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Септембар, 2021. године 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
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1. УВОД 

 

     ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  

 

  Школску годину означила је  пандемија корона вирисуом, те је рад школе 

усклађен, поред свих  законских и подзаконски докумената која се  односе на рад у 

образовању, и са Стручним  упутством за организацију и реализацију образовно – 

васпитног рад у основној школи у школској 2020/2021. години – Број 601- 00-

00027/1/2020-15 од 12.08.2020, Закључаком о усвајању Упутства о мерама заштите 

здравља ученика и запослених за основне и средње школе  (Закључак 08 - Број: 53-

6306/2020-1 од 11.08.2020.). 

 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ, ПРОСТОРНИ И КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

РАДА 

ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ 

Набавка наставних средстава , дидактичких материјала и опреме 

 

Наставна 

средства и 

опреме 

Количина 
Време 

набавке 

Десктоп 

рачунари 
7 

Децембар 

2020 

Беле магнетне  

табл 
2 

Децембар 

2020 

Дезинфекционо 

средства 
30 лит. 

Децембар 

2020 

Заштитне маске 400 

Септембар – 

децембар 

2020. 

Библиотечки 

фонд 
80 

Децембар 

2020, март 

2021. 

 

У оквиру пројекта „Заједници заједно“ одобрена су средства за опремање школе са 

3 рачунара и комплет видео надзора за целу школу. Донаторским средствима извршено је 

фарбање школског простора, а извршене су  припреме за замену столарије у згради 

боравка и уређење  хидрантске мреже ради побољшања притиска воде у инсталацијама 

водовода. Такође је предузета активност  противпожарне заштите.  
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Рад школске библиотеке 

 

 Библиотека у школској 2020/21. години због ангажовања библиотекара од 50%,  рад 

са ученицима и наставнацима организован је у три радна дана : уторак, среда и петак од 

7,00 до 15,00 часова. Библиотечки фонд увећан за 80 књига у вредности од 10 000,00. 

Организоване су манифестације „Читалачка значка“ и „Песничка штафета“. 

 

Рад школске кухиње 

 

Храна се у школској кухињи припремала  за ученике који су користили услуге 

продуженог боравка и то за  једну група од 26 ученика првог и другог разреда и састојала 

се од кетеринг доставе од Дома ученика „Ангелина Којић“ из Зрењанина. Ученици су 

обедовали  у просторијама продуженог боравка где се налази и нова кухиња.  

 Ужина је сервирана  по набавци од пекаре „Златни клас“ за ученике свих разреда, 

око 200 ужина месечно.  

Храну су послуживале куварица  Весна Цвејић, а сервирка Слађана Каћунко. 

 

 

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

У школској 2020/2021. години структура запослених представљена је у табели: 

Запослених 

радника 
 

Свега 

Стручнаспрема Радни однос 

I II III IV VI VII 
Одређено 

време 

Неодређено 

време 

Директор 1      1 1  

Наставник разредне 

наставе 
13     3 10 2 11 

Наставник предметне 

наставе 
32     1 31 2 30 

Стручни сарадник 3      3  3 

Админинистративно 

особље 
3    2  1  3 

Помоћно особље 11 8 2 1    2 9 

ЗБИР 63 8 2 1 2 4 46 7 56 

 

У школској 2020/2021. години наставу је започело укупно 63 лица по структури 

стручне спреме као што је у горњој табели наведено.  

Од укупног броја запослених 55 су особе женског пола, док је 10 особа мушког пола,   

Наставника који раде са пуном нормом је укупно 23. 

Наставници који раде у две и више школа је 22. 

Током године дошло до промене кадра у настави физике и хемије. 

Један наставник разредне наставе отишао у пензију на крају школске године. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

 

 

 

У оквиру стручног усавршавања: 

- похађани су стручни скупови - промоција уџбеника у организацији издавачких кућа 

„Клет“, „ Нови Логос“, Бигз“, „Вулкан“ 

- похађани су  вебинари  и стручни скупови и трибине за унапређивање дигиталних и 

других компетенција наставника:Конференција 10,000 Теацхерс дуринг Цлимате Wеек 

НYЦ,Вебинар„Г Суите (Гоогле цлассроом) – пречицама до успеха наставе на даљину, 

Онлајн трибина о климатским променама „Куда (може да) иде овај свет“ , Центар за 

промоцију наукеВебинар „Г Суите (Гоогле цлассроом): ГСуите – израда ефикасних 

тестова знања и упитника и Г Суите Меет“, Г Суите , израда ефикасних тестова знања и 

упиника и Г Суите Меет, потпуна интеракција свих учесника наставног процеса, Типови 

интеракција – наставник као медијатор комуникације, Qуивер – ИМО, Сциенцеон стаге 

мреже – ИМО, „ Опоравак седме уметности“  ЕУ инфо центар, “ Да ли наша одећа 

унштава планету?“ ЕУ инфо центар, “ Квалитет вадуха од европског до локалног нивоа“, „ 

Ајнштајнова загоонетка“ ИМО, Сциенцеон стаге мреже – ИМО. 

-Реализовани су угледни часови уз подршку дигиталне технологије 

- Сви наставници и стручни сарадници су прошли обуку на семинару „Дигитална 

учионица“, чланови Тима за самовредновање прошли су обуку на семинару „Обука 

запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у 

основном и средњем образовању“,  наставници биологије су прошле онлајн семинар „Наши 

ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености” у оквиру припрема за завршни 

испит ангажовани наставници и стручни сарадници прошли су обуку за дежурне наставнике и 

супервизоре, наставница информатикеСмиљана Новаков  и педгог школе косана Раушки објавиле 

су радове у Електронском Зборнику радова на Конференцији „Сусрети педагога“ и учествовали на 

истој,а наставница Бојана Молнар је аутор питања за Квиз Луеду – дидактичко игровно 

средство и коаутор одобрене Радне свеске за биологију за 8. Разред. 

Извештај о стручном усавршавању  је посебан документ.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Образовно васпитни рад одвијао се према утврђеном школском календару и 

донесеним изменама за школску 2020/2021. Школска година почела 01.09.2020. и 1. 

полугодиште на основу измена календара завршено је завршено 18.12.2020. кад је започео 

и зимски распуст за ученике и трајао до 18.1.2021. године Реализована је једна  радна 

субота утврђене школским календаром 19.09.2020. Подела ђачких књижица у 1. 

Полугодишту обављена до 23.12.2020. године.1.10. 2020. настава се изводила по распореду 

за понедељак, 3.11. по распореду за петак. Школски календар  је усаглашен са 

епидемиолошком ситуацијом 30.11.2020., 25.02.2021. тако што је мењан календар и 
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настава се организовала по комбинованом моделу. Пробни завршни испит одржан 9. и 10. 

04.2021., а завршни испит обављен је 23. -25.06.2021.. 8. разред завршили су наставну 

годину 07.06., а ученици од 1. до 7. разреда 14.06.2021.Сведочанства су подељена до 

28.06.2021.  

 

Ритам рада школе 
Према стручном упутству Министарства, а на основу Плана организације и реализације наставе  

у циљу безбедности и заштите од корона вируса ученици од 1. до 8. одељења су подељена у групе 

А и Б. Часови су реализовани у трајању од по 30 минута  уз посебан распоред звоњења за групе 

ученика нижих и виших разреда.  

 

 

1. ЦИКЛУС 

А ГРУПА 

1. ЧАС 8:00 – 8:30 

2. ЧАС 8:35 – 9:05 

УЖИНА 

3. ЧАС 9:15 – 9:45 

4. ЧАС 9:50 – 10:20 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Б ГРУПА 

1. ЧАС 10:45 – 11:15 

2. ЧАС 11:20 – 11:50 

УЖИНА 

3. ЧАС 12:00 – 12:30 

                       

                     ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 

2. ЦИКЛУС 

ГРУПА А 

1.ЧАС 13:00 – 13:30 

2. ЧАС 13:35 – 14:05 

3. ЧАС 14:10 – 14:40 

УЖИНА 

4. ЧАС 14:55 – 15:25 

5. ЧАС 15:30 – 16:00 

6. ЧАС 16:05 – 16:35 
 

2. ЦИКЛУС 

ГРУПА Б 

1.ЧАС 8:00 – 8:30 

2. ЧАС 8:35 – 9:05 

3. ЧАС 9:10 – 9:40 

УЖИНА 

4. ЧАС 9:55 – 10:25 

5. ЧАС 10:30 – 11:00 

6. ЧАС 11:05 – 11:35 

                   

                      ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 

1. ЦИКЛУС 

Б ГРУПА 

1. ЧАС 12:30 – 13:00 

2. ЧАС 13:05 – 13:35 

УЖИНА 

3. ЧАС 13:45 – 14:15 

4. ЧАС 14:20 – 14:50 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

А ГРУПА 

1. ЧАС 15:15 – 15:45 

2. ЧАС 15:50 – 16:20 

УЖИНА 

3. ЧАС 16:30 – 17:00 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 
Школска 2020/21. година је по много чему специфична. Реализација образовно васпитног 

рада  одвијаla се према Стручном упутству Министарства просвете у условима пандемије  

и Плана реализације наставе и учења постављеном на сајту ЗУОВ. Према упутству 

Министарства толерисан је број нереализованих часова по предмету за одељење до 5%. 
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Један број часова реализован је као интегрисана настава, те је у е- дневнику уведен као 

редован час. 

 

Реализација часова редовне разредне наставе 

 
Наставник разредне 

наставе 
Разред 

Недељни 

фонд часова 

Годишњи 

фонд часова 

Реализација 

Протић Војислава  I1 19 684 684 

Живановић Мирјана  I2 19 684 670 

Силвија Нухановић I3 19 684 684 

Радновић Слађана  II1 20 720 713 

Маја Попов  II2 20 720 720 

Анђелов Мирјана  II3 20 720 720 

Станков Жења  III1 20 720 716 

Козина Смиља  III2 20 720 709 

Живојин Наташа  III3 20 720 710 

Вујин Соња IV1 20 720 709 

Банч Светлана  IV2 20 720 719 

Блешић Нина  IV3 20 720 709 

 
 

Реализација часова редовне предметне наставе 

 

 

Наставници предметне наставе 

 

Наставни 

предмет 
Наставник 

Нед. 

фонд 

Год. 

фонд 

Одељењ. 

стареш. 

