / International Mother Language Day 
2022ˮ. 
 У оквиру истог пројекта смо сарађивали и са  др Миланком Станкић         Председницом  
Подружнице Друштва за српски језик „Сава Мркаљ“ и генералним секретаром Академије “Корак“  
из Суботице. 
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Радионице током међународног eTwinning пројекта „Палеографски амбасадори – Међународни 
дан матерњег језика 2022. године / International Mother Language Day 2022ˮ 

 
 

Сарађивали смо и са 
Народном банком Србије. 
У том контексту је у нашој 
школи  20.3.2022. одржана 
радионица на тему 
,,Знамените личности на 
новчаницама Србије". Гост 
радионице је био господин 
Ранко, представник Центра 
за едукацију Народне банке 
Србије, који у сарадњи са 
наставницима Економске 
школе: Весном Петровић, 
организатором, Иваном 
Миљковић, Теодором 
Ђукић и ученицима 
одељења III сбо 
организовао интерактиван 
догађај, током кога су се 
ученици такмичили у 
знању о знаменитм 
личностима које се налазе 
на нашим новчаницама. 

 

Радионица НБС на тему ,,Знамените личности на 
новчаницама Србије"

 Обележен је и Светски дан подршке 
особама са Дауновим синдромом креативним 
радионицамакоје је организовала професорка 
биологије Милица Андрејев са ученицима 
наше школе у Нишу и Дољевцу.  
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Светски дан подршке особама са Дауновим 
синдромом 

 Поводом обележавања дана од почетка 
бомбардовања 24.3.1999. године, ученици 
Економске школе су у Народном позоришту у 
Нишу присуствовали манифестацији и  
предавању које је одржано на ову тему. 

           

 

Обележавање дана од почетка бомбардовања 
24.3.1999. 

 Светски дан поезије смо обележили 
репризом снимка пројекта наших ученика 
„Романтизам из другог угла“. 
 Обележили смо и Светски дан 
позоришта одласком на представу, посебну за 
Економску школу из Ниша, јер је то био дан 
када је још један бивши ученик наше школе - 
Данило Миленковић стао на даске што живот 
значе дипломском представом "Поп Ћира и 
поп Спира". 

Светски дан позоришта 
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 Обележили смо пригодним садржајима, 
по препоруци МНПТР, и недељу посвећену 
Доситеју Обрадовићу. 
 У циљу спречавања конзумирања 
цигарета тј. дуванског дима, гошће Економске 
школе Душанка Радовановић и Марина Вукић, 
патронажне сестре-едукатори, запослене у 
Дому здравља Ниш, са којим такође успешно 
сарађујемо, одржале су трибину на тему 
Пушење – болест савременог друштва. 
Предавање су организовале професорке Ивана 
Петковић, Милица Андрејев и Олгица Крстић у 
оквиру активности Стручног већа друштвених 
и природних наука и Ученичког парламента, а 
едукацији су присуствовали ученици првог и 
трећег разреда. 

            

 
Трибина на тему Пушење – болест савременог 

друштва 
 

 Велики број наставника је и ове 
школске године био укључен у рад 
Регионалног центра за омладинско 
предузетништво који и са успехом развија 
предузетничке вештине својих ученика и 
охрабрује их да после завршетка школовања 
покрену свој властити бизнис. 

 Важан сегмент деловања Центра у вези 
је са пројектом Достигнућа младих у Србији 
који спроводи образовне програме из области 
предузетништва и финансијске писмености, по 
лиценци Јуниор Ачиевемента. 
 Ове године развијане су: Ученичка 
компанија ЛЕКЦИО, којом је као ментор 
координирао Братислав Васић, професор 
предузетништва, а компанија се бавила 
снимањем и аплоудовањем наставног садржаја. 
Иноватинвност ове компаније огледала се у 
занимљивом концепту самог садржаја који је 
дат кроз анимације, презентације и покретне 
слике, а главна ставка је да су ученици били 
предавачи. 
 Ученичка компанија РиСид је имала на 
челу менторски тим који је предводила 
Милица Андрејев, професорка биологије, а 
чиниле су га и Ивана Миљковић и Сузана 
Стошић,  професорке економске групе 
предмета. Компанија се бавила производњом и 
продајом ендемичних – угрожених врста 
биљака као што су ртањски чај и жалфија, а 
које су произвођене на иновативан начин у 
култури ин витро у сарадњи са ПМФ-ом. 
 Циљ компаније је био да ове угрожене 
биљне врсте врати на своје природно 
станиште, спречи њихово изумирање и одржи 
биодиверзитет. 
 Ученичка компанија Рифјуто Органико 
се бавила уптребом органског отпада за узгој 
органских гљива уз слоган РУКОМ УБЕРИ, 
ЗДРАВЉЕ ИЗАБЕРИ! Ову компанију је као 
ментор предводила колегиница Јасна 
Петровић.  
 Док је Адет – етно село, ученичка 
компанија којом је координирао менторски тим 
у саставу: Оливера Аризановић, Јелена 
Милосављевић, Ивана Милчев, Гордана 
Крстић и Олгица Крстић. Ова компанија је 
била конципирала и тржишту понудила нови 
формат тематског туризма, као и своје 
саветодавне (консалтинг) услуге и идеје за 
развој субјеката у туризму. Концепт је био 
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утемељен на нематеријалним добрима наше 
културе и традиције.  

        

        
Ученичке компаније 

 
 Ученичка компанија РиСид је била 
најбоља у региону Југоисточне Србије и 
учествовала је у националном финалу, где је 
била пета од десет првопласираних компанија, 
а затим је учествовала и на европском 
виртуелном сајму предутетничких идеја! 

  

Ученичка компанија РиСид у националном 
финалу 

А компаније Рифјуто Органико и Адет су 
добиле признања за маркетинг наступ. 
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Успех ученичких компанија Економске школе 
 

  Економска школа је уз подршку 
Регионалног центра за образовање Ниш била 
домаћин манифестације поводом 
Међународног дана планете Земље, а 
организатор ове манифестације је била Милица 
Андрејев. Јер, Земља јесте наш дом и мајка, а 
већих и светијих појмова нема. 
 Учесници манифестације су биле 
ученичкe компанијe Економске школе: 
„ReSeed“ , „Rifiuto organico“, „Lectio“ и „Адет“; 
секције природних наука Економске школе из 
Ниша, Природно-математички факултет 
Универзитета у Нишу и то одсеци: биологија и 
екологија, математика, хемија, физика, 
Миколошко друштво „Наисус“ из Ниша, као и  
извиђачи и планинари из Ниша, а посетиоци 
ученици основних и средњих школа, 
полазници вртића и многи заинтересовани 
грађани. 

         

         

 
Манифестација поводом Међународног дана 

планете Земље 
 

 Успех бројних ученичких компанија 
основаних у Економској  школи у протеклој 
деценији, као и недавно освојено првоо место 
по броју ученица укључених у програм Girls 
Go Circular, организација Достигнућа Младих у 
Србији наградила је ученике Економске школе 
комплетним опремањем Предузетничког 
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кабинета, а 19.4.2022. је било свечано отварање 
овог новог креативног простора у Економској 
школи. 

  

Свечано отварање Предузетничког кабинета 

 Рад литерарне дружина „Економско 
перо“ кога чине: Емилија Маринковић, 
Исидора Милошевић, Милца Вељковић и 
Наталија Јовановић, одељење IIIе2, Тијана 
Ђорђевић, одељење Iе3, и ментор Оливера 
Аризановић у међународном „round robin” 
пројекту катедре за србистику Филозофског 
факултета у Нишу добио је место у 
једниственој коауторској збирци Умрежавање 
књижевношћу. Збирка је постављена на сајту 
Издавачког центра Филозофског факултета у 
електронском облику, а има и своје штампано 
издање. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/.../umrezava
nje-knjizevnoscu;  

 

 Ученици Економске школе, предвођени 
својим професоркама, координаторкама 
школских пројеката: Оливером Аризановић, 
Весном Петровић, Иваном Миљковић, 
Горданом Крстић и Маријом Марковић, били 
су субјекти седам активности под називима: 
„Ребусај у знање се бусај“, после којих су 
уследиле четири радионице под истим називом 
и слоганом, а за њима и два такмичења  
"Ребусијада", која се одвијала уживо и као 
"Онлајн ребусијада", намењена широј јавности.  
 Свим овим догађајима се Економска  
школа укључила у Међународну акцију 
обележавања Дана интелигенције, а она се 
одвијала као пројекат у организацији Менсе 
Србије, Института за модерно образовање и 
Удружења УченИQ. 
 Према оцени Стручног жирија Менсе 
Србије, Удружења УченИQ и Института за 
модерно образовање од пристиглих 176 радова 
одабрано је 11 који су награђени у оквиру 
међународног пројекта Дан интелигенције 
2021/22, а пример Економске школе из Ниша је 
првопласиран и ове године као и претходних 
година. 
 Рад наставника координатора и аутора 
школских пројеката у оквиру овог 
међународног пројекта биће објављен у 
Зборнику примера добре праксе ,,Дани 
интелигенције - стимулација интелектуалног 
развоја”, а активности су представљене и на 
акредитованом стручном скупу који је одржан 

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/.../umrezava
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у Београду 13. и 14. маја 2022, када су  
Економску школу представљале ауторке и 
организаторке школских дешавања Весна 
Петровић и Оливера Аризановић. 

      

Пр
изнања за ауторке и организаторке школских 

дешавања у оквиру Међународне акције 
обележавања Дана интелигенције 

 Обележен је Дан школе у овој 
специфичној школској години радно, као и 
пригодним активностима. 
 