Реализација 

Српски језик 

Попов Татјана 17 612 63 601 

Марчићев Весна 17 612 61 607 

Душица Радочај 17 588 83 583 

Енглески језик 

Марчићев 

Маријана 
12+6 648 52 

645 

Стелкић Ивана 12+6 612 82 592 

Ђорђе 

Сланкаменац 
12 432 - 

 

Ликовна 

култура 

Живков Стојков 

Наташа 
9 318 - 

315 

Круљ Рајна 6 216 - 206 

Музичка 

култура 

Поша Андреа 6 210 - 
209 

Ћирић Камелија 9 324 - 321 

Историја 
Новаков Душан 20 708 72 689 

Козић Мирко  1 36 - 36 
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Географија 

Барачков 

Александра 
16 564 62 

556 

Срдановић Јелена  5 180 - 180 

Физика 

Николов Методи  8 288 - 280 

Радованчевић 

Дарко/Бокшан М.  
10 348 - 

348 

Хемија 

Капор Надежда  10 284 - 281 

Тамара 

Каракашевић / 

Јована Мркушић 

2 68 - 

68 

Математика 
Николин Драгана 20 864 - 858 

Миладић Јасмина 20 840 73 834 

Биологија 
Петров Ана 4 144 - 72 

Молнар Бојана 20 708 51 696 

Техника и 

технологија; 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Чокић Јелица 20 716 - 710 

Ивковић Душан 4 140 - 140 

Тарајић Душан 6 212 - 
212 

Информатика Новаков Смиљана  12 426 81 421 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Секулић Снежана 14 568 - 562 

Мајсторовић 

Борислав 
10 428 53 

428 

Немачки језик 
Радишић Јeлена 20 780 71 766 

Зубнар Дијана 2 72 - 72 

Верска настава 

Православни 

катихизис 

Ружић Миленка 9 322 - 

322 

Грађанско 

васпитање 

Вукша Весна 10 458 - 457 

Марчићев Весна 1 36 - 36 
 

 

Додатна настава (од IV до VIIIразреда) 

 

Предмет Наставник 
Планирани број 

часова 

Реализација 

Математика 

IV разреди 54 3 

Драгана Николин 36 32 

Јасмина Миладић 36 7 

Физика 
Дарко Радованчевић 36 16 

Методи Николов 28 0 

Биологија Бојана Молнар 36 31 

Српски језик 

Татјана Попов 36 9 

Весна Марчићев 22 0 

Душица Радочај 36 25 
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Географија 
Александра Барачков 18 0 

Јелена Срдановић 25 0 

Историја Душан Новаков 36 0 

Енглески језик 
Маријана Марчићев 36 0 

Ивана Стелкић 11 0 

Хемија 

Надежда Капор 18 14 

Каракашевић 

Тамара/Јована 

Мркушић 

14 

0 

Немачки Јелена Радишић 28 0 

Информатика и 

рачунарство 
Смиљана Новаков 18 

0 

Саобраћај Јелица Чокић 72 0 

Укупно: 596 137 

 

Допунска настава 

 

Предмет Наставник 
Планирани број 

часова 

Реализација 

Математика 

Сви учитељи I-IV 

разреда 
216 

246 

Јасмина Миладић 47 38  

Драгана Николин 47 45 

Физика 
Методи Николов 11 0 

Дарко Радованчевић 28 0 

Хемија Надежда Капор 7 12 

Српски језик 

Сви учитељи I-IV 

разреда 
216 

198 

Татјана Попов 36 16 

Душица Радочај 36 9 

Весна Марчићев 36 6 

Енглески језик 
Маријана Марчићев 47 18 

Ивана Стелкић 36 0 

Немачки језик 
Јелена Радишић 36 24 

Зубнар Дијана 7 0 

Географија Срдановић Јелена 11 0 

Информатика и 

рачунарство 
Смиљана Новаков 18 

0 

Биологија 
Бојана Молнар 0 76 

Ана Петров 0 5 

Техника и технологија Јелица Чокић 0 8 

Укупно: 835 701 
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Реализација припремне настава за полагање завршног испита 

 

Предмет Наставник 
Планирани број 

часова 
Реализација 

Математика Јасмина Миладић 10 33 

Физика Методи Николов 10 6 

Биологија Бојана Молнар 10 9 

Српски језик 

Татјана Попов 10 13 

Душица Радочај 10 20 

Географија Александра Барачков 10 12 

Историја Душан Новаков 10 11 

Хемија 
Надежда Капор 

Јована Мркушић 
10 

 

6 

Укупно: 80 110 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

У продуженом боравку од заинтересованих 30  ученика 1. и 2. разреда,  због постојеће 

епидемиолошке ситуације  26 ученука је долазило у продужени боравак пре и после 

наставе. Од тога било је 14 дечака и 12 девојчица. Из првог разреда било је 12 ученика, а 

из другог разреда 14 ученика. 

  Током школске 2020/2021. године наставни план и програм реализован је путем израде 

домаћих задатака, вежбањем читања, лепог писања, вежбањем задатака из математике. 

Слободне активности спроведене су играњем у школском дворишту, у учионици играњем 

са расположивим играчкама, кроз ликовне радионице и разноврсне друштвене игре у 

складу са постојећим  епидемиолошким мерама.  

Остварена је добра сарадња са учитељима током свакодневних контаката, као и путем 

редовних састанака Стручног већа за разредну наставу.  

    Остварена је добра сарадња и са родитељима , али због епидемиолошких мера и 

целокупне епидемиолошке ситуације комуникација је чешће реализована путем вибер 

групе. 
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

Успех ученика на нивоу школе 

 

 

д
ев

о
јч

и
ц

а
 

д
еч

а
к

а
 

У
к

у
п

н
о

 

5 4 3 2 1 Н
ео

ц
е-

њ
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и
 

С
р

ед
ењ

а
о

ц
ен

а
 

И
О

П
1
 

И
О

П
2
 

1.-4. 109 163 272 158* 31 5 - - 8 4,74 13 4 

5.-8. 150 129 279 130 95 50 2 1 1 4,37 7 4 

1.-8. 259 292 551 288 126 55 2 1 9 4,55 20 8 

*ученици првог разреда оцењују се описно 

 

Владање ученика 
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а
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р
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н

о
 

в
л
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д

а
њ

е
 

В
р

л
о

- 

д
о

б
р

о
 

в
л

а
д

а
њ

е
 

Д
о

б
р

о
 

в
л

а
д

а
њ

е
 

Н
ео

ц
е
њ

е
-

н
и

 

1.-4. 12605 6292 - 264 - - 8 

5.-8. 8150 669 - 260 10 8 1 

1.-8. 20755 6961 - 524 10 8 9 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ  

2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

Презиме и име 

ученика Разред предмет 

Општинск

и 

ниво/место 

Окружни 

ниво / 

место 

Републичк

и ниво Наставник 

Катарина Костић 

Лазар Костић 1-2 

Српски језик 

Читалачка 

значка 

похвала за 

пројекат 
 

 
Војислава 

Протић 

Лена Краљ 

2 -1 

Физичко 

васпитање 

пливање 50м 

леђно 

  

 

3. 

Слађана 

Радновић, 

Снежана 

Секулић 

Вања Миланков 

2-2 

Српски језик 

Читалачка 

значка 

награда  

 

Маја Попов 

Милун Ушћумлић 
2-3 

Ликовни 

конкурс“Здраве 
награда  

 Мирјана 

Анђелов 
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навике за 

здраве зубе 

Данило Чихорић 
3-3 Математика 1.  

 Наташа 

Живојин 

Уна Стојановић 
3-3 математика 1.  

 Наташа 

Живојин 

Јакоб Чубрило 
3-3 математика 3.  

 Наташа 

Живојин 

Анђела Корица 

4-1 

Литерарни 

конкурс „Крв 

живот значи“ 

1. награда  

 

Соња Вујин 

Алекса Калаш 

Косановић 
4-1 

Физичко 

васпитање 

пливање 50м 

леђно 

  

 

        2. 
Соња Вујин 

Стефан Куручев 

4-2 математика 3.  

 

 

 

Светлана 

Банч 

Тарик Рујевић 4-3 математика 1.   Нина Блешић 

Милана Француски 

4-3 

Српски језик 

„Читалачка 

значка“ 

сребрна 

значка 
 

 

Нина Блешић 

Александар Ковачки  

4 -3 

Физичко 

васпитање  

Атлетика – 

„Брзином до 

звезда 

  

пласман  

Нина Блешић 

Мина Воргић 

5-2 

Интерни 

литерарни 

конкурс „Свети 

Сава“ 

награда  

 

Душица  

Радочај 

Ева Крстин 

5-3 

Физичко 

васпитање  

пливање 50 м 

прсно 

  

 

         1. Снежана 

Секулић 

Данило Кепић 

5-3 

Физичко 

васпитање  

пливање 50 м 

прсно 

  

 

         1. Снежана 

Секулић 

Бојана Бајчетић 

6-1 

физика 1. 2. 
 Дарко 

Радованчевић 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Теа Машић 
6-1 

Физичко 

васпитање  
1. 3. 

 Снежана 

Секулић 
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Атлетика- 

бацање кугле 

Лена Миловац 

6-1 

Интерни 

литерарни 

конкурс „Свети 

Сава“ 

награда  

 

Душица  

Радочај 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Софија Ћоровић 

6-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Матеја Шаренац 

6-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Вишња Ђекић 

6-2 

Ликовни 

конкурс 

Културног 

центра 

3.награда  

 
Наташа 

Живков 

Стојков 

Симона Маринковић 
6-2 физика 3.  

 Дарко 
Радованчевић 

Теодора Радишић 
6-2 физика 3.  

 Дарко 
Радованчевић 

Инес Дунђерски 
6-2 физика похвала  

 Дарко 
Радованчевић 

Миња Пражић 

6-2 

Интерни 

ликовни 

конкурс 

„Кругови 

среће“ 

1.награда  

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

Хана Нинковић 

6-3 

Интерни 

ликовни 

конкурс 

„Кругови 

среће“ 

2.награда  

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

Алекса Етвеш 

6-3 

Интерни 

ликовни 

конкурс 

„Кругови 

среће“ 

3.награда  

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

Марко Давидовић 

6-3 
математика 2. 3. 

 Драгана 

Николин 

   Физика 1.         2. 
 Дарко 

Радованчевић 

Андреј Радивојков 
6-3 

Физичко 

васпитање  
1. 1. 

 Снежана 

Секулић 
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Атлетика-300 м 

Филип Аћин 

7-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Мила Бибин 

7-1 

физика 1. 1. 
 Дарко 

Радованчевић 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

математика 2.  
 Јасмина 

Миладић 

Ненад Петров 

7-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Ана Марић 

7-2 

Физичко 

васпитање  

пливање 50 м 

прсно 

  

 

         4. Снежана 

Секулић 

 

 

Милица Огњеновић 

7-3 

„Hackteen“   
1. Смиљана 

Новаков 

Интерни 

ликовни 

конкурс 

„Стварајмо 

успомене“ 

награда  

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

Ликовни 

конкурс „Све 

боје ваздуха“ 

награда  

 Наташа 

Живков 

Стојков 

Уна Шеваљевић 

7-3 

физика 1. 2. 
 Методи 

Николов 

„Hackteen“   
1. Смиљана 

Новаков 

Матеја Франк 
7-3 хемија 1. 2. 

 Надежда 

Капор 

Милош Еремић 

7-3 

Физичко 

васпитање  

пливање 50 м 

леђно 

 

  

 

         8. 
Снежана 

Секулић 

Вукашин Сладојевић 

7-3 

Интерни 

ликовни 

конкурс 

„Стварајмо 

успомене“ 

награда  

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

Ликовни 

конкурс 
1.награда  

 Наташа 

Живков 
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Културног 

центра 

Стојков 

Маријана Френц 

8-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Дариа Поповић 

8-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Ликовни 

конкурс „Све 

боје ваздуха“ 

1. награда  

 Наташа 

Живков 

Стојков 

Лазар Шолак 

8-1 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Нина Рађеновић 

8-2 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Јован Танасковић 

8-2 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Теодора Бакош 

8-2 

Ликовни 

конкурс 

„Здравље на 

уста улази“ 

награда  

 
Наташа 

Живков 

Стојков 

Лаура Пап 

8-2 

Ликовни 

конкурс „Све 

боје ваздуха“ 

награда  

 Наташа 

Живков 

Стојков 

Милена Пустињак 

8-2 

Интерни 

ликовни 

конкурс 

„Стварајмо 

успомене“ 

награда  

 

Наташа 

Живков 

Стојков 

Ликовни 

конкурс 

Културног 

центра 

2.награда  

 
Наташа 

Живков 

Стојков 

Душан Јанаћковић 

8-2 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Андреј 

Стојиљковски 8-2 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Милена Ђоровић 

8-3 

Пројекат 

„Школски 

зелени прес“ 

награда  

 
Бојана 

Молнар 

Интерни награда   Душица  
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литерарни 

конкурс „Свети 

Сава“ 

Радочај 

„Hackteen“   
1. Смиљана 

Новаков 

Литерарни 

конкурс „Роман 

по твојој мери“ 

1.награда  

 
Душица  

Радочај 

Михајло 

Макљеновић 8-3 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

Милена Дивљаков 

8-3 

Српски језик 2. 1. 
 Душица  

Радочај 

„Hackteen“   
1. Смиљана 

Новаков 

Дуња Надлачки 
8-3 „Hackteen“   

1. Смиљана 

Новаков 

Саша Клем 

8-3 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

2. екипно  

 
Борислав 

Мајсторовић 

Марко Вукановић 

8-3 

Физичко 

васпитање  

кошарка 

1. екипно 1. екипно 

 
Борислав 

Мајсторовић 

 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ: Укупно 9 ученика  

8/1 

1. Ива Дојков 

2. Дарија Поповић 

3. Маријана Френц 

8/2 

1. Јана Маријановић 

2. Дуња Чобанов 

3. Марко Радић 

8/3 

1. Милена Дивљаков 

2. Ана Бјелица 

3. Милена Ћровић 

НОСИОЦИ СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА: Укупно 24 ученика и 44 специјалне дипломе 

8/1 

1. Ива Дојков: информатика и рачунарство, ликовна култура 

2. Дарија Поповић: информатика и рачунарство, ликовна култура, физичко 

васпитање, музичка култура,биологија 
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3. Маријана Френц: информатика и рачунарство, хемија, физичко васпитање, 

биологија, 

4. Лазар Мајкић: информатика и рачунарство, физичко васпитање 

5. Филип Митрић: информатика и рачунарство, физичко васпитање 

6. Лазар Чолак: физичко васпитање 

8/2 

1. Јана Маријановић:географија 

2. Дуња Чобанов: ликовна култура 

3. Марко Радић: ликовна култура 

4. Душан Јанаћковић: информатика и рачунарство, физичко васпитање 

5. Андреј Стојиљковски: информатика и рачунарство, физичко васпитање 

6. Јован Танасковић: физичко васпитање 

8/3 

1. Милена Дивљаков: српски језик, информатика и рачунарство, хемија,биологија, 

физичко васпитање, 

2. Ана Бјелица: физичко васпитање, математика 

3. Милена Ћровић: српски језик, информатика и рачунарство, хемија,биологија 

4. Катарина Андрић: физичко васпитање, 

5. Уна Бјекић: физичко васпитање, 

6. Лана Марчићев: српски језик 

7. Дуља Надлачки: српски језик 

8. Лена Исаков: физичко васпитање 

9. Саша Клем: физичко васпитање 

10. Михајло Макљеновић: физичко васпитање 

11. Марко Вукановић: физичко васпитање 

12. Милош Поповић: физичко васпитање 

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ:Укупно 20 ученика из предмета и различитих такмичења 

8/1 

1. Дариа Поповић:енглески језик, СУпер Су квиз 

2. Маријана Френц: СУпер Су квиз,математика, музичка култура 

3. Лена Брдарић:биологија, музичка култура 

4. Игор Маленић: информатика и рачунарство 

5. Јован Тенкеш:математика 

6. Невена Бокинац: музичка култура 

8/2 

1. Јана Маријановић: музичка култура 

2. Марко Радић: физика 

3. Теодора Бакош:ликовна култура 

4. Милена Пустињак: ликовна култура 
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5. Лаура Пап: ликовна култура, музичка култура  

6. Каја Стојановић: музичка култура 

7. Нина Рађеновић: музичка култура 

8/3 

1. Милена Дивљаков:математика 

2. Ана Бјелица: музичка култура 

3. Милена Ћоровић: музичка култура, енглески језик 

4. Уна Бјекић: музичка култура 

5. Александар Боц: музичка култура, ликовна култура 

6. Дуња Надлачки: информатика и рачунарство 

7. Николина Илић: музичка култура 

8. Саша Клем: енглески језик 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ: На основу постигнућа на такмичењима и другим активностима, 

анкете ученика и наставника Милена Ћоровић , ученик 8/3, поглашена ђаком генерације. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРОБНОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

Резултати пробног и завршног испита 

Резултати на 

тестовима пробног 

завршног испита 

Математика  Матерњи језик Комбиновани тест 

5,18 6,36 7,27 

Резултати на 

тестовима завршног 

испита 

7,75 8,34 9,39 

Извештај о резултатима завршног испита је посебан документ. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

Назив пројекта 
Област 

унапређења 

Организатори 

пројекта 

Реализација 

„Наша природа – 

наша 

одговорност“ 

Подршка ученицима 

Зрењанинска група 

НПН уз подршку 

Министарство за 

заштиту животне 

средине-тим ученика 

и наставника 

Активности 

реализоване према 

временској динамици 

у периоду септембру - 

новембар 

„Европско село“ Подршка ученицима 
Локална самоуправа 

– Град Зрењанин – 

тим ученика и 

Није реализовано због 

неповољне 

епидемиолошке 
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наставника ситуације  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

Планирани излети, екскурзија и настава у природи нису реализовани због пандемије и уз 

препоруку Министарства просвете. Покренути Поступак јавне набавке је обустављен.   

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

Датум одржавања Садржаји 

14.9.2020. 

1. Редован Извештај директорке школе до септембра 2020. 

године 

2. Усвајање Извештаја о реализацији образовно васпитног 

рада школе у школској 2019/20. години 

3. Доношење Годишњег Плана рада ОШ „2.октобар“ за 

школску 2020/21. годину 

4. Доношење Плана усавршавања за школску 2020/21. 

годину 

5. Верификација избора представника родитеља за Савет 

родитеља у локалној самоуправи Града Зрењанина за 

текућу школску годину 

6. Усвајање измене систематизације радних места 

7. Доношење интерног акта о уређивању поступка јавне 

набавке  

8. Разно 

 

20.10.2020. 

1. Усклађивање финансијског плана за 2020. годину – 

преусмеравање средстава унутар аналитичког плана 

расхода (Решење од 24.6.2020.) 

2. Усклађивање финансијског плана за 2020. годину – 

преусмеравање средстава унутар аналитичког плана 

расхода (Решење од 7.9.2020.) 

3. Верификација коришћења сале за физичко мимо 

редовне наставе 

 

24.12.2020. 

1. Измене и допуне Пословника о раду ШО 

2. Преусмеравање средстава унутар аналитичког плана 

расхода од 13.11.2020. 



Основна школа „2. октобар“ Зрењанин 
 

18 
 

3. Преусмеравање средстава унутар аналитичког плана 

расхода од 1.12.2020. 

4. Усклађивање финансијског плана за 2020. годину 

5. Доношење Правилника јавне набавке по новом Закону о 

јавним набавкама 

6. Разно 

5.1.2021. 

1. Преусмеравање средстава унутар аналитичког плана 

расхода 

2. од 21.12.2020.г. 

3. Доношење финансијског плана/плана расхода за 2021. 

годину 

4. Доношење Плана јавних набавки за 2021.г. 

 

21.1.2021. 

1. Одлука о расписивању конкурса за избор директора за 

наредни мандатни период од 1.јуна 2021. до 2025. године 

2. Избор Комисије за избор директора у смислу Правилника о 

броју чланова, саставу и начину образовања комисије за 

избор директора 

 

1.2.2021. 

1. Доношење финансијског плана установе за 2021.годину 

2. Усвајање извештаја о пословању за период од 1.1.20-

31.12.20.г. 

3. Усвајање извештаја о извршеном попису на дан 

31.12.2021.г. 

4. Разматрање  редовног Извештаја директора школе 

5. Усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада 

школе и раду школе за 1. полугодиште школске  2020/21.г. 

 

8.3.2021. 

1. Усвајање Записника са предходне седнице ШО 

2. Сачињавање листе кандидата и доношење предлога за 

избор директора ОШ „2.октобар“ за мандатни период од 

2021-2025.г. 

3. разно 

9.6.2021 

1. Спровођење Решења Министарства просвете бр.119-01-

00067/2021-07/386- именовање директора школе. 

2. III Анекс Школског програма 

3. Преусмеравање средстава унутар аналитичког плана 

расхода 
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4. од 25.5.2021.г. 

 

27.8.2021. 

1. Усвајање Записника са предходне седнице ШО 

2. Измена финансијског плана за 2021. Годину (средства за 

прозоре, хидранте и противпожарну заштиту) 

3. Разно 

 

 

Рад Школског одбора у предходној школској 2020/2021. години се одвијао на укупно 9 

седница (три седнице у првом полугодишту), на којима се расправљало и донете су одлуке 

о питањима из надлежности прописане Законом о основама система образовања и 

васпитања.  