 
 
 
 
 
 
 

У периоду од 26.5.2022. до 29.5.2022. Оливера 
Аризановић, наставница српског језика и 
књижевности је учествовала  као члан 
Асоцијације најбољих наставника АНН ЕX ЈУ 
на Четвртој регионалној конференцији "Свијет 
образовања брише границе" у Сарајеву и том 
приликом је у оквиру сајма образовних идеја 
представила Економску школу под слоганом 
Предузетнички дух Економске школе, а такође 
се и сама представила својим есејистичко-
критичарским радом представљајући књигу 
„Јесења гозба са вилом Босиљчицом“ Жељане 
Радојичић Лукић на књижевној вечери у 
склопу конференције. 

 
 

Конференција "Свијет образовања брише 
границе" 

 О Четвртој регионалној конференцији 
"Свијет образовања брише границе" говорила 
је као гост Поподнева телевизије Белами, а 
саму Асоцијацију и рад конференције 
представила је и својим колегама излагањем на 
трибини која је одржана 21.6.2022. године. 

 

 

Координатор Тима за културне активности 
школе, 

Оливера Аризановић 
 
 
 



137 
 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОЂЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

 

У првом полугођу школске 2021/2022 године „Тим за развијање предузетништва и 
међупредметне компетенције“, имајући у виду околности извођења наставе по различитим  
моделима и придржавајући се неопходних безбедоносних мера, реализацију планом 
постављених циљева реализовао је у отежавајућим околностима. 

Овакву ситуацију тим је искористио за јачање кадровских ресурса укључујући наставнике 
и посебно ученике првог разреда на разне онлајн конференције у циљу подизања нивоа 
знања о значају ученичког предузетништва и стицању вештина из области кључних 
сегмената међупредметних компетенција ставњајући акценат на дигиталне компетенције 
и компетенције из области заштите животне средине.  

Своје деловање тим је започео учешћем наставника Васић Братислава, на 
интернационалном сајму „ОРГАНСКА ТРПЕЗА 2021“ год. у Куманово, 11.09. 2021 године, као 
члана делегације коју су чинили и представници „Омладинског едукативног центра“, секретар 
земљорадничких задруга и помоћник министра пољопривреде Србије. Посета је организована у 
циљу стварања и јачања предузетничких ресурса у области задругарства. 

Тима за развијање предузетништва и међупредметне компетенције учествовао је на националној 
конференцији у организацији Достигнућа младих која је одржана у Крагујевцу 02.10. -04.10.2021. 
Чланови тима: Васић Братислав, Милица Андрејев, Јасна Петровић и Јелена Милосављевић су 
учешћем на панелима, округлим столовима и различитим предавањима, искористили за 
прикупљање драгоцених сазнања која би се могла искористити за успешнији рад и остваривање 
бољих резултата тима 

Координатор тима и наставник Милица Андрејев су заједно са ученицима члановима тима: 
Теодором Милановић, Нађом Ђорђевић, Андреом Антић, Анастасијом Стојановић и Лазаром 
Лазаревићем у оквиру пројекта „Различитости нас уједињују“ Европски покрет у Србији – у 
оквиру размене ученика Ниш-Сомбор, 8-10. октобра 2021 у дводневном раду у регионалном 
центру, угостили су и учешћем у различитим радионицама разменили су искуства са ученицима и 
наставницима из Сомбора.  У оквиру овог пројекта реализована је и дводневна посета 29-31. 
октобра, горе наведених ученика и под вођством  члана тима Милице Андрејев,  Економској 
школи у Сомбору како би се чланови тима упознали са позитивном праксом развоја 
предузетништва и међупредметним компетенцијама у овом делу Србије. 

Ученици чланови тима су заједно са још неким ученицима економске школе учествовали су  на 
регионалном такмичењу „Пословни изазов“ 19-20. октобар 2021. формирана су два тима од по пет 
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ученика који су се такмичили у избору и развијању пословне идеје а све у циљу развијања 
њихових предузетничких вештина. Велико интересовање и ангажовање ученика довело је да 
организатори такмичења накнадно организују „Супер пословни изазов“ на коме је наша школа 
имала право да пријави једну екипу. Тим за развијање предузетништва и међупредметне 
компетенције је формирао нови тим од ученика првог разреда са намером стицања почетних 
искуства најмлађих ученика у области предузетништва. 

Реализација програма „Girls Go Circula“ 20.11.-15.12.2021 у организацији Европског института за 
иновације и технологији - EIT Raw Materials, 205 ученица наше школе завршило је семинар   
Girls Go Circular који је подразумевао обраду 2 обавезна модула и бар један изборни и ученице су 
добиле сертификате ове престижне институције. На овај начин тим је реализовао једну 
свеобухватну акцију у циљу реализације својих елементарних циљева развоја  предузетништва и 
међупредметне компетенције  нарочито међу женском популацијом у нашој школи. 

У првом полугођу школске 2021/2022 формиране су четири ученичке компаније, у оквиру 
сваке компаније гравитира око десетак ученика, које увелико раде. Компаније су 
дефинисале своју пословну идеју и тренутно су у фази израде производа и њихове 
маркентишке презентације. Ово су перманентне активности тима у оквиру којих наши 
ученици развијају своје предузетничке вештине и стичу неопходна знања која се тичу 
међупредметних компетенција.   

У другом полугођу тим је кренуо са реализацијом планираних активности и са 
такмичењима ученичких компанија. На регионалном такмиченју учествовале су четири 
ученичке компаније: „Reesed“, „Amanet“, „Lektio“ i „“. Компанија  је освојила прво место 
на регионалном такмичењу и самим тим се пласирала на национално такмичење које се 
одржало од 19 до 22 маја у Београду. И на националном такмичењу остварили смо 
запажен резултат тиме што је компанија „Reesed“ заузела пето место у генералном 
пласману.  

Посебно треба истаћи да су наше активности у оквиру пројекта „Girls Go Circula“ довеле до 
тога да је 251 ученица наше школе прошла кроз овај програм и да је као резултат најмасовније 
обуке ученица организација Достигнућа младих преузела обавезу финансирања предузетничког 
кабинета у Економској школи. Тако је 19 маја отворен савремени предузетнички кабинет. 
Стварањем предузетничког кабинета повећане су техничке могућности и створени су услови за 
интезивније укључивање ученика у области ученичког предузетништва у наредној школској 
години. 

Координатор тима: 

Васић Братислав 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ ЗA ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ  

Тим за маркетинг школе је интензивно радио на промоцији Економске школе у овој 
школској години. Састанак маркетинг тима одржан је 9. марта 2022. Било је речи о 
организацији маркетинг активности у основним школама, унапређењу сајта, изради нових 
флајера и плаката и организацији манифестације Дани планете Земље. 

Ове школске године четири ученичке компаније припремале су се за регионално 
такмичење у оквиру програма Достигнућа малдих. Тим поводом професорка Јелена 
Милосављевић заједно са ученицама представницама ових компанија гостовала је на 
телевизији „Зона плус“. Представиле су идеје сваке од компанија, промовисале Економску 
школу, као регионални центар за развој предузетничких идеја, која већ дужи низ година 
остварује завидне резултате на овом пољу. 

Ученичка компанија Reseed чији су ментори Милица Андрејев, Сузана Стошић и 
Ивана Миљковић, освојила је прво место на регионалном такмичењу и пласирала се на 
национално такмичење. На националном такмићењу освојила је пето место. Ивана 
Миљковић гостовала је на „Коперникус“ телевизији и представила идеју ове ученичке 
компаније, као и све активности  професора и ученика које су довеле до овог успеха 
(тимски рад, ентузијазам, знање, сарадња, подршка). Такође Милица Андрејев гостовала је 
на телевизији „Зона плус“ и „Belle amie” представила успех ове ученичке компаније, али 
Економску школу промовисала и на један други начин. Економска школа је ове школске 
година била организатор манифестације Дани планете Земље у Регионалном центру где су 
своје еколошке идеје могли да представе сем основних и средњих школа, Прирорно 
математички факултет, Економски факултет, планинарска друштва. Велики број ученика 
основних и средњих школа посетили су ову манихестацију и упознали се на интересантан 
начин, кроз обилазак штандова, са садржајем активности које се реализују у овим 
установама, функционисањем ученичких компанија и образовним профилима у нашој 
школи.  

У Економској школи 19. маја 2022. отворен је први предузетнички кабинет. 
Манифестацији отварања кабинета присуствовали су чланови тима Достигнућа маладих, 
бивши ученици Економске школе, некадашњи чланови ученичких компанија, а данас 
успешни студенти и предузетници. Све је то медијски пропратила „Belle amie“ телевизија. 
Отварање кабинера резултат је освојеног првог места у оквиру акције Girls go circular. На 
реализацији овог програма учествовало је 205 ученица Економске школе са ментором 
Братиславом Васићем.  
  И ове године Економска школа укључила се у Међународну акцију обележавања 
дана интелигенције, а она се одвијала као пројекат у организацији Менсе Србије, 
Института за модерно образовање и Удружења УченИQ. Ученици Економске школе, 
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предвођени својим професоркама, координаторкама школских пројеката: Оливером 
Аризановић, Весном Петровић, Иваном Миљковић, Горданом Крстић и Маријом 
Марковић, били су субјекти седам активности под називима: „Ребусај у знање се бусај“, 
после којих су уследиле четири радионице под истим називом и слоганом, а за њима и два 
такмичења “Ребусијада”, која се одвијала уживо и као 
“Онлајн ребусијада”, намењена широј јавности. Према оцени Стручног жирија Менсе 
Србије, Удружења УченИQ и Института за модерно образовање пример Економске школе 
из Ниша је 
првопласиран и ове године као и претходних година. Рад наставника координатора и 
аутора школских пројеката у оквиру овог међународног пројекта биће објављен у 
Зборнику примера добре праксе ,,Дани интелигенције – стимулација интелектуалног 
развоја”, а активности су представљене и на акредитованом стручном скупу који је 
одржан у Београду 13. и 14. маја 2022. 
 Оливера Аризановић, професор српског језика и књижевости, присуствовала је 
четвртој регионалној конференцији ANN EX YU „Свијет образовања брише границе“  у 
Сарајеву, где је представила предузетнички дух Економске школе. Своје утиске о овој 
конференцији пренела је својим колегама како би их заинтересовала да се они укључе. 
Гостовањем на „Belle amie“ телевизији описала је значај овог пројекта, као и удео који је 
Економска школа у њему. 

 Све активности и успехе Економске школе представили смо јавности путем сајта 
школе који и ове школске године уређује Јелена Милосављевић, професор економске 
групе предмета и Миодраг Крстић, професор пословне информатике, facebook-а који 
уређује Оливера Аризановић, професор српског језика о књижевности, instagaram-a који 
води Марија Јанићијевић, професор инхорматике и Јована Стојановић, професор 
географије. 

 Што се тиче директних промотивних активности, ове школске године креирани су 
нови флајери и плакат и велики број професора је био укључен у промоцију школе у 
основним школама. 

 Наставници који су обавили директну промоцију школе су: 

1.ОШ „С.М. Мика“ Весна Петровић и Љиљана Чолић 

2.ОШ „Јастребачки партизани“ Мерошина и истурена одељења у Облачини, Азбесници и 
Балајинцу Миљана Марковић и Владимир Јовановић 
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3.ОШ „Душан Радовић“ Јасна Петровић и Јелена Милосавлјевић 

4.ОШ „Стефан Немања“ - Марина Стојадиновић и Ивана Милчев 

5.ОШ „Стеван Синђелић“ Каменица- Марина Стојадиновић и Ивана Милчев 

6.ОШ ,, Учитељ Таса“ Елеонора Петковић и Марија Јанићијевић 

7.ОШ „Свети Сава“ Јелена Милосављевић и Олгица Крстић 

8.ОШ „ Коле Рашић“ - Душан Младеновић и Марија Ристић 

9.ОШ „ Бранко Радичевић“ –Габровац - Милица Јовановић и Данило Јанковић 

10.ОШ ,, Милан Ракић“ Милица Јовановић и Данило Јанковић 

11. ОШ ,, Његош'' Данијела Ђукић и Јована Стојановић 

12.ОШ „Иван Горан Ковачић“-Нишка Бања – Ана Симов и Данијела Ђукић 

13.ОШ „Ратко Вукићевић" – Душан Младеновић и Марија Ристић 

14.ОШ „Краљ Петар Први“ – Данијела Стефановић и Марта Ристић 

15.ОШ „Бубањски хероји“ Марија Ристић 

16.ОШ „Мирослав Антић“  Ана Симов и Зорана Слијепчевић 

17.ОШ „Чегар“ Данијела Стефановић и Марта Ристић 

18.ОШ „Вожд Карађорђе“ – Ивана Петковић и Јелена Раденковић 

19.ОШ  „Карађорђе",Горњи  Матејевац - Јасна Петровић и Марија Јанићијевић 

20.ОШ  „Бранислав Нушић", Горња Трнава - Јасна Петровић и Марија Јанићијевић 

21.ОШ  „Вук Караџић" Ниш - Јасна Петровић и Марија Јанићијевић 

22.ОШ „Ђура Јакшић“ у Јелашници  Милица Јовановић и Данило Јанковић 

23.ОШ „Иво Андрић“ - Ивана Петковић и Јелена Раденковић 

24.ОШ „Цар Константин“ Миљана Марковић и Владимир Јовановић 
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25.ОШ „Ћеле Кула“ Ана Симов и Елеонора Петковић 

26.ОШ „1. мај“ Трупале - Душан Младеновић и Марија Ристић 

27.ОШ „Десанка Максимовић“ - Јасна Петровић и Марија Јанићијевић 

28.ОШ „Бранко Миљковић“ Весна Петровић и Љиљана Чолић 

29. ОШ „Зоран Ђинђић“ Брзи Брод – Ана Симов и Елеонора Петковић 

30. ОШ „Радоје Домановић“ – Јелена Милосавлјевић и Јована Стојановић 

Све основне школе примиле су представнике Тима за маркетинт школе. Промоција 
школе је по мишљењу професора успешно обављена. Сви чланови Тима су се усагласили 
да је Економска школа из Ниша ове школске године одлично урадила промоцију школе, 
да је јавности изнела новине које је донела реформа образовања, упознала је са 
образовним профилима које школујемо и са многим активностима које спроводимо, све у 
циљу унапређења наставног процеса. 

 

У Нишу,                                                       Координатор тима за маркетинг школе  

15.07.2022.                  Јелена Милосављевић 

                                                                              

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ДОПУНСКУ, ДОДАТНУ И ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ НА КРАЈУ 2. 
ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

Извештај тима за допунску, додатну и припремну наставу на крају другог 
полугодишта школске 2021/2022. године 

 
 

Tим је одржао 2 састанка у другом полугодишту, сагледани су дефинисани циљеви и 
њихова реализација. 

Циљеви: 
 
1. Начин информисања ученика и родитеља. 
2. Начин одржавања часова допунске, додатне и припремне наставе.  
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3. Евиденција одржане наставе у електонском дневнику и праћење. 
4. Препоруке за рад наставнивницима и одељенским старешинама.  
 
Информисање ученика и родитеља  

 
Сви поступци у оквиру информиисања ученика и родитеља  су реализовани.  
 
 На огласној табли школе, у учионицама, на видљивом месту, истактута су обавештења 

о терминима одржавања допунске и додатне наставе. 
  Одељенске старешине су уредно обавештавале о терминима одржавања ученике и 

родитеље.  По потреби родитељи су позивани на разговор и упућивани на стручну 
службу ради сагледавања проблема код ученика са недовољним успехом  и великим 
бројем изостанака. Уредно су одељенске старешине водиле евиденцију о ученицима 
којима је потребна додатна подршка за рад . 

 
Начину одржавања часова допунске, додатне и припремне наставе 
 
 По препоруци тима реализовани су часови допунске наставе као и индивидуални рад 

по потреби, како би се предупредила слабија оцена којом нису задовољни. Предметни 
наставници су уписивали у коментару разлоге одржавања, као што је дуго одсуство 
ученика услед болести,  евидентирано је  напредовање у раду.  

 Часови додатне наставе одржавани су за оне ученике који желе да науче више, изван 
редовне наставе и припреме за такмичења према плану и терминима одржавања.  

 Припремна настава за ученике четвртог разреда је одржана, уписана у електонски 
дневник по предметима који су по плану и програму за одређени смер дефинисани за 
матурске испите. Сви матурски испити су завршени, матурски одбор је одржао 
састанке у јунском и августовском року.  

 
Евиденција одржане наставе у електонском дневнику и праћење 
 
Сви часови  допунске, додатне и припремне наставе, присуство  ученика евидентирано је  
у електронском дневнику, по предмату и разреду.  Увид у одржане часове допунске и 
додатне наставе, доступан је директору и стручној служби.  
Одељенске старешине су пратиле евиденцију за своје одељење и напредовање ученика по 
предмету за који је постојала потреба додaтне подршке.  
 
Препорука  
 
Препорука  тима, у сагласности са психолошко - педагошком службом упућена 
наставницима за допунску наставу, односи се на коришћење свих метода  учења  ради 
пружања додатне подршке ученицима којима је помоћ у савладавању градива неопходна.  
Акценат је потребно ставити на следећа подручја: 
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 Идивидуални рад 
 Активно орјентисана настава 
 Припрема за такмичења 
 Важност индивидуалног рада са ученицима који су дуго одсуствовали , допунски 

рад у мањим групама са циљем надокнаде пропуштеног градива и охрабрења за рад 
после дугог изостајања са наставе. 

 Неопходност орјентације на активно орјентисаној настави са циљем да се ученику 
пружи максимална подршка у учењу.  

 Припрема за такмичења и развој вештина код ученика у оквиру компанија и секција. 
 
Препорука наставницима за додатну наставу, као облику образовно-васпитног рада, који 
за циљ има да се додатно едукују ученици, који то желе и могу. Додатна сазнања и 
вештине него што се обрађује на редовној настави. Мотивација  ученика ка постизању 
резултата, развоју разних способности, јачање  самопоуздања.  

Додатна настава може да се организује за цело одељење и онда кад ученици изразе 
интересовање за неку актуелну тему.  

Посебно су похваљени наставници и ученици који су постигли изузетне резулате на 
такмичењу компанија. Успех на такмичењу је разулат великог тимског рада и мотив за 
многе ученике који желе себе вишестуко унапреде савладавањем различитих вештина.  

Истраживачки, пројектни, проблемски, интердисциплинарни, мултидисциплинарни, 
интегрисани, тематски приступи могу у додатној настави да се реализују у пуној мери. 

 

Закључак тима  

Реализација циљева остварена је добром комуникацијом на релацији одељенски 
старешина - ученик - родитељ - стручна служба. Редовна евиденција свих часова у 
електонском дневнику, са уписом коментара за  сваког ученика и његовом напредовању.  

Мотивација ученика за новим сазнањима и орјентација ка успеху су кључни циљеви 
којима треба тежити. Подршка свих нас да се настави са добром праксом  у области 
такмичења и у предстојећој школској години. 