Специфичност рада за протеклу школску годину се огледа у спровођењу поступка за 

избор директора школе за мандатни период од 4 године, почев од 1.6.2021. године.  

Процедура предвиђена законским одредбама је у целости спроведена како је и 

прописано, у сарадњи са секретаром школе,  што је потврђено од стране надлежног органа 

АПВ, и коначним Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 

119-01-00067/2021-07/386 од 27.5.2021.г., о избору кандидата Сање Гербеш на место 

директора школе у наредном периоду од 4 године. Целокупна документација је сачувана у 

архивској грађи школе.  

У својству директора школе Сања Гербеш је положила испит за лиценцу за директора 

установе образовања и васпитања, о чему је издата Потврда АПВ Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 

број 128-152-553/2021 од 4.6.2021.г. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је током школске 2020/2021. године одржао укупно 6 састанка на 

којима се бавио пословима из своје надлежности.  

 

 

Датум одржавања Садржаји 

14.9.2020. 

1. Избор председника, заменика председника  и записничара  

Савета родитеља за школску 2020/21. годину 

2. Разматрање Годишњег плана рада за школску 

2020/21.годину 

3. Разматрање Извештаја за школску 2019/20.годину  

4. Избор представника родитеља за тимове 

5. Избор представника родитеља у Савет родитеља у локалној 

самоуправи за текућу школску годину 

6. Упознавање са Извештајем о раду директора школе 

7. Разматрање пристиглих понуда за осигурање ученика за 

школску 2020/21.годину 
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8. Текућа питања (фотографисање ученика, исхрана ученика, 

продужени боравак, др.) 

 

 

05.11.2020. 

1. Упознавање СР са Оперативним планом организације и 

реализације образовно – васпитног рада школе 

2. Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању с посебним освртом на члан 5, 11 и 12  

3. Комбиновани модел рада и усклашеност са Стручним 

упутством за организацију и реализацију образовно – 

васпитног рада у основној школи за школску 2020/21 

 

29.01.2021. 

1. Упознавање СР са редовним Извештајем о раду директора 

школе 

2. Упознавање СР са Извештајем о реализацији ГПР школе за 

1. Полугодиште школске 2020/21. Године 

3. Анкета задовољства родитеља радом школе – чл. 48. 

Закона о основном образовању 

4. Разно 

 

22.03.2021. 

1. Учешће у поступку избора уџбеника за 3. и 7. разред, за 

наредни период од 4 године 

2. Учешће у поступку избора уџбеника за 4. и 8. разред, за 

наредни период од 4 године 

3. Упознавање са Анексом Школског програма (трећи) 

22.04.2021. 

1. Упознавање СР са Оперативним планом организације и 

реализације образовно – васпитног рада школе за период од 

19.04.2021 и даље 

2. Упознавање са резултатима анкете 

3. Упознавање са резултатима пробног завршног испита 

ученика 8. Разреда 

4. Извештај о резултату разматрања дописа родитеља везано 

за „бесплатне уџбенике“ 

5. разно 

30.08.2021. 

1. Резултати анкетирања за изборне предмете у школској 

2021/22. години 

2. Резултати анкете задовољства родитеља радом школе 

3. Упознавање са резултатима завршног испита ученика 8. 

разреда 

4. Донација (ДДОР) Делта генерали 

5. Разно  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Време 

реализације 
Садржаји 

25.09.2020. 

1. Предлог Оперативног плана организације и реализације 

образовно – васпитног рада школе по посебном програму за 

рад у условима пандемије Covid 19 

2. Разно 

 

26.10.2020. 

1. Предлог Оперативног плана организације и реализације 

образовно – васпитног рада школе по посебном програму за 

рад у условима пандемије Covid 19 

2. Разно 

27.11.2020. 

1. Предлог Оперативног плана организације и реализације 

образовно – васпитног рада школе по посебном програму за 

рад у условима пандемије Covid 19 

2. Разно 

23.12.2020. 

1. Извештај о СУ за период  септембар – новембар 2020. 

2. Извештај Тима за ИО 

3. Извештај Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

4. Извештај САРП 

5. Реализација Оперативног организације и реализације 

образовно – васпитног рада школе 

6. Разно 

 

12.03.2021. 

1. Предлог Оперативног плана организације и реализације 

образовно – васпитног рада школе по посебном програму за 

рад у условима пандемије Covid 19 

2. Разно  

03.06.2021. 
1. Извештај о стручном усавршавању за период март/мај 

2. Разно  

14.06.2021. 

1. Вредновање реализованих индивидуалних образовних 

планова 

2. Разно  

26.08.2021. 

1. Предлог операстивног плана организације и реализације 

образовно-васпитног рада за 2021/22. годину 

2. Разно  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Наставничко веће је током  школске 2020/2021. године одржане су  поштујући мере 

заштите, те су реализоване у школском дворишту и онлајн.  

 

Датум одржавања Садржаји 

14.09.2020. 

1. Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 

2019/2020 годину 

- Извештај о завршном испиту 

-Извештај о самовредновању 

- Извештај о стручном усавршавању 

- Извештај о инклузивном образовању 

- Извештај о заштити ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

- Извештај о реализацији активности из Развојног плана школе за 

школску 2019/2020. годину 

- Извештај о ексукријама, посетама, школи у природи 

2. Извештај о раду директора школе за школску 2019/2020. 

годину 

3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021.годину 

4. Текућа питања 

25.09.2020. 

1. Предлог Оперативног плана ра организацвију и реализацију 

образовно васпитног рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса ковид 19 за октобар месец  

 

28.10.2020. 

1. Извештај о реализацији васпитно – образовног процеса на 

крају 1. квартала 

2. Извештај о успеху ученика на крају 1. квартала 

3.Извештај о реализацији активности из ГПР  

4. Извештај о прослави Дана школе 

5. Текућа питања 

 

27.11.2020. 

1. Усвајање предлога Оперативног плана ра организацвију и 

реализацију образовно васпитног рада по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса ковид 19 за период од 

30.11.2020. 

 

23.12.2020. 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта 

2. Анализа реализације образовно – васпитног рада 

3. Предлог реализације допунске наставе и других активности у 

време зимског распуста 

4. Извештавање тимова 

7. Текућа питања 
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29.01.2021. 

1. Упознавање са Извештајем о раду директора школе 

2. Упознавање са извештајем о реализацији ГПР за 1. 

полугодиште шк. 2020/21. године  

-извештај тима за ИО 

-извештај тима за самовредновање 

-извештај тима за заштиту од насиља 

-извештај тима за професионални развој 

-извештај тима за квалитет и развој установе, САРП, 

САШП 

25.02.2021. 

1. Давање мишљења наставничког већао кандидату за избор 

директора школе за мандатни период 2021/25. 

12.03.2021. 

1. Предлог Оперативног плана ра организацвију и 

реализацију образовно васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса ковид 19 за 

период од 15-19. Марта 2021. 

18.03.2021. 

1. Доношење одлуке о избору уџбеника за 3. и 7. разред за 

школску 2021/22. годину  

2. Доношење одлуке о избору уџбеника за 4. и 8. разред за 

школску 2021/22. годину  

3. Разно  

01.04.2021. 

1. Извештај о успеху и владању ученика на крају 3. Квартала 

2. Анекс (трећи) Школског програма за период 2018-2022. 

године 

3. Разно  

19.04.2021. 

1. Усвајање предлога Оперативног плана ра организацвију и 

реализацију образовно васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса ковид 19 за 

период од 19-23.04.2021. и од 26-29.04.2021. 

2. Упознавање НВ са резултатима анкете задовољства 

родитеља  

3. Упознавање НВ са резултатима пробног завршног испита  

4. Упознавање НВ са дописом родитеља о „бесплатним 

уџбеницма“ 

5. Разно 

11.06.2021. 
1. Извештај о успеху ученика 8. разреда у учењу и владању 

на крају наставне године 
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2. Утврђивање носилаца Вукове и специјалних диплома 

3. Избор ученика генерације 

4. Договор о прослави матуре 

5. Договор о припремама за полагање завршног ипсита 

6. Разно 

29.06.2021 

1. Извештај о успеху ученика од 1. до 7. разреда у учењу и 

владању на крају 2. Полугодишта 

2. Извештај о реализацији изведених екскурзија и наставе у 

природи 

3. Предлог организације припремне наставе за полагање 

поправних и разредних испита  

4. Извештај о успеху ученика на такмичењу 

5. Разно  

23.08.2021. 

1. Увајање задужења наставника  

-одељенско старешинство за 1. и 5. разред 

-подела предмета на наставнике 

-чланови тимова и актива 

2. Бројно стање ученика за школску 2021/22. годнину 

3. Календар рада за школску 2021/22. годнину 

4. 40-часовна радна недеља 

5. Разно  

27.08.2021 

1. Усвајање предлога Оперативног плана ра организацвију и 

реализацију образовно васпитног рада у условима 

пандемије ковид 19 

-предлог мера заштите у условима пандемије ковид 19 

-распоред часова 

2. Припреме за наставу за 1. и 5. разред 

3. Разно  

4. Стручно усавршавање „Одговоран однос према здрављу“ 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

Стручна већа радила су према програмима рада за школску 2020/21. годину, а 

координатори су учествовали у раду Педагошког колегијума. Током школске 2020/21 

године стручна већа су се бавила следећим питањима: 

- израдом годишњих и месечних планова према Плану реаализације наставе 

- организовањем рада стручних актива у време пандемије COVID -19 

-  
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- усклађивањем писмених провера и праћењу и вредновању рада ученика у условима 

пандемије и измењене организације рада 

- договором  о начину реализацији додатне, допунске наставе и припремне 

- организовањем угледних часова уз подршку дигиталних технологија 

- стручним усавршавањем у установи и ван установе 

- такмичењима ученика у оквиру Календара такмичења Министарства просвете 

- такмичењима ученика у другим наставним и ваннаставним активностима 

- учешћем ученика у реализацији различитих пројеката у којима је учествовала 

школа 

У табели  су приказана стручна већа и координатори истих у шклској 2020/21 

Назив стручног већа Координатор 

Стручно веће за разредну наставу Соња Вујин 

Стручно веће  за језик, књижевност и 

комуникације 

Татјана Попов 

Стручно веће  за душтвене науке 

 

Александра Барачков 

Стручно веће  за математику и природне 

науке 

Драгана Николин 

Стручно веће  за уметности   

 

Наташа Живков Стојков 

Стручно веће  за физичко и здравствено 

васпитање 

Борислав Мајсторовић 

 

Примери  извештаја стручног већа: 

 Извештај Стручног већа природних наука – извештај за математику школске 

2020/2021.годину. 