 

 У Нишу, 26.08.2022.године  
Тим за допунску, додатну и припремну наставу  
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ НА КРАЈУ 
ШКОЛСКЕ 2021/2022.  

                    

                  Записник са VI састанка Тима за сарадњу са локалном самоуправом одржаног 

                                                            25.8.2022. са почетком у 11.00 

 

           Састанку присуствује психолог школе Ивана Станојковић Крстић и сви чланови тима сем 

           Снежане Стојановић која је одсутна из оправданих разлога. 

 

                    

                   Дневни ред: 

             

1) Усвајање извештаја рада Тима за сарадњу са локалном самоуправом за школску 
2021/2022.годину 

2) План активности за наредну школску 2022/2023.годину 
3) Разно 

 

1) Координатор тима Анита Миленковић је поднела извештај рада присутнима који су 
га једногласно усвојили. Рекла је да смо најбољу сарадњу остварили са Јавном 
библиотеком у Дољевцу,са којом смо имали више активности,као и са Домом за 
лица са инвалидитетом у Дољевцу. 

2) Што се тиче плана активности Тима за наредну школску годину констатовано је 
да,пошто се школа у Дољевцу одваја,усмеримо нашу сарадњу ка Општини 
Медијана-да се обави консултација са њиховим челним људима у циљу боље 
сарадње и како би нас обавестили о својим пројектима,догађајима у којима ми 
можемо узети учешће,као и да их обавестимо о нашим активностима и пројектима 
у којима би они могули присуствовати и учествовати. 

Констатовали смо да би требало успоставити и продубити сарадњу са Нишким културним 
центром,Народном библиотеком и Народним позориштем у Нишу. Потребно је упознати се са 
њиховим активностима и узети учешће уколико је то могуће. Обновити сарадњу са Народниом 
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позориштем како бисмо омогућили присуство нашим ученицима и професорима њиховим 
представама. 

3) Донели смо одлуку да је потребно укључити још једног члана у Тим и изабрати 
новог координатора,пошто Анита Миленковић ,иако је предано и одговорно 
обављала ову дужност, жели да се повуче из личних разлога. Чланови Тима 
Вукосав Божић и Весна Здравковић су одбили могућност да преузму ту дужност 
такође из личнигх разлога. Колегиницама Соњи Стефановић није понуђена та 
могућност због скорашњег одласка у пензију,а Снежани Стојановић због одсуства. 

 

 

                                                                                                                          Координатор тима: 

                                                                                                                            Анита Миленковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ У 
ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
 
 Школски одбор Економске школе у Нишу је, у току школске 2021/2022. године, радио у 
следећем саставу: 

1. Горица Ђикић, председник Школског одбора (представник запослених); 
2. Душан Јовић, заменик председника Школског одбора (представник локалне самоуправе); 
3. Марина Милошевић (представник запослених); 
4. Небојша Петковић (представник запослених); 
5. Драгољуб Цветановић (представник родитеља);  
6. Аца Сибиновић (представник родитеља);   
7. Марија Цветковић (представник родитеља) - од 02.11.2020., по истеку мандата претходног 

члана  Тамаре Марковић; 
8. Љиљана Митковић (представник локалне самоуправе) и  
9. Владимир Величковић (представник локалне самоуправе). 

 
У току школске 2021/2022. године, одржано је 7 седница Школског одбора. Због неповољне 

епидемиолошке ситуације изазване ширењем вируса Covid-19, седнице су већином држане путем 
електронске комуникације. Школски одбор је на седницама обавио следеће послове из своје 
надлежности, у складу са Законом, Статутом школе и Правилником о раду Школског одбора: 

 Доношење годишњег Плана рада Економске школе за школску 2021/2022. годину; 
 Усвајање годишњег Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину; 
 Усвајање годишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. годину; 
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 Доношење Школског програма за образовни профил финансијско рачуноводствени 
техничар (за период од 2022-2026. године); 

 Усвајање Извештаја о остваривању развојног плана за 2020/2021. школску годину; 
 Усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања за 2020/2021. школску 

годину; 
 Разматрање и усвајање школског развојног плана за период од 2022-2025; 
 Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Економској школи; 
 Доношење Статута Економске школе; 
 Доношење ребаланса финансијског плана Економске школе за 2021. годину; 
 Доношење Анекса годишњег Плана рада Економске школе за школску 2021/2022. 

годину; 
 Доношење Анекса 2 годишњег Плана рада Економске школе за школску  2021/2022 

годину; 
 Разматрање и усвајање Извештаја о попису финансијске и нефинансијске имовине у 

Економској школи у Нишу за 2021. годину; 
 Разматрање и доношење Финансијског плана Економске школе за 2022. годину; 
 Разматрање и доношење Плана јавних набавки Економске школе за 2022. годину; 
 Разматрање и доношење Плана набавки Економске школе на које се закон не примењује 

за 2022. годину; 
 Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину;  
 Разматрање и усвајање Полугодишњег извештаја о раду директора за прво полугодиште 

школске 2021/2022. године; 
 Разматрање и усвајање Полугодишњег извештаја о раду школе за прво полугодиште 

школске 2021/2022. године; 
 Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају првог 

полугодишта 2021/2022. године; 
 Формирање Комисије за бодовање запослених; 
 Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају наставне године. 

 
Горица Ђикић 
Председник Школског одбора 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

У току школске 2021/2022. године, стручно усавршавање у установи наставници су 
највећим делом спроводили кроз: учешће у програмима од националног значаја у 
установи (обуке преко националне платформе ЧУВАМ ТЕ); организацију и учешће у 
радионицама; организацију и учешће у пројектима образовно-васпитног карактера у 
установи; присуство различитим активностима СУ у организацији Регионалног центра; 
 присуство различитим активностима са дискусијом и анализом; присуство 
излагањима о савладаним облицима стручног усавршавања и присуство приказима 
стручних књига, дидактичког материјала и др. У односу на претходну школску годину, 
активности стручног усавршавања у установи су много бројније и разноврсније. 

Што се тиче стручног усавршавања ван установе, највећи број наставника (50) 
учествовао је у програму обуке “Пројектна настава“, чији је коаутор и реализатор наш 
колега Дејан Пејчић, иначе педагошки саветник и наставник пословне информатике, као и 
у програму обуке „Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици 
желели да нас чују и да разговарају са нама“ – у складу са Годишњим планом стручног 
усавршавања наше школе. Осим тога, наставници који прошле године нису савладали  
програме обука од јавног значаја: „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник 
– увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ и „Реализација 
наставе орјентисане ка исходима учења“, то су реализовали ове године. 

Извештај је састављен на основу личних извештаја о стручном усавршавању 75 
запослених.  
 

УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У УСТАНОВИ 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ  

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ 

Антић Светлана  

 "Заштићена подручја јужне Србије" 

Климатске промене - Куда иде овај свет? 
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"Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље"  

"Употреба геопросторних података и обновљиви извори енергије"  

"Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности"  

Дан планете Земље - учешће на манифестацији 

"Ребусијада - креирање и решавање ребуса 

Обрада података базе ЈИСП  

Програм стручног усавршавања који је остварен извођењем обуке "Пројектна 
настава"  

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије  

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

"Одрживост режима девизног курса у Републици Србији"  

"Валутне кризе у Републици Србији"  

Научни рад: "Процена вредности непокретности индустријскијских 
комплекса у стечају"  

"Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу економског 
суверенитета Руске федерације" 

  Антић Сунчица  

 Платформа-Чувам те/ обука:  "Заштита   деце са сметњама у  развоју у  
случајевима   занемаривања, дискриминације,  злостављања  и насиља" 

Платформа-Чувам те/ обука:  "Улога   установа образовања и васпитања  у 
борби  против трговине људима." 

Платформа-Чувам  те/  Обука:  "Безбедно  коришћење дигиталне технологије-  
превенција дигиталног  насиља" 

Вебинар-онлајн   презентација  уџбеника историје   4  за  средњу  школу. 
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Предавање-Комуникација  у превенцији  пушења  дувана  у школама. 

Обука  "  Пројектна   настава" 

Манифестација  поводом  Дана планете  Земље. 

М.  Рапајић  и Н.  Петковић "  Правни  положај  и  улога  Банке  Русије у  
обезбеђењу   економског  суверенитета Руске федерације". 

Д.  Костић,  м.  Васов  и Н.Петковић-"  Процена вредности  непокретности 
индустријских  комплекса  у стечају" 

Н. Петковић  и  М.  Рапајић- " The  influence of internal communication to  the  
employ motivation  at  orgganizatins  in  Serbiae" 

Н. Петковић  и  М.  Рапајић- "   Employees  satisfaction  with  communicationin  
the   organization" 

Др.  М.  Марковић-"Одрживост  режима   девизног  курса  у  Републици   
Србији". 

И.  Марјановић-"Валутне кризе  у   Републици   Србији." 

Асоцијација  најбољих наставника   бивше Југославије. 