Чланови: Драгана Николин и Јасмина Миладић. 

Стручне трибине, у оквиру интерног стручног усавршавања, семинари 

Активност време Напомена(присуство) 

„G Suite (Google classroom): G 

Suite – izrada efikasnih testova 

znanja i upitnika i G Suite Meet – 

potpuna interakcija svih učesnika 

nastavnog procesa”. 

27.11.2020. Јасмина Миладић 

Вебинар “Типови интеракција – 

наставник као медијатор 

комуникације ” 

2.12.2020. Драгана Николин 

Вебинар “Ванредно стање психе – 

како сачувати себе у ванредним 

околностима” 

8.12.2020. Драгана Николин, 

Онлајн презентација уџбеника 

математике за 8. разред, Клет 

14.12.2020. Драгана Николин,Јасмина 

Миладић 

Презентација уџбеника за 8. 

разред-Логос 

15.12.2020. Јасмина Миладић 
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Др. Жолт Коња: “Дигитални алати 

и занати”-вебинар 

30.1.2021. Драгана Николин,Јасмина 

Миладић 

Математика 8-Математископ 3.2.2021. Јасмина Миладић 

Онлајн презентација уџбеника и 

збирке задатака математике за 7. и 

8. разред, Вулкан издаваштво 

10.2.2021. Драгана Николин,Јасмина 

Миладић 

 Математика 7-Математископ 11.2.2021. Јасмина Миладић 

Вебинар „Кроз акцију и 

интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију”,Клет 

23.2.2021 Драгана Николин 

Др.Олга Хаџић: “Здрави стилови 

живота”,Клет-вебинар 

2.3.2021. Драгана Николин,Јасмина 

Миладић 

„Савремени уџбенички комплет – 

за ученике и наставнике 

9.3.2021. Јасмина Миладић 

Уџбеници 4.0 за математику 12.3.2021. Јасмина Миладић 

Онлајн презентација уџбеника 

математике за 7. и 8. разред, 

Креативни центар  

15.3.2021. Драгана НиколинЈасмина 

Миладић, 

Уџбеници 4.0 у пракси 24.3.2021. Јасмина Миладић 

 

Угледни часови  

Активност време напомена 

“Новогодишњи украси и 

геометрија” децембар 

2020. 

Пројектни задатак је реализовала 

Драгана Николин са свим одељењима 

петог и шестог разреда у оквиру додатне 

наставе преко гугл учионица. 

.Платонова тела 
26.2.2021. 

Час у четвртом разреду реализовала је 

Јасмина Миладић. 

     

Презентације, посете, приредбе, пројекти  и манифестације 

Активност време Напомена(присуство) 

Дописна математичка 

олимпијада 
септембар,октобар 

Сви чланови актива 

“Мислиша” 10.3.2021. Сви чланови актива 

“Бројеви кроз историју” април Драгана Николин 

“Мерење времена” мај Драгана Николин 

“Мај месец математике” мај Сви чланови актива 

 

Резултати такмичења из математике за школску 2020/21. годину 

 

разред ученик општинско окружно наставник 

VI Давидовић Марко 
2.место 3.место 

Драгана 

Николин 

VII Бибин Мила 
2.место учешће 

Јасмина 

Миладић 
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Додатна настава, припремна настава 

Наставник 

додатна 

настава 

припремна 

настава 

Разред 
Број 

ученика 

Број ученика 

који су 

учествовали 

на 

такмичењима 

Јасмина Миладић 7 часова VII1,VII2 VII3 1 1 

    

Јасмина Миладић     

33 часа VIII1,VIII2 VIII3 45  

Драгана Николин 11 часова V1, V2, V3, 15 0 

    

Драгана Николин 21 час VI1,VI2 ,VI3 10 1 

    

 

Допунска настава 

 

Наставник 
Број 

часова 
Разред 

Број 

ученика 

Јасмина Миладић 23 часа VII1, VII2,VII3 10 

Јасмина Миладић 15 часова VIII1, VIII2,VIII3 10 

Драгана Николин 16 часова V1, V2, V3 20 

Драгана Николин 19 часова VI1,VI2, VI3 15 

 

Остале активности 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

септембар Усклађивање плана и програма. 

Корелација са садржајима физике,хемије,ликовне културе,Т.О. 

Договор о уједначавању критеријума,размена и  усклађивање тестова и 

контролних вежби 

Oдређено је време и теме за школске писмене задатке. 

Учешће на Дописниј математичкој олимпијади коју организује 

математичко друштво "Архимедес".Пошто се ученици сами пријављују и 

поштом шаљу урађене задатке не зна се тачан број ученика. 

октобар Учешће на Дописниј математичкој олимпијади коју организује 

математичко друштво "Архимедес".Више ученика петог,шестог и седмог  

разреда је прошло у други круг. 

Допунска и додатна настава се реализују по плану. 

новембар 8.11.Обележавање Дана просветних радника. 

Преласком на он лајн наставу,сви часови су реализовани преко Google 

meet-a. 

Допунска и додатна настава се реализују по плану. 

децембар 4.12.2020. Школско такмичење. Учествовало је 7ученика 5. разреда, 

четири ученика 6. разреда, 10 ученика 7. разреда и пет ученика 
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8.разреда.На општинско такмичење се пласирао 1 ученик 6.разреда и 1 

ученица 7.разреда. Радови су прегледани по кључу Друштва 

Математичара Србије. 

Преласком на он лајн наставу,сви часови су реализовани преко Google 

meet-a. 

Пројектна настава “Новогодишњи украси и геометрија” реализована је са 

3 одељења петог и 3 одељења шестог разреда(Драгана Николин). 

Допунска и додатна настава се реализују по плану. 

јануар 29.1.2020 Презентација уџбеника математике за седми разред(Јасмина 

Миладић) 

 

Допунска и додатна настава се реализују по плану.Допунска , додатна и 

припремна настава се реализују по плану. 

 

фебруар 07.2.2020..Промоција уџбеника Нови Логос,Клет ,Фреска(Јасмина 

Миладић,Драгана Николин) 

28.2.2021.Општинско такмичење је, као и до сада, одржано у нашој 

школи. 

Допунска, додатна и припремна настава се реализују по плану. 

март 11.3.2021. је одржано такмичење "Мислиша 2021" у школама широм 

Србије,па тако и у нашој. 

Допунска, додатна и припремна настава се реализују по плану. 

април 9.4.2021.Прегледање пробног теста за завршни испит(Јасмина Миладић) 

Пројектни задатак “Бројеви кроз историју” реализован је са 3 одељења 

петог и 3 одељења шестог разреда(Драгана Николин) 

25.4.2021.Окружно такмичење. Јасмина Миладић је била члан комисија 

које су прегледале задатке 

.Допунска, додатна и припремна настава се реализују по плану. 

мај Пројектни задатак “Мерење времена” реализован је са 3 одељења петог и 

3 одељења шестог разреда(Драгана Николин). 

Манифестација “Мај месец математике” обележена је изложбом 

ученичких радова који су резултати пројектних задатака “Бројеви кроз 

историју” и “Мерење времена” 

.Допунска, додатна и припремна настава се реализују по плану. 

јун 24.6.2021..Прегледање завршног теста из математике(Јасмина 

Миладић,Драгана Николин). 

Допунска и додатна настава се реализују по плану, као и припремна 

настава за полагање завршног испита. 

 

Извештај за стручно веће природне науке -  Извештај за биологију – школска 

2020/2021. година  

 

Наставнице биологије у ОШ „2. октобар“ током школске 2020/2021. године су: 

Бојана Молнар – 100% радног времена, Ана Петров – 20% радног времена. 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2020/2021. 
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 Током првог полугодишта 2020/2021. године наставнице су се редовно 

консултовале и договарале* о питањима наставе као што су:  

- израда годишњег и месечних планова,  

- анализа новина у наставном програму за седми разред, 

- усклађивање писмених провера,  

- усклађивање критеријума оцењивања, 

- теме додатне наставе, 

- учествовање у пројектима у оквиру школе и локалне заједнице, 

- анализа постигнућа ученика. 

 

Реализоване активности: 

- Радионица „Позитивне вредности“ из програма „Вештине за адолесценцију“ –Петров; 

- Угледни час: Јединство грађе и функције као основа живота–систематизација –Петров; 

- Пројекат „Наша природа – наша одговорност 2020“ –Молнар; 

- ИПА пројекат – МПН и ЗВКОВ RediS 2030„Развој стандарда у основном и средњем 

образовању“, члан радне групе за биологију - Молнар; 

- Рецензија уџбеника биологије за 8. разред  - Молнар. 

 

Остале активности: 

- Током протеклог периода обе наставнице присуствовале су већем броју вебинара о чему 

је извештај предат стручној служби школе. 

 

*Састанци су одржавани онлајн, у облику гугл састанака. 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2020/2021. 

 

 Током другог полугодишта 2020/2020. године наставнице су се редовно 

консултовале и договарале* о питањима наставе као што су:  

- усклађивање писмених провера,  

- усклађивање критеријума оцењивања, 

- учествовање у пројектима у оквиру школе, 

- анализа постигнућа ученика на проби матурског испита. 

 

Реализоване активности: 

- Обележавање Дарвиновог дана –Петров, Молнар; 

- Изложба радова ученика са темама: Биом, Наслеђивање особина и Исхрана животиња - 

Петров, Молнар; 

- Писање питања за Квиз Луеду – дидактичко игровно средство – Молнар; 

- Коауторство одобрене Радне свеске за биологију за 8. разред – Молнар; 

- Радна група за израду предлога програма Чувари природе за 5. и 6. разред, члан – 

Молнар. 
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Остале активности: 

- Током протеклог периода обе наставнице присуствовале су већем броју презентација 

уџбеника за 8. разред различитих издавача и вебинара о чему је извештај предат стручној 

служби школе. 

- Онлајн семинар: „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености”, 

програм јеодобрен од стране Министарствапросвете, науке итехнолошкогразвоја под 

бројем611-00-00240/2021-03- Молнар 

 

*Састанци су одржавани онлајн, у облику гугл састанака. 

 

  

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Планирање и 

програмирање 

васпитно-образовног 

рада 

- Учествовала у креирању  и изради  Годишњег пала рада школе за 

шк. 2020/21. годину и Годишњег пала рада школе за шк. 2021/22. 