Аризановић 
Оливера 

 

 Ребусај у знање се бусај 

Ребусај у знање се бусај – радионице 

Ребусијада 

Онлајн ребусијада 

Представљање Асоцијације најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. регионалној конференцији „Свијет образовања брише 
границе“ 

Приказ методичке јединици О. Аризановић „Леганде у роману На Дрини 
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ћуприја 
(соба за бекство)“ представљеној у Логосовом зборнику „Час за углед 6“ 

Приказ примера добре праксе Економске школе награђених у оквиру 
Међународног пројекта обележавања Дана интелигенције 

Представљање еТвининг интернет портала и награђених пројеката 
Економске школе 

Учешће у активностима АНН ЕХ Југославије 

Излагање о књизи "Јесења гозба са вилом Босиљчицом" на 4. регионалној 
конференцији „Свијет образовања брише границе“ 

Приказ предузетничког духа Економске школе из Ниша на 4. регионалној 
конференцији „Свијет образовања брише границе“  

Примера добре праксе Економске школе на стручном скупу Дани 
интелигенције: Мотивација- стимулација интелектуалног развоја (примери 
добре педагошке праксе) 

„Ребусијада – креирање и решавање ребуса“ у склопу Међународног 
пројекта 
обележавања Дана интелигенције 2021 у Економској школи у Нишу 

Ученичка компанија "Адет" 

Васић Братислав  

 Представљање књиге "Изнад облака" 

Презентација уџбеника за школску 2021/2022 годину 

Обука наставника за програм „Girls Go Circula“ 

Реализација програма „Girls Go Circula“  

Дан планете Земље 

Отварање предузетничког  кабинета 

Излагање облика стручног усавршавања 
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Приказ резултата научног истраживања 

Приказ књиге 

Глигоријевић 
Словија 

 

 Излагање о 4. регионалној конференцији „Свијет образовања брише 
границе“ 

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Радионица: Обрада података базе ЈИСП 

Састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета у РЦ  

Предавањe у пројекту Будућност данас!:  
„Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље“ 

Предавањe у пројекту Будућност данас!:  
„Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности“  

Предавањe у пројекту Еколошко образовање и васпитање: „Заштићена 
подручја Јужне Србије“  

Предавањe у пројекту Еколошко образовање и васпитање: „Значај шумских 
екосистема“  

Манифестација поводом Дана планете Земље  

Приказ резултата научног истраживања: „Одрживост режима девизног курса 
у РС“  

Приказ књиге (монографије):  
„Валутне кризе у Републици  Србији“  

Трибина: „Превенција вршњачког насиља“  

Онлајн обука преко националне платформе ЧУВАМ ТЕ: „Безбедно 
коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља“  

Радионица: 
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„Ребусијада – креирање и решавање ребуса“  

Дикић Дејан  

 ДРЖАВНА МАТУРА - члан ШМК 

ПИСА 2022 - ПИСА АДМИНИСТРАТОР 

Обрада података базе ЈИСП 

Ђикић Горица  

 Излагање о 4. регионалној конференцији „Свијет образовања брише 
границе“ 

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Радионица: Обрада података базе ЈИСП 

Састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета у РЦ  

Предавањe у пројекту Будућност данас!:  
„Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље“ 

Предавањe у пројекту Будућност данас!:  
„Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности“  

Предавањe у пројекту Еколошко образовање и васпитање: „Заштићена 
подручја Јужне Србије“  

Предавањe у пројекту Еколошко образовање и васпитање: „Значај шумских 
екосистема“  

Манифестација поводом Дана планете Земље  

Приказ резултата научног истраживања: „Одрживост режима девизног курса 
у РС“  

Приказ књиге (монографије):  
„Валутне кризе у Републици  Србији“  

Трибина: „Превенција вршњачког насиља“  
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Онлајн обука преко националне платформе ЧУВАМ ТЕ: „Безбедно 
коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља“  

Ђорђевић 
Милена 

 

 Трибина "Вршњачко насиље" у организацији Региналног центра Ниш     

Трибина "Ненасилна комуникација и толеранција"     

Трибина "Речима против насиља" у оквиру кампање "Стоп насиљу"     

Сазнали на семинару и применили у пракси     

ЕsDnevnik обука за старешине     

Усмеравање on line активности ученика     

Попуњавање селфи упитника     

Радионица -обука: Електронски дневник- припреме за штампање 
сведочанства     

Учимо и растемо са европским искуствима     

Ђукић Данијела  

 Манифестација поводом дана планете Земље 

Предавање на тему "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 

Приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају" 

Радионица "Чувам те" 

Приказ научног рада "Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу 
економског суверенитета Руске Федерације" 

Приказ научног рада "The influence of international communication to the 
employee motivation at organizations in Serbia" 

Приказ научног рада "Employees satisfaction with communicaton in the 
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organization" 

Приказ докторске дисертације "Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији" докторанда мр Небојше Петковића 

Здравковић Весна  

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација поводом дана планете Земље 

Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

Employees satisfaction with communication in the organization 

Ребусијада- креирање и решавање ребуса 

Трибина на тему "Превенција вршњачког насиља" 

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације злостављања и насиља  

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима  

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају  

Тhe influence of internal communication to the emloyee motivation at 
organizations in Serbia 

Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији  

Јанковић Данило  

 Одрживост режима девизног курса у Републици Србији  

Валутне кризе у Републици Србији  

Комуникација у превенцији пушења дувана у школама  
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Пројектна настава  

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

Стратегије у раду са ученицима који показују прпблеме у понашању  

Обука за запослене-породично насиље  

Јанковић Татјана  

 Чувам те - обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању,, 

Чувам те - ,,Обука за запослене - породично насиље,, 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији  

Валутне кризе у Републици Србији  

Комуникација у превенцији пушења дувана у школама  

Пројектна настава  

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

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају  

Правни положај и улога банке русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације  

Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији  

Дан планете Земље  

Основне поставке правилне исхране  

Јевтић Драгана   

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 
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Суплементи у спорту 

Значај јутарње гимнастике 

Основне поставке правилне исхране 

Валутне кризе у Републици Србији 

Важност воде за организам 

Дан интелигенције 

Превенција рака дојке 

Пројектна настава 

Асма у спорту 

Драма у ширем контексту интеграције у наставној пракси 

Приказ књиге "Изнад облака" 

Легенде у роману "На Дрини Ћуприја" (соба за бекство) 

Одржаност режима девизног курса у Републици Србији 

Јовановић 
Владимир 

 

 Манифестација поводом дана планете Земље 

Манифестација поводом Дана заштите животне средине 

Јовановић Ивана  

 Манифестација поводом дана планете Земље 

Трибина"Превенција вршњачког насиља" 

Састанак Актива хемичара 

Обука за запослене-"породично насиље" 

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

Јовановић 
Милица  

 

 Валутне кризе у Републици Србији 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Обука за запослене- Стратегије у рад са ученицима који показују проблеме у 
понашању 

Обука за запослене- Безбедно коришћење дигиталне технологије - 
превенција дигиталног насиља 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 

Прегледавање пилот матуре  

Јовановић Наташа  

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Суплементи у спорту 

Астма у спорту 

Значај јутарње гимнастике 

Основне поставке правилне исхране 

Валутне кризе у Републици Србији 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

Важност воде за организам 

Драма у ширем контексту интерпретације у наставној пракси     



159 
 
 

 

 

Дан интелигенције 

Превенција рака дојке 

Приказ књиге ''Изнад облака'' 

Легенде у роману "На Дрини ћуприја" (соба за бекство), Логосов зборник, 
"Час за углед 6"     

Пројектна настава 

Кнежевић 
Андријана 

 

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Ковачевић Зорка  

 Извештај са такмичења и приказ дидактичког материјала 

teacher's guide to people today by Dean Curry 

bright ideas, teacher's resource manual by US bureau of educational and cultural 
affairs 

improving English 1 by Katarina Kovačević and Gordana Marković 

Чувам Та: Обука за запослене- Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Чувам те: Обука - Улога установа образовања и васпитања у борби против 
трговине људима 

Чувам те: Обука- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања  и дискриминације, злостављања и насиља 

Дигитално образовање 2022. 

Приказ менторског рада са студентима са освртом на новине у раду током 
пандемије 

Косановић Весна  
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 ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА  

  Употреба геопросторних података и обновљиви извори енергије     

 Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље    

 “Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности”    

 Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке 
запосленима у О.В и В.О установама  

 Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

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

 Пројектна настава 

 Значај Шумских екосистема  

 Манифестација поводом Дана планете Земље    

 Programiranje za mašinsko učenje: Python i Jupyter platforma   

 Računarska grafika i multimedija: Platforma Blender 

 Превенција вршњачког насиља 

Костадинов 
Мирјана 

 

 Дигитално образовање 2022. 

Приказ књиге ''In your own words'' 

Приказ менторског рада са студентима са освртом на новине у раду током 
пандемије 

Приказ припрема за такмичење и материјала који је у ту сврху коришћен 

teacher's guide to people today by Dean Curry 

bright ideas, teacher's resource manual by US bureau of educational and cultural 
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affairs 

improving English 1 by Katarina Kovačević and Gordana Marković 

Костић - Чолић 
Љиљана 

 

 "Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 

"Превенција вршњачког насиља" 

"Одрживост режима девизног курса у РС 

"Валутне кризе у Републици Србији 

"Заштита деце са сметњама у развоју" 

"Превенција дигиталног насиља" 

Крстић Гордана   

 Ребусај у знање се бусај 

Ребусај у знање се бусај - радионице 

Ребусјада 

Онлајн ребусијада 

Представљање Асоцијације најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. регионалној конференцији „Свијет образовања брише 
границе“ 

„Ребусијада – креирање и решавање ребуса“ у склопу Међународног 
пројекта 
обележавања Дана интелигенције 2021 у Економској школи у Нишу 

Ученичка компанија "Адет" 

Крстић Миодраг  
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 ДРЖАВНА МАТУРА - члан ШМК 

ПИСА 2022 - ПИСА АДМИНИСТРАТОР 

Обрада података базе ЈИСП 

Реализација фазе 2 пројекта АМРЕС 

Обука за ИТ АДМИНИСТРАТОРЕ - Windows 10, MS Office 365 и MS Intune 

Учешће на манифестацији поводом: Дана планете Земље 

Girls Go Circular (највећи број ученица укључен у пројекат - прво место - 
предузетнички кабинет) 