- Планирање и програмирање сопственог рада   

- Учешће у попуњавању онлајн и других врста упитника ради 

достављања Школској управи Зрењанин 

- Сарадња са Тимом за самовредновање рада школе, Тимом за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тимом 

за професионални развој, Тимом за инклузивно образовање, 

Тимом за квалитет и развој установе и учешће у креирању 

програма за школску 2021/22. 

2. Праћење и 

вредновање 

васпитно-образовног 

рада 

- Учешће у изради Извештаја о раду школе и реализацији ГПР за  

шк.2019/20годину и Извештаја о раду школе и реализацији ГПР за  

шк.2020/21годину  

- Учествовала у осмишљавању и реализацији часова одељенског 

старешине  (укупно 19 часова )и  активности реализованих на 

нивоу школе у оквиру Дечје недеље, обележавања Дана деце са 

Дауновим синдромом. 

- Припрема анкете и анкетирање родитеља „Задовољство 

родитеља радом школе“ 

3. Рад са 

васпитачима и 

наставницима 

 

-Пружена помоћ  наставницима у  васпитном раду кроз 

реализацију радионица, појачаног васпитног рада 

- Обављени саветодавни разговори са наставницима разредне и 

предметне наставе  о ученицима који  имају проблема у 

успостављању радне атмосфере на часу, подизању мотивације код 

ученика,прилагођавања рада због тешкоћа у учењу, успостављању 

одељенских правила, унапређивању сарадње са родитељима, рада 

на стручном усавршавању – припрема радова за Конференцију 

„Сусрети педагога“ и презентовање обуке „Одговоран однос 

према здрављу“.Укупно 84 консултације и одржано 17 састанака у 

оквиру рада тимова. 
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Анкетирање наставника у оквиру истраживања „Дигитална 

писменост ученика и наставника“ 

4. Рад са децом, 

односно ученицима  

 

-Обављени индивидуални и групни саветодавни разговори са 

ученицима који имају потешкоћа у усвајању пожељних правила 

понашања, који имају тешкоће у учењу, који живе у отежаним 

условима и социјално угроженим породицама, који имају  

проблеме друге природе. Укупно је обављено 80 разговора. 

- Реализовано мини истраживање на тему вредности са ученицима 

од 5. до 8. Разреда, као и „Дигитална писменост ученика и 

наставника“од 6. до 8. разреда. 

- У оквиру часова одељењеског старешине реализоване мини 

радионице: 3-минутни тест, „Човечуљци“, „Огледало“, „Кад сам 

био гарав“, „Семафдор осећања“, „ЕQ“, Пубертет (за дечаке), 

Љубав, Технике учења- графички прикази“ 

- За 3 ученика поднесен Захтев ИРК, а за ученике 8. разреда 

урађен план транзиције 

У периоду мај – јун обављен упис ученика у први разред 

5. Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

- Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом 

која имају тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју- укупно 41 консултација. 

- Приликом уписа ученика у први разред обављен разговор и 

анкетирани родитељи првака. 

- Учествовала у раду Савета родитеља презентујујћи актуелне 

документе и резултате анкете „Задовољство родитеља радом 

школе“ 

6. Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем ученика 

- Сарадња са директором одвијала се  на заједничкој изради 

стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду 

школе, као и на припреми извештаја, саопштења и обавештења за 

чланове Наставничког и Одељенских већа, као и Савета родитеља. 

-Сарадња са психологом и дефектологом, логопедом сарадником 

одвијала се путем свакодневних консултација и размена 

мишљења. 

7. Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду Наставничког већа и  Одељенских већа кроз 

припреме саопштења о појединим тачкама дневног реда 

непосредно и онлајн. 

- Учешће у раду Педагошког колегијума,Тима  за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима 

за ИО, Тима за професионални развој и Тима за самовредновање 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама и 

удружењима 

 -Сарадања са Интерресорном комисијом, Центар за социјални 

рад, ПУ Зрењанин, преписка са доктором Клиничког центра НС  

- Сарадња и учешће у раду са  „Удружења педагога и психолога 

Средњобанатског округа“, Педагошким друштвом Србије 

- Колегама из других школа  

9. Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

- Сређивање документације о посети часова, ИОП –има 
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стручно 

усавршавање 

- Евиденција о стручном усавршавању и извештај у склопу 

Извештаја о стручном усавршавању. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Планирање и 

програмирање 

васпитно-образовног 

рада 

-Планирање и програмирање сопственог рада   

- Сарадња са Тимом за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, Тимом за професионални 

развој, Тимом за инклузивно образовање. 

- Учешће у креирању и доношењу процедура рада појединих 

тимова 

- Учешће у раду Тима за квалитет рада установе и Педагошког 

колегијума у циљу израде Оперативног плана рада установе у 

ванредним околностима  

 

2. Праћење и 

вредновање 

васпитно-образовног 

рада 

- Посета часовима предметне наставе 

- Посета часовима предметне наставе он лине 

- Праћење оптерећености ученика услед наставе у ванредним 

околностима 

- Сарадња са педагогом школе у вези упитника за наставнике и 

ученике  
 

3. Рад са 

васпитачима и 

наставницима 

 

-Пружена помоћ  наставницима у  васпитном раду кроз 

саветодавни рад 

-Учествовала у раду тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно 

образовање 

-Саветодавни разговори са учитељима првог разреда 

- Разговори са наставницима у вези оптерећености ученика 

наставом у ванредним околностима  

- Саветодавни разговори са учитељима будућег првог разреда 

 

 

4. Рад са децом, 

односно ученицима  

 

-Обављени индивидуални и групни саветодавни разговори са 

ученицима који имају потешкоћа у усвајању пожељних правила 

понашања, који имају тешкоће у учењу, који живе у отежаним 

условима и социјално угроженим породицама, који имају  

проблеме друге природе.  

- Тестирање ученика који имају тешкоћа у усвајању наставног 

градива 

- Тестирање ученика који имају проглема у понашању 

- Праћење адаптације ученика 1.разреда 

- Социометријско испитивање ученика 4-1 одељења 

- Радионице са ученицима 2-1, 4-1, 4-2 одељења  
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- Тестирање ученика будућег првог разреда 

 

5. Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

- Пружена подршка родитељима, старатељима у раду са децом 

која имају тешкоћама у учењу, проблеме у понашању, проблеме у 

развоју. 

- саветодавни разговори са родитељима ученика првог разреда 

- Разговори са родитељима ученика у вези оптерећености ученика 

наставом у ванредним околностима 

- Разговори са родитељима будућих првака  

 

6. Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем ученика 

- Сарадња са директором одвијала се  континуи 

рано  

-Сарадња са педагогом и дефектологом, логопедом, специјалним 

педагогом одвијала се путем свакодневних консултација и размена 

мишљења. 

7. Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду Наставничког већа и  Одељенских већа  

- Учешће у раду Педагошког колегијума,Тима за квалитет рада 

установе, Тима  за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за ИО  

 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама и 

удружењима 

 -Сарадања са стручњацима из Развојног саветовалишта, 

Интерресорном комисијом, Центар за социјални рад, ПУ 

Зрењанин 

- Сарадња и учешће у раду са  „Удружења педагога и психолога 

Средњобанатског округа“ и колегама из других школа  

9. Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

- Сређивање документације о ИОП-u  

- Евиденција о стручном усавршавању -учешће на семинарима и 

стручним скуповима ван установе и у установи 

- Припрема за рад 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА  

 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Васпитно-образовна 

делатност 

 

Рад са ученицима: 

- Рад са ученицима се одвијао на више начина: издавање књига, рад 

секција. Најзначајнији међу њима је био системски рад на 

оспособљавању ученика за коришћење књига и самостално тражење и 

налажење потребних извора информација.  

Културна и јавна делатност: 
- Упис првака у библиотеку, Реализација „Читалачке значке“ и „ 

Песничке штафете“ 

Рад са наставницима: 

- Одвијао се путем издавања стручне литературе, разменом мишљења и 
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искустава и присуством на часовима колега или у простору библиотеке 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

- Учешће у раду Наставничког већа и стручних већа  

Вођење 

документације, 

припрема за рад и  

стручно 

усавршавање 

- Израда годишњег плана библиотекара и извештаја о раду 

- Сређивање документације  библиотечког фонда 

- Индивидуално стручно усавршавање и учешће на семинарима 

ван установе 

 

                                                                                                           

5. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ 

 

Приредбе / прославе 

Активност/манифестација Време реализације 

Пријем првака 

Дан школе 

Школска слава 

Свечаност доделе диплома 

ученицима 8. разреда 

30.08.2020. 

02.10.2020. 

27.1.2021 

14.06.2021. 

Изложбе 

Изложба радова ученика „Кругови 

среће“ 

Изложбе ликовних радова 

талентованих ученика – онлајн 

Изложбе ликовних радова 

талентованих ученика у холу школе 

Биом 

 Наслеђивање особина  

 Исхрана животиња 

„Дарвинов дан“ 

Мостови Зрењанина 
Облици у простору 

Животиње прошлости – диносауруси 

 

 

 

 

            9.10.2020. 

Октобар 2020. 

Новембар, 

2020. 

Новембар, 2020 

Фебруар, 2021. 

13.04.2021и 

17.04.2021. 

Фебруар – мај 

2021 

 

 

 

 

Конкурси 

Ликовни конкурс „Здраве навике за 

здраве зубе“- „Здравље на уста улазе“ 

Ликовни конкурс "Свебојеваздуха" 

Литерарни конкурс Школски зелени 

16.09.2020. 

25.12.2020. 

17.12.2020. 

17.12.2020. 
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Press 2020. 

Литерарни конкурс „Роман по твојој 

мери“ 

Ликовни конкурс Културног центра 

Литерарни конкурс“ Крв живот 

значи“ 

 

април 2021. 

мај 2021. 

 

Такмичења ученика 

 

 

hack#teen 

Паметно и безбедно –„History room“ 

Математика 

Физика 

Хемија 

Српски језик 

Пливање 

Атлетика 

„Брзином до звезда“ 

Кошарка 

 

 

 

 

24.9.2020. 

фебруар, март2021. 

    фебруар, март2021. 

Март, април 

         април, мај 2021. 

април 2021. 

мај 2021. 

1.6.2021 

мај 2021. 

 

 

Манифестације 

Дечја недеља 

Мај месец математике 

„Песничка штафета“ 

„Читалачка значка“ 

05.-09.10.2020. 

10.05.2021. 

28.5. – 1.6.2021 

1.06.2021. 

Активности на нивоу 

школе 

 

Пројекат “Наша природа - наша 

одговорност 
Програм „Основи безбедности деце“ 

у организацији МУП за ученике 4. и 

6. разреда 

„Дарвинов дан“ 

Дан матерњег језика“ - онлајн 

Дан жена  

Светски дан особа са Дауновим 

синдромом“ 

„Бројеви кроз историју“ 

„Мерење времена“ 

„Дан позоришта“ 

 

септембар- новембар 

2020. 