Школа као нацртана за вас (учешће у писању пројекта - кабинет за Економско 
пословање) 

Крстић Олгица  

 приказ научног рада "Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу 
економског  суверенитета Руске Федерације"  

приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају"   

"Превенција вршњачког насиља"     

манифестација "Дан планете земље"   

онлине предавање "Асертивна комуникација у зборници" уводно предавање 

обука "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља"  

обука "Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 
људима"  

онлине предавање "Оцењивање које води учењу"   

излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославције 

излагање о четвртој Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
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границе" 

приказ књиге, тема "Валутне кризе у Републици Србији" 

"Одрживост режима девизног курса у Републици Србији" 

"Комуникација у превенцији пушења" 

Марковић Марија  

 ,,Повезани креативношћу" 

,,Ребусај, у знање се бусај'' 

,,Ребусијада'' 

,,Етика и интегритет'' 

,,Комуникација у превенцији пушења дувана у школама“ 

,,Видеообука у протоколу поступања у установи у одговору на насиље и 
злостављање" 

,,Дани интелигенције: мотивација – стимулација интелектуалног развоја“ 

,,Дигитално образовање 2022 – излагање са конференције“ 

,, In your own words „ 

,,Bright Ideas" 

,, Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као 
императив савременог доба’’ 

Милановић 
Милена  

 

 Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Процена вредности непокретности индрустријских комплекса у стечају  
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Чувам те, обука за запослене - породично насиље 

Чувам те, обука за запослене -Безбедно коришћење дигиталне технологије - 
превенција дигиталног насиља 

Пројетна настава 

Прегледавање тестова пилот матуре из математике 

Вебинар за наставике математике (државна матура) 

Миленковић 
Анита 

 

 Приказ истраживања криза читања 

Ребусијада 

"Легенде у роману На Дрини ћуприја(соба за бекство)"Час за углед 6" 

"Драма у ширем контексту интерпретације у наставној пракси" 

Предавање о Етвининг интернет порталу и награђеним пројектима 
Економске школе 

Приказ стручног чланка 

Предавање о примерима добре праксе Економске школе који су награђени у 
оквиру Међународног пројекта обележавања Дана интелигенције 

Представљање књиге Дијане Ђорђевић "Изнад облака"  

"Одрживос режима девизног курса у Републици Србији" 

"Валутне кризе у Републици Србији" 

Предавачи на трибини:др Ивајло Илијев психијатар,Сања 
Трајков,педагог,Јелена Крстић,психолог 

Излагање са конференције на тему "Дигитално образовање 2022." 

Миленковић  
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Анђелковић Ана 

 Како решавати конфликте 

Практичне активности у раду са децом којима је потребна додатна подршка у 
учењу 

Комуникација у превенцији пушења дивана у школама 

Милићевић 
Ивана 

 

 Драма у ширем контексту интерпретације у наставној пракси 

Приказ стручног чланка 

Представљање књиге "Изнад облака" 

Легенде у роману "На Дрини ћуприја"(соба за бекство) 

Представљање примера добре праксе Економске школе који су награђени у 
оквиру Међународног пројекта обележавања Дана инталигенције 

Извештај са прве србистичке конференције 

Милојић Славица  

 "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације.. 

"Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 

"Безбедно коришћење дигиталне технологије -превенција дигиталног 
насиља" 

"Превенција вршњачког насиља" 

"Пројектна настава" 

Излагање о Асоцијацији најбољи наставник бивше Југославије 

"Свијет образовања брише границе" 
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Милосављевић 
Јелена  

 

 Ученичка компанија "Адет" 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

Приказ књиге "Валутне кризе у Републици Србији" 

Учешће у манифестацији поводом Дана планете Земље 

Предавање на тему "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 

Приказ научног рада "Правни положај и улога банке Русије у обезбеђивању 
економског суверенитета Руске Федерације" 

Приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају" 

Приказ научног рада "The influence of internal communication to the employee 
motivation at organizations in Serbia" 

Приказ научног рада "Employees satisfaction with communication in the 
organization" 

Приказ докторске дисертације " Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији" 

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

Приказ резултата научног истраживања "Одрживост режима девизног курса у 
Републици Србији" 

"Ребусијада - креирање и решавање ребуса" у склопу Међународног пројекта 
обележавања Дана интелигенције 2021.у Економској школи 

Излагање о Асоцијацији најбоњих наставника бивше Југославије 

Милошевић 
Милица 
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 Дигитално образовање 2022. 

Teacher's giude to People today by Dean Curry 

Bright ideas, tacher's resource manual by US Bureau of Educatiional and Cultural 
Affairs 

Improving English 1 by Katarina Kovacevic and Gordana Markovic 

Милчев Ивана  

 Присуство на трибини "Превенција вешњачког насиља" 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке"Пројектна настава" 

Приказ резултата научног истраживања "Одрживост режима девизног курса у 
Републици Србији" 

Приказ књиге "Валутне кризе  у Републици Србији" 

Учешће на манифестацији Дани планете Земље 

Присуство излагању о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Присуство излагању о 4. Регионалној конферецији Свијет обрзовања брише 
границе 

Обука за запослене у предшколској установи - стварање сигурне и 
подстицајне средине за развој у вртићу 

Ученичка компанија Адет 

Миљковић Ивана  

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација поводом дана планете Земље 

Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 
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"Ребусај у знање се бусај" 

Чувам те - обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању,, 

Чувам те - ,,Обука за запослене - породично насиље,, 

Чувам те - Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља,, 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији (3) 

Валутне кризе у Републици Србији (3) 

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

The influence of internal communicationto the employee motivation at 
organizations in Serbia 

Employees satisfaction with communication in the organization 

Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији 

Младеновић 
Душан 

 

 Безбедно коришћење дигиталне технологије - Превенција дигиталног насиља 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

„Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског 
суверенитета Руске Федерације“ 

„Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају“ 

 „The influence of internal communication to the employee motivation at 
organizations in Serbia“ 

 „Employees’ satisfaction with communication in the organization“ 
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„Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији“  

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 

Нешковић 
Јовановић Јелена 

 

 Предавање "Значај шумских екосистема" 

"Заштићена подручја јужне Србије" 

"Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности" 

"Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији" 

"Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље" 

"Употреба геопросторних података и обновљиви извори енергије" 

"Суплементи у спорту" 

"Значај јутарње гимнастике" 

"Астма у спорту" 

"Важност воде у организму" 

"Основне поставке правилне исхране" 

"Обука за запослене - безбедно коришћење дигиталне технологије - 
превенција дигиталног насиља" (Чувам те") 

"Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 
("Чувам те") 

"Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља"("Чувам те") 

"Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном 
образовању" 

Николић  
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Александра 

 "Валутне кризе у Републици Србији" 

"Превенција вршњачког насиља" 

"Одрживост режима девизног курса у Републици Србији" 

"Значај шумских екосистема" 

"Оцењивање које води учењу" 

"Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије" 

Програм СУ који је остварен извођење обуке "Пројектна настава" 

Како прилагодити наставу деци која уче по ИОП-у 

"Шта треба да знате о  државној матури 

"Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 

Обука за запослене-породично насиље-16 поена 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању-16 поена 

Пантовић Соња  

 In your own words 

Улога установе образовања и васпитања против трговине људима 

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

Дигитално образовање 2022 

Приказ стручног чланка "Драма у ширем контексту интерпретације у 
наставној пракси" 

Приказ менторског рада са студентима 

Извештај са такмичења 
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Teacher's guide to People Today,by Dean Curry 

Bright Ideas,teacher's resource manual by US Bureau of Educational and Cultural 
Affairs 

Improving English 1,by Katarina Kovacevic and Gordana Markovic 

Пејчић Дејан  

 Валутне кризе у Републици Србији 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

Учешће на манифестацији поводом: Дана планете Земље 

ДРЖАВНА МАТУРА 

Петковић Ивана  

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација "Европска ноћ истраживача" 

"Заштита деце са сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља" 

"Обука за запослене - Безбедно коришћење 
дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља" 

"Улога установа образовања и васпитања у борби 
против трговине људима"  

"Обука за запослене у предшколским установама - 
Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу"  

Петковић 
Небојша 

 

 Валутне кризе у Републици Србији 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
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Руске Федерације 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

Employees’ satisfaction with communication in the organization 

The influence of internal communication to the employee motivation at 
organizations in Serbia 

Комуникација као фактора развоја мотивације у организацији 

Петковић Соња  

 Дигитално образовање 

Драма у ширем контексту интерпретације у наставној пракси 

Представљање књиге "Изнад облака", Дијане Ђорђевић 

Легенде у роману "На Дрини ћуприја" (соба за бекство), Логосов зборник, 
"Час за углед 6" 

Приказ истраживања криза читања 

Евтенинг интернет портал, награђени пројекти Економске школе 

Канцер дојке 

Суплементи у спорту 

Астма у спорту 

Значај јутарње гимнастике 

Значај воде у организму 

Основне поставке правилне исхране 

Петровић Б. Весна  

 Радионица „Ребусијада – креирање и решавање ребуса“  у склопу 
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Међународног пројекта обележавања Дана интелигенције 2021 у Економској 
школи у Нишу    

Предавање у пројекту "Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и 
психологији" -  

Предавање у пројекту Будућност данас - "Употреба геопросторних података и 
обновљиви извори енергије  

Предавање у пројекту Будућност данас - "Улога локалне самоуправе у 
области енергетике и енергетске ефикасности"  

Програм стручног усавршавања који је остварен извођењем обуке "Пројектна 
настава"   

Предавање у пројекту  Еколошко образовање и васпитање - "Значај шумских 
екосистема"  

Приказ резултата научног истраживања на тему "Одрживост режима 
девизног курса у Републици Србији"   

Приказ књиге (монографије) - "Валутне кризе у Републици Србији"   

Трибина "Превенција вршњачког насиља"  

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије  

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе"  

Петровић Драгана  

 Приказ истраживања криза читања 

Дијагностичке методе за откривање рака дојке 

Извештај са пробе србистичке конференције 

Правни полозај и улога банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске федерације 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 
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The Influence of internal communication to the employee motivation at 
organisations in Serbia 

Employees  

Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији  

Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Петровић Јасна  

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација поводом дана планете Земље 

Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 

Пројектна настава 

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

The influence of internal communicationto the employee motivation at 
organizations in Serbia 

Employees satisfaction with communication in the organization 

Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији 

Обука за запослене - Породично насиље 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 

Заштићена подручја јужне Србије 

Петровић Марија   
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 Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

ДРЖАВНА МАТУРА - члан ШМК 

Платформа "Чувам те" - заштита деце са сметњама у развоју  

Комуникација у превенцији пушења 

приказ научног рада "Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу 
економског  суверенитета Руске Федерације"  

приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају"   

Петровић Милица  

 In your own words 

Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Teachers guide 

Bright ideas 

Improving English 

Дигитално образовање 

Teachers guide to people Today by Dean Curry 

Teachers Resource manual by US Bureau of Cultural Affairs 

Emproving English 1 - Katarina Kovacevic i Gordana Markovic  

Манифестација поводом дана планете Земље 

Безбедно коришћење дигиталне технологије - Превенција дигиталног насиља 

Пушкић Дејана  

 Представљање књиге и дискусија 

Представљање дидактичког материјала 
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Излагање о методичкој јединици 

Излагање о истраживању 

Представљање награђених пројеката Економске школе 

Предавање 

Представљање примера добре праксе 

Обука "Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 
људима" 

Раденковић 
Јелена 

 

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација поводом дана планете Земље 

Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 

Чувам те - обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању,, 

Чувам те - ,,Обука за запослене - породично насиље,, 

Чувам те - Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља,, 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији  

Валутне кризе у Републици Србији  

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

The influence of internal communicationto the employee motivation at 
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organizations in Serbia 

Employees satisfaction with communication in the organization 

Комуникација као фактор развоја мотивације у организацији 

"Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

Републички Актив наставника економске групе предмета 

Радојковић 
Мирјана 

 

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Представљање књиге "Изнад облака" Дијане Ђорђевић 

Драма у ширем контексту интерпретације у наставној пракси  

Легенде у роману "На Дрини ћуприја" 

Криза читања  

Приказ стручног чланка  

Извештај са Прве србистичке конференције  

Представљање о Етвининг интернет порталу 

Примери добре праксе Економске школе у оквиру Међународног пројекта 
обележавања дана интелигенције 

Чувам те 

Радојловић 
Слађана 

 

  Обрада података базе ЈИСП  

Обрада података базе ЈИСП  

Да ли нам је дијалект потребан у настави  
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Уметниче вечери ученика Правно пословне школе у Нишу  

Републички актив економиста  

Програм стучног усавршавања који је остварен  извођењем обуке  

Предавањепроф. Др.  Снежане Божић "Марко Краљевић у уметности и 
настави, Филозофски факултет Ниш  

Англицизми у жаргону српског језика - предавање проф. др. Александре 
Јанић, Филозофски факултет Ниш  

"О проучавању дубровачке књижевности" - предавање проф.др. Ирене 
Арсић, Филозофски факултет Ниш  

"Свети Сава у савременој српској поезији" - предавање проф.др. Јелене 
Младеновић, Филозофски факултет Ниш 

"Валутне кризе у републици Србији" Ивана Марјановић, Економски факултет 
Ниш  

Предавање асистента Економског факултета у Нишу, Иване Марјановић  

предавање  проф.др. Милана Марковића, Иновациони центар Универзитета 
у Нишу  

"Одрживост режима девизног курса у републици Србији"  

Ранђеловић 
Даниела  

 

 Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

Регионална конференција Свијет пбразовања брише границе 

Дан планете 

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања  и 
дискриминације, злостављања и насиља 
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Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу 

Ранђеловић 
Елеонора 

 

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

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима  

Значај шумских екосистема  

Манифестација поводом Дана планете земље  

Програм СУ који је остварен извођењем обуке ,, Пројектна настава''  

Безбедно коришћење дигиталне технологије- превенција дигиталног насиља  

Ранђеловић 
Катарина 

 

 Превенција вршњачког насиља 

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА  

Употреба геопросторних података и обновљиви извори енергије     

 Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље    

 “Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности”    

 Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке 
запосленима у О.В и В.О установама  

 Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

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

 Пројектна настава 

 Значај Шумских екосистема  
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 Манифестација поводом Дана планете Земље    

 Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

 Валутне кризе у републици Србији    

Ристић Марија  

 MozaBook дигитални час Вулкан е-знања 

Европска ноћ истраживача, Научни клуб Ниш 

Обука из области медијске писмености у оквиру програма "Сазнај и разазнај" 

Уредник личног сајта за учење историје 

Заштита деце са сметњама у развоју у сличајевима занемаривања и 
дискриминиације,злостављања и насиља,обука 

"Улога установа образовања и васпитања у борби 
против трговине људима" обука 

Промишљено и проверено, онлајн курс медијске писмености 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке Пројектна настава,присуство 

Дуално образовање,стручни скуп 

Ристић Марта  

 "Валутне кризе у Републици Србији" 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

"Превенција вршњачког насиља" 

"Одрживост режима девизног курса у Републици Србији" 

"Значај шумских екосистема" 

"Оцењивање које води учењу" 

"Како прилагодити наставу деци која уче по ИОП-у" 
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"Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије" 

Шта треба да знате о државној матури 

Симов Ана  

 Суплементи у спорту 

Астма у спорту 

Значај јутарње гимнастике 

Основне поставке правилне исхране 

Важност воде у организму 

Породично насиље 

Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног 
насиља 

Слијепчевић 
Зорана 

 

 Чувам те - обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању,, 

Чувам те - ,,Обука за запослене - породично насиље,, 

Чувам те - Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља,, 

Приказ резултата научног истраживања на тему: ,,Одрживост режима 
девизног курса у Републици Србији,, 

Приказ књиге (монографије) ,,Валутне кризе у Републици Србији,, 

Научни рад:,,Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу економског 
суверенитета Руске Федерације,, 

Научни рад:,,Процена вредности непокретности индустријских комплекса у 
стечају,, 
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Научни рад:,,The influence of international communication to the employee 
motivation at organiyations in Serbia,, 

Научни рад:,,Employees satisfaction with communication in the organiyation,, 

Приказ докторске дисертације ,,Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији 

Слијепчевић 
Мирослав 

 

 Чувам те - обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању,, 

Чувам те - ,,Обука за запослене - породично насиље,, 

Чувам те - Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља,, 

Приказ резултата научног истраживања на тему: ,,Одрживост режима 
девизног курса у Републици Србији,, 

Приказ књиге (монографије) ,,Валутне кризе у Републици Србији,, 

Научни рад:,,Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу економског 
суверенитета Руске Федерације,, 

Научни рад:,,Процена вредности непокретности индустријских комплекса у 
стечају,, 

Научни рад:,,The influence of international communication to the employee 
motivation at organiyations in Serbia,, 

Научни рад:,,Employees satisfaction with communication in the organiyation,, 

Приказ докторске дисертације ,,Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији 

Совровић Соња   

 Суплементи у спорту 
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Значај јутерње гимнастике/вежбања/   

Основне поставке правилне исхране  

Важност воде у организму  

Астма у спорту  

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискринимације, злостављања и насиља  

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима  

Станишић 
Оливера 

 

 Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 

4.Регионална конференција "Свијет образовања брише границе"  

Трибина "Превенција вршњачког насиља" 

Безбедно коришћење дигиталних технологија-превенција дигиталног насиља 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

Формативно оцењивање-примери добре праксе за основне и средње школе 

Валутне кризе у Републици Србији 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији 

Стевановић Зоран  

 Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима 

Регионална конференција Свијет пбразовања брише границе 

Дан планете 

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

Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у вртићу 

Стевановић Ивана  

 Породично насиље 

улога установа образовања и вапитањау борби против трговине људима 

стратегија у раду са ученицима која показује проблеме у понашању 

безбедно коришћење дигиталне технологије 

заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације 

Стевановић 
Марија 

 

 Манифестација поводом дана планете Земље 

Програм СУ који је остварен извођењем обуке " Пројектна настава " 

" Безбедно коришћење 
дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља" 

 "Обука за запослене - породично насиље" 

" Астма у спорту " 

" Значај јутарње гимнастике ( вежбања) " 

Важност воде у организму 

" Комуникација у превенцији пушења дувана у школама " 

Стефановић 
Благојевић 
Душанка 

 

 Дигитално образовање 2022 
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In your own words 

Извештај са такмичења и приказ дидактичког материјала 

Менторски рад са студентима 

Improving English 1 

People Today by Dean Curry 

Bright Ideas, a teacher's resource material 

Business life 

Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Стефановић 
Данијела 

 

 Манифестација поводом дана планете Земље 

Предавање на тему "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 

Приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају" 

Радионица "Чувам те" 

Приказ научног рада "Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу 
економског суверенитета Руске Федерације" 

Приказ научног рада "The influence of international communication to the 
employee motivation at organizations in Serbia" 

Приказ научног рада "Employees satisfaction with communicaton in the 
organization" 