15.09. - 21.12.2019. 

12.02.2021 

21.02.2021 

08.03.2021 

21.03.2021 

април 2021 

мај 2021. 
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Посете школи 

Посета професора виолине Музичке 

школе „Јосиф Маринковић“ 

Посета професора и ученика дувачких 

инструмената Музичке школе „Јосиф 

Маринковић“ 

 

20.03.2021. 

16.04.2021. 

 

 

 

Због пандемије нису реализована такмичења из географије, историје,енглеског језика и 

биологије. 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
 

Извештај је сачињен на основу праћења планираних активности из акционог плана путем  

извештаја који се односе на реализацију стручног усавршавања, свих облика наставе, 

извештаја стручних већа и тимова и дати  који чине Извештај о стручном усавршавању, 

Извештај о реализацији допунске, додатне и припремне наставе, Извештаји о раду 

стручних већа, Извештај о резултатима завршног испита преузет. Део података из 

извештаја детаљно су приказани у Извештају о раду школе за 2020/21. годину, што говори 

о доброј повезаности Развојног плана школе и Годишњег плана рада. 

 
Извештај о мерама и плановима који су предвиђени Развојним планом школе 

за школску 2020/2021. годину. 

 

Област 

промена  

– 

Развојни 

план 

Акциони 

план 

Циљеви 

 
Реализовано 

Међупред

метна 

повезаност 

Н
ас

та
в
а 

и
 у

ч
ењ

е 

 

Обезбедити бољу 

међупредметну 

повезаност 

Одржано су угледних часови из енглеског и 

немачког језика, математике, пројектне наставе, 

као и различити пројекти са ученицима уз 

подршку дигиталних технологија  
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Превенциј

а насиља и 

повећање 

сарадње 

међу 

ученицима

, 

наставниц

има и 

родитељим

а П
р

ев
ен

ц
и

ја
 н

ас
и

љ
а 

Развијање и неговање 

богатства 

различитости и 

културе понашања у 

оквиру образовно-

васпитних 

активности 

Акценат је стављен на спречавање дигиталног 

насиља у складу са условима рада са ученицима. 

Дигитална писменост ученика и наставника на 

задовољавајућем нивоу. Педагог и психолог 

школе одржале су превентивне радионице и 

обавиле индивидуалне разговоре са ученицима 

који имају проблеме у понашању. 

Имплемен

тација 

компетенц

ије за 

учење 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
ја

 з
а 

у
ч

ењ
е 

Реализација 

наставних садржаја 

из свих предмета, 

угледни и огледни 

часови, радионице у 

организцији 

педгошко – 

психолошке службе 

са темом значаја 

учења, мотивације 

ученика, ефикасног 

учења, планирања 

учења, коришћења 

извора информација 

Кроз наставне предмете и рад педагошко 

психолошке службе на часовима одељенског 

старешине ученицима представљене различите 

технике учења. У условима он лајн наставе 

видљиве креативне и дигиталне компетенције 

ученика. 
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мплемента

ција 

компетенц

ије за 

одговорно 

учешће у 

демократс

ком 

друштву 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

ја
 з

а 
о
д

го
в
о
р
н

о
 у

ч
еш

ћ
е 

у
 д

ем
о
к
р
ат

ск
о
м

 д
р
у
ш

тв
у
 

оспособити ученике 

да  разумеју и 

прихватају  значај 

принципа правде,  

слободе, 

солидарности, 

националне, верске, 

родне и етничке 

равноправности и 

одговорности – као 

темеља демократског 

друштва, активно 

учествујући у животу 

школе( одељењска 

заједница,  вршњачки 

тим, ученички 

парламенти сл.) и 

заједница којима 

припада (нпр. 

породица, локална 

заједница) у складу 

са својим узрастом 

развијање свести код 

ученика да поштује и 

залаже се за 

поштовање дечјих и 

људских и 

мањинских права, 

као и личног и 

националног 

достојанства 

оспособљавање 

ученика да спознаје 

себе, развија своје 

друштвене улоге и 

јача свој идентитет,  

лични интегритет, 

самосталност, 

самопоуздање и 

позитиван однос 

према другима 

Кроз различите пројекте и манифестације 

ученици развијали и вредности и остваривали 

повезаност са локалном и широм заједницом, а 

наставници кроз додатне обуке поставили 

темеље имплементацију других међупредметних 

компетенција. Укључивање родитеља кључни 

моменат у даљем раду. 
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Имплемен

тација 

компетенц

ија које 

доприносе 

решавању 

проблема 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

је
 к

о
је

 

д
о

п
р

и
н

о
се

 р
еш

ав
ањ

у
 

п
р

о
б

л
ем

а 

теме на ЧОС-овима 

са одговарајућим 

садржајима везаним 

за постављене 

задатке, радионице у 

орагиназцији 

педагошко – 

психолошке службе  

са темом групног 

рада и сарадње 

Кроз наставу различитих предмета ученицима 

постављани проблемски задаци, а у сарадњи са 

педагошко психолошке службе радило се на 

изграживању тимског рада. 

Унапређив

ање 

доступност

и и 

одговарају

ћих облика 

подршке и 

разумних 

прилагођав

ања 

квалитета 

образовањ

а и 

васпитања 

за децу и 

ученике 

којима је 

потребна 

додатна 

подршка П
о
д

р
ш

к
а 

у
ч

ен
и

ц
и

м
а 

са
 п

о
се

б
н

и
м

 п
о
тр

еб
ам

а 

Формирање тима за 

ИО, Израда ИОП-а, 

стручно усавршавање 

наставника, Сарадња 

са стручним 

институцијама 

Школски тимови у сарадњи са подршком на 

основу мишљења ИРК, остварује квалитетну 

подршку ученицика којима је она потребна. 

Остварена је сарадња са родитељима ученика и 

другим институцијама које се баве бригом о 

деци 

Превен

ција 

осипањ

а 

ученик

а 

О
си

п
ањ

е 
у

ч
ен

и
к
а 

Повећати свест 

родитеља и ученика о 

потреби редовног 

похађања наставе, 

пружити помоћ при 

учењу, пратити 

изостајање ученика, 

Појачан образовно- 

васпитни рад са 

даровитим 

ученицима 

Школа поштује процедуре у поступку 

пријављивања нередовног похађања наставе. 

Превентивни рад са родитељима и ученицима 

одвија се путем индивидуалних саветодавних 

разговора, као и праћење рада ученика и  

проналажења модела рада, посебно у условима 

пандемије. 

Рад са даровитим ученицима остварен кроз 

додатну наставу. 
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Мере 

усмерене 

на 

достизање 

циљева и 

васпитања 

који 

превазилаз

е садржај 

појединих 

наставних 

предмета 

д
о
д

ат
н

а 
н

ас
та

в
а 

Испитати 

интересовања 

ученика за различите 

ваннаставне 

садржаје, 

Испитивање степена 

задовољства 

реализованим 

садржајима 

слободних 

активности, 

мотивисати ученике 

за похађање часова  

додатне наставе/ 

слободних 

активности и учешће 

на такмичењима,  

Ученици учествују на званичним и другим 

врстама такмичења и постижу запажене 

резултате, али своја интересовања задовољавају 

кроз различите пројекте, слободне активности 

ван школе. 

Организац

ија 

припреме 

за завршни 

испти П
р
и

п
р
ем

а 
за

 

за
в
р
ш

н
и

 

и
сп

и
т 

Организовати 

припрему ученика 8. 

разреда за завршни 

испти. 

Из свих предмета који се полажу на завршном 

испиту одржана је припремна настава. Ове 

године није организован пробни комбиновани 

тест за ученике 7. разреда. 

Резултати на завршном тесту су у самом врху на 

општинском нивоу. 

Учешће на 

конкурсим

а, писање 

пројеката. 

Учешће на 

манифеста

цији 

Европско 

село. П
р
аћ

ењ
е 

к
о
н

к
у
р
са

, 

п
и

са
њ

е 
п

р
о
је

к
ат

а 

Учешће на 

конкурсима и 

пројектима 

Ове године није организован пројекат 

„Европско село“, али су ученици учествовали на 

другим доступним пројектима и оним 

организованим у школи. 

Стручно 

усавршава

ње 

наставника

, стручних 

сарадника 

и 

директора С
тр

у
ч
н

о
 

у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

Обезбедити стручно 

усавршавање 

наставника, стручних 

сарадника и 

директора 

Наставници, стручни сарадници и директор 

школе похађали су више семинара за стручно 

усавршавање у организацији Министарства 

просвете. У претходној школској години нико 

од наставника није поднео захтев за стицање 

звања 

Активност

и 

родитеља 

у раду 

Укључив

ање 

родитеља

, односно 

Укључити родитеље, 

односне старатеља у 

рад школе 

Родитељи су у рад школе укључени су путем 

Савета родитеља, рада представника родитеља у 

тимовима, а сарадња ове школске године 

означила је размена информација путем вибер 
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школе старатељ

а у рад 

школе 

група. 

 
Закључак 

 
 Стручни актив за развојно планирање сагледао је овим извештајем  степен 

реализације активности и оствареност постављених циљева током 2020/2021. школске 

године и констатуује да је већина активности реализована.Као и у свим школама Србије, 

ову школу је пандемија и коришћење дигиталних технологија у раду, у комуникацији, у 

слободном времену. То наводи да ће се даљи рад усмерити на даље опремање школског 

простора и стварања пријатног окружења за рад и боравак ученика, наставника и свих 

других актера школског живота,како би се одговорило новим изазовима у раду школе и 

променама које доноси време. 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

Чланови стручног актива су: Косана Раушки – координатор, Слађана Радновић- члан, 

Силвија Нухановић- члан, Весна Вукша- члан, Александра Барачков-члан. 

 

Током школске године Стручни актив за развој школског пограма на 4 састанка , а у 

сарадњи са другим тимовима школе: Тима за развој међупредметних компетенција, Тимом 

за инклуивно образовање, Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тимом за самовредновање ,Тимом за професионални развој 

и Тимом за израду и праћење Годишњег плана рада школе, остварио је праћење 

постигнутих резултата у односу на опште и посебне стандарде и исходе знања за 1. и 2. 

циклус и помогао у уобличавању докумената и извештаја за документацију школе. 