Приказ докторске дисертације "Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији" докторанда мр Небојше Петковића 

Стефановић Соња  
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 Манифестација поводом дана планете Земље 

Предавање на тему "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 

Приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају" 

Радионица "Чувам те" 

Приказ научног рада "Правни положај и улога банке Русије у обезбеђењу 
економског суверенитета Руске Федерације" 

Приказ научног рада "The influence of international communication to the 
employee motivation at organizations in Serbia" 

Приказ научног рада "Employees satisfaction with communicaton in the 
organization" 

Приказ докторске дисертације "Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији" докторанда мр Небојше Петковића 

Стојадиновић 
Марина 

 

 Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

Ребусијада - креирање и решавање ребуса у склопу Међународног пројекта 
обележавања Дана интелигенције 2021.у Економској школи 

Превенција вршњачког насиља - трибина 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима - 
Чувам те 

Заштита деце са сметњама у развоју - Чувам те 

Приказ књиге "Валутне кризе у Републици Србији" 

Учешће у манифестацији поводом Дана планете Земље 

Предавање на тему "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 
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Приказ научног рада "Правни положај и улога банке Русије у обезбеђивању 
економског суверенитета Руске Федерације" 

Приказ научног рада "Процена вредности непокретности индустријских 
комплекса у стечају" 

Приказ научног рада "The influence of internal communication to the employee 
motivation at organizations in Serbia" 

Приказ научног рада "Employees satisfaction with communication in the 
organization" 

Приказ докторске дисертације " Комуникација као фактор развоја мотивације 
у организацији" 

Стојановић 
Зорица  

 

 Дигитално образовање 

Валутне кризе у Републици Србији 

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Превенција вршњачког насиља 

oдрживост режима курса у Републици Србији 

Излагање облика стручних усавршавања -Пројектна настава 

Регионална коференција-свјет образовања брише границе 

Стручно усавршавање за потребе запослених 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговање људима 

Заштита деце у сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације,злостављања и насиља 

Стојановић 
Снежана 
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 Манифестација поводом дана планете Земље 

Трибина " Превенција вршњачког насиља" 

Безбедно коришћење дигиталне технологије- превенција дигиталног насиља 

Заштита деце са сметњама у развоју услучајевима занемаривања и 
дискриминације,злостављања и насиља 

Стојковић Јована  

 "Комуникација у превенцији пушења дувана у школама" 

"Како да управљате стресом" 

"Основна асертивна права и асертивне технике" 

Платформа Чувам те "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља" 

Платформа Чувам те "Улога установа образовања и васпитања у борби 
против трговине људима" 

Учешће на манифестацији поводом Дана планете Земље 

"The influence of internal communication to the employee motivation at 
organizations in Serbia" 

"Employees satisfaction with communication in the organization" 

Стошић Сузана  

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација поводом дана планете Земље 

Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског суверенитета 
Руске Федерације 

Процена вредности непокретности индустријских комплекса у стечају 

Чувам те - обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
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понашању,, 

Чувам те - ,,Обука за запослене - породично насиље,, 

Чувам те - Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља,, 

Одрживост режима девизног курса у Републици Србији  

Валутне кризе у Републици Србији  

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

The influence of internal communicationto the employee motivation at 
organizations in Serbia 

Employees satisfaction with communication in the organization 

"Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

Републички Актив наставника економске групе предмета 

Републички актив економиста  

Тодоровић 
Љиљана  

 

 Комуникација у превенцији пушења дувана у школама 

Манифестација поводом дана планете Земље 

"Валутне кризе у Републици Србији" 

Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

Излагање о 4. Регионалној конференцији "Свијет образовања брише 
границе" 

"Одрживост режима девизног курса у Републици Србији" 
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Програм стручног усавршавања који је остварен извођењем обуке "Пројектна 
настава" 

Превенција вршњачког насиља 

Ребусијада - креирање и решавање ребуса 

Научни рад "Правни положај и улога Банке Русије у обезбеђењу економског 
суверенитета Руске Федерације" 

Научни рад "Процена вредности непокретности индустријских комплекса у 
стечају" 

Научни рад "The influence of internal communicationto the enployee motivation 
at organizations in Serbia" 

Научни рад " Employees satisfaction with communication in the organization" 

Докторска дисертација "Комуникација као фактор развоја мотивације у 
организацији" 

Џунић Ивана  

 Излагање о Асоцијацији најбољих наставника бивше Југославије 

"Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима" 

"Превенција вршњачког насиља" 

"Свијет образовања брише границе" 

"Програм СУ који је остварен извођењем обуке "Пројектна настава" 

"Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног 
насиља"  
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Р. 

бр. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ - ПРЕГЛЕД ПО 
ОБЛИЦИМА АКТИВНОСТИ 

Број 
одржаних 

активности 

1.  Учешће у програмима од националног значаја у установи 40 

2.  Организовање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 23 

3.  Учешће у пројектима образовно-васпитног карактера у установи 58 

4.  Организовање активности са дискусијом и анализом 12 

5.  Присуство активностима са дискусијом и анализом  91 

6.  Организовање радионице са дискусијом и анализом 11 

7.  Учешће у радионици са дискусијом и анализом  44 

8.  Излагање облика стручног усавршавања који је похађан 11 

9.  Излагање облика стручног усавршавања који је похађан - присуство 65 

10.  Излагање резултата примене наученог на стручном усавршавању 3 

11.  Излагање резултата примене наученог на стручном усавршавању - присуство 31 

12.  Излагање примене наученог са стручног усавршавања 1 

13.  Излагање примене наученог са стручног усавршавања - присуство 13 

14.  Присуство различитим активностима СУ у организацији Регионалног центра 146 



192 
 
 

 

 

15.  Приказ: стручног чланка, стручне књиге, дидактичког материјала 19 

16.  Присуство приказу: стручног чланка, истраживања, дидактичког материјала, 
стручне књиге, приручника, стручне посете 

120 

17.  Учешће у раду модел центра 4 

18.  Учешће у програму огледа 3 

19.  Учешће у међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама 2 

20.  Учешће у истраживањима 2 

 УКУПНО 699 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА ВАН УСТАНОВЕ 

Р. 
бр
. 

НАЗИВ СЕМИНАРА - СТРУЧНОГ СКУПА 
Број 

наставни
ка 

1. Пројектна настава 50 

2. Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да 
нас чују и да разговарају са нама 11 

3. Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 9 

4. Стручни скуп – онлајн  конференција: Дигитално образовање 2022 8 

5. Стручни скуп – онлајн трибина: Професионална заједница учења као механизам 
креирања мреже подршке међу запосленима у ОВ и ВО  установама      7 
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6. Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања 
ученика 6 

7. Стручни скуп – онлајн трибина: Са стручњацима на вези 2 – безбедно током 
пандемије 6 

8. Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 
учења 4 

9. Примена платформе за електронско учење у настави 3 

10
. 

Програмирање наставних садржаја и наставног процеса 
3 

11
. 

Тестови и оцењивање 
2 

12
. 

Програм обуке стручног усавршавања: Достигнућа младих у Србији - ДМуС 
2 

13
. 

Стручни скуп – онлајн: Дани интелигенције: Мотивација - стимулација 
интелектуалног развоја (примери добре педагошке праксе) 2 

14
. 

Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновационог 
предузетништва код деце у дигитално доба 1 

15
. 

Обука за онлајн прегледавање тестова на Завршном испиту 
1 

16
. 

Обука за супервизоре на Завршном испиту 
1 

17
. 

Стручни скуп – трибина: Мапа ума – начин да учење буде игра 
1 

18
. 

Међународна конференција: Стратегијско управљање пословањем - синергија 
људског капитала и одрживе трансформације  1 

19
. 

Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву 
1 



194 
 
 

 

 

20
. 

Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне 
наставе у школи 1 

21
. 

Програмирана настава 
1 

22
. 

Стручни скуп – трибина: Педагошка документација: свеска праћења развоја и 
напредовања ученика 1 

23
. 

Сајам: Органска трпеза 2021 - Куманово 
1 

24
. 

Национална конференција: Достигнућа младих - Крагујевац 
1 

25
. 

Пројекат: Различитост нас уједињује – Европски  покрет у Србији - Размена 
ученика Ниш-Сомбор 1 

26
. 

Семинар : Ученичке компаније - Врњачка Бања 
1 

27
. 

Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи; ЗВКОВ 
1 

28
. 

Међународно истраживање о учењу и подучавању ТАЛИС 2024; ЗВКОВ  
1 

29
. 

Људска права и владавина права 
1 

30
. 

Вебинар: Корени и последице холокауста у културно-историјској перспективи 
1 

31
. 

Обука наставника и СС у школама за пружање подршке школама у функцији 
развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивање културе 
вредновања 1 

УКУПНО 131 

 
                                                                Горица Ђикић 

Координатор Тима за СУ 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Задаци постављени Годишњим планом рада за школску 2021/2022. годину су у потпуности 

и/или делимично реализовани. Због, још увек заступљене, епидемиолошке ситуације, неке 

активности које су запланиране нису могле бити реализоване.  

У свему што је било тешко и компликовано у претходном периоду, десиле су се и неке 

лепе ствари на које смо као школа и колектив поносни. Школску годину смо отпочели спремно, по 

комбинованом моделу, а успешно привели крају преласком на први модел наставе. Наставници су 

све време показивали велику спремност за рад без обзира на учестале промене у моделу рада, на 

велико задовољство свих учесника у васпитно образовном  процесу. Закључно, може се рећи да 

смо школску  2021/2022. годину завршили на врло успешан и похвалан начин.  

 

Директор  

______________     

Заменик председника школског одбора 

________________________ 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 