Посебно су урађени Анекси школског програма (2. и 3.) који су усвојени на седницама 

Школског одбора, а претходно разматрани на Наставничком већу и Савету родитеља. Дат је 

предлог програма рада тима за наредну школску годину, а акценат је стављен на израду 

новог Школског програма за период 2021/22 до 2024/25. годину 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КВАЛИТЕТ И  РАЗВОЈ УСТАНОВЕ  

Чланови Тима су: Сања Гербеш–координатор, Душан Новаков, Татјана Попов, Бојана 

Молнар, Косана Раушки, Тијана Нинков, Сланкаменац Ђорђе, Снежана Крстин - предс. 

локалне самоуправе, Станислав Туца – предс. родитеља  

Тим се састао 4 пута , а на састанцима су денесени предлози Оперативног плана 

организације и реализације наставе у условима пандемије. Први план који је означио 

почетак школске 2020/21, наставио се доношењем још два Плана током школске године са 

мањим изменама, а у августу месецу донесен је предлог Оперативног плана организације и 
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реализације наставе за школску 2021/22. годину по моделу 1, а према упутству 

Министарства. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

И ПРЕДУЗЕТНИШТВА   

 

Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су: 

Јасмина Миладић-координатор, Бојана Молнар, Мирјана Живановић, Весна Марчићев, 

Жења Станков, Косана Раушки, Тијана Нинков. 

 

Тим је пратио развој међупредметних компетенција код ученика  кроз различите пројекте: 

 Ученици од 6-8. разреда учествовали у пројекту „Наша природа- наша одговорност 

2020“ у којем су правили предлоге за израду плаката „Ово нама и природи треба“ 

 Акција прикупљања старе хартије - циљ: нови држачи за бицикла 

 Мај месец математике - изложба радова 

 Дарвинов дан 

 Сарадња са установом Резервати природе поводом светског дана заштите природне 

средине 

 Сарадња са Црвеним крстом - прдавање о организацији Црвеног крста и 

волонтеризма 

 Мостови Зрењанина - изложба радова 

 Облици у простору 

 Светски дан особа са Дауновим синдромом 

 Животиње прошлости – диносауруси 

 Дан позоришта 

Спроведеним истраживањем о дигиталним компетенцијама констатоване су различите 

дигиталне  вештине и способности код ученика и наставника. 

Наставници су прошли обуку за међупредметну компетенцију - одговоран однос према 

здрављу, а рад на развоју ове компетенције имплементираће се кроз различите облике рада са 

ученицима у наредној школској години. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 

Чланови тима су: Косана Раушки – координатор,Војислава Протић,Снежана Секулић 

Ивана Стелкић и Сања Гербеш 

 

Тим за самовредновање је имао 4 састанка. Договорена је методологија рада за области 

„Образовна постигнућа ученика“, „ Подршка ученицима“ и „Ресурси“ у школској 2020/21. 

години. Остварена је сарадња и са другим тимовима у школи:Тимом за инклузивно 

образовање, Тимом за међупредметне компетенције.  
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У новембру и почетком децембра извршено је анкетирање ученика (113) и наставника (27) 

и приступило се обради података. Истраживање је свеобухватно и омогућило је  

повезивање све три области, а резултати су обрађени до марта месеца 2021.  

У склопу праћења постигнућа ученика посебно смо се осврнули на резултате пробног и 

завршног испита, резултате такмичења ученика, као и евалуацију и резултате рада ученика 

са  ИОП-ом.  

У мају месецу чланови тима прошли су обуку о самовредновању. 

Извештај о квалитету рада установе је посебан документ. 

Тим је о својим активностима извештавао Педагошки колегијум и Наставничко веће. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

Чланови тима су:Јелена Радишић-координатор, Тијана Нинков, психолог, Косана Раушки, 

педагог, Наташа Живојин 

Тим за инклузивно образовање на 6 састанака радио у оквиру својих постављених 

задатака.Упоредо са Тимом радили су сви мали тимови за додатну подршку за сваког 

појединачног ученика чији су координатори одељењске старешине.  

У септембру школске 2020/21.,Тим је обавестио наставни кадар о броју ученика којима је 

потребна додатна образовна подршка, као и броју ученика којима  је преласком   у више 

разреде потребан период праћења како би се обезбедило адекватно прилагођавање. Услови 

у којима је школа започела школску годину, пандемија корона вирусом, условила је 

прилагођавање наставног рада на више фронтова: у непосредном раду, преузимањем 

материјала у школи, посебни часови одговарања, као и онлајн наставу. У процес подршке 

били су укључени и сарадници ОСШ „9. Мај“ и наставно особље, као и родитељи су 

изразили велико задовољство.  

Током школске године ИРК је донела мишљење за 5  ученика. У школској 2020/21 години  

реализовано укупно 22 индивидуална образовна плана по прилагођеном програму и 8 по 

измењеном, док ће се за 2 ученика ИОП примењивати од наредне школске године (укупно 

30 ИОП-а)  

Завршни испит на основу Смерница за полагање завршног испита, а за ученике по 

измењеним стандардима полагало је 3. ученика. 

Наставници су доставили евалуацију ИОП-а координатору Тима за инклузивно 

образовање. 

Остварена је  сарадња , поред  стручног кадра ОСШ „9.мај“, и са члановима ИРК, ШУ 

Зрењанин, Окружном уписном комисијом, и Центром за социјални рад.  

Тим је о својим активностима извештавао Педагошки колегијум и Наставничко веће. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

 

 
Чланови Тима за професионални развој су:Маријана Марчићев, наставник енглеског језика 

и координатор тима,Косана Раушки, педагог школе,Бојана Молнар, наставник биологије и 

педагошки саветник, Драгана Николин, наставник математике,Маја Попов, наставник 

разредне наставе . 

Тим за професионални развој састао се 6 пута у току  школске 2020/2021 године. 



Основна школа „2. октобар“ Зрењанин 
 

44 
 

 На састанцима је редовно квартално разматрано стручно усавршавање запослених и 

представљено је састанцима Педагошког колегијума и кроз Извештај о раду школе за 1. 

полугодиште. За крај школске 2020/21. је представљен као посебан документ Извештај о 

стручном усавршавању.На састанцима је констатовано да је велики број наставника 

присуствовао разним вебинарима због немогућности  непоредног похађања семинара 

услед пандемије. До краја маја месеца сви наставници и стручни сарадници завршиоли  су 

обавезну обуку Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. Чланови тима су се сложили 

да су наставници добро овладали гоогле алаткама. Сви наставници који предају у другом 

циклусу успешно су се укључили у рад преко гоогле учионица и гоогле меет-а и њихове 

дигиталне компетенције су на високом нивоу. Дигитална писменост наставника потвршена 

је истраживањем које је спроведено у школи у периоду новембар – март. Поред наведеног 

семинара један број наставника завршио је обуку о самовредновању, а стручним 

усавршавањем на Наставничком већу у августу, наставнички колектив прошао је обуку о 

међупредметној компетенцији „Одговоран однос према здрављу“. 

Тим је дао предлог плана рада за наредну школску 2021/22 годину и биће представљен у 

Годишњем програму рада школе . 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   

 

Чланови тима су: Јелица Чокић- координатор,Смиља Козина,Наташа Стојков Живков,Сања 

Гербеш, Тијана Нинков, Косана Раушки , Јагода Стефањеско, Ана Огњеновић – 

представник родитеља. 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања имао је 

12 састанака од којих је 1 одржан у присуству представника родитеља. На састанцима се 

деловало интервентно- проценом нивоа ризика за појаву појединих облика понашања, те 

обавештавању директора, покретањем дисциплинског поступка и доношења појачаног 

васпитног рада, као и анализирањем стања и извештавање стручних органа школе.  

У табели су приказани присутни и евидентирани облици насиља током трајаља непосредне 

наставе по групама: 

Облик насиља /ниво физичко психичко дигитално 

1.  2 5 3 

2.    

3. (сумња) 1   

Укупно 3 5 3 

Тим је на састанцима констатовао да је рад у условима пандемије и организације рада 

школе, с једне стране довео до смањења (видљивости) појединих облика насилног 

понашања у непосредном раду у школи, а са друге је отворио простор за појаву дигиталног 

насиља.  Анкетирањем родитеља задовољством рада школе посредно се сазнало, али није 

пријављивано да је било 16 случајева дигиталног насиља. Школа је учествовала и у 

истраживању присутности насиља током одвијања наставе на даљину,а резултати су 

достављени  јануара 2021 и налазе се у документацији Тима. У оквиру истраживања које је 

школа спровела међу ученицима и наставницима о дигиталној писмености ,такође, указују 

на то да се са ученицима разговара највише о заштити од дигиталног насиља и правилима 
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понашања у дигиталном окружењу, затим о прекомерној употреби дигиталних 

технологија(преко 80% подударност одговора ученика и наставника), као и о заштити и 

приватности личних података (преко 60% подударност одговора ученика и наставника). 

 Од превентивног рада реализоване су радионице о ненасилним облицима понашања у 

оквиру часова одељенских старешина уз помоћ педагога и психолога школе са групама 

ученика који су одређеног дана похађали наставу у школи. Активности организоване у 

оквиру манифестације „Дечја недеља“, такође су имале превентивни карактер, а том 

приликом се у активности укључио и један број родитеља. Све активности су објављене на 

фејсбук страници школе. 

 Током школске године остварена је сарадња са  ПУ Зрењанин ,Школском управом 

Зрењанин и Центра за социјални рад. 

Тим је о својим активностима извештавао Педагошки колегијум и Наставничко веће. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

   Ученички парламент током школске 2020/2021. године имао је 12 чланова, по 2 члана из 

сваког одељења 7. и 8. разреда. Руководство Ученичког парламента чинили су:председник- 

Милена Дивљаков, заменик председника- Каја Стојановић, записничар- Лаура Пап,   

благајник - Ема Тапаи. Задужене наставнице за рад Ученичког парламената  су:Надежда 

Капор - наставница хемије и Ана Петров – наставница биологије 

Због  епидемиолошке ситуације Ученички парламент није успео да реализује све активности 

предвиђене Планом рада Ученичког парламента за школску 2020/2021.годину. Реализоване су 

следеће активности: 

-Уређење школског хола са текстовима и цртежима на тему Свети Сава 

-Праћење реализације школског развојног плана 

Радионица:направи поклон за 8.март 

Чланови УП су направили обележиваче за књиге за сво наставно и ненаставно особље 

школе 

-Обележен дан планете Земље 

-Учешће у избору ђака генерације 

-Разматрање могућности унапређења сарадње наставника и ученика 

-Припрема захвалница за ученике парламента који одлазе из школе 

-Извештај о раду УП 

-Предаја новца затеченог у каси УП 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАТИТЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

Активности Реализатори Реализација 

Израда Плана мера заштите у 

условима пандемије корона вируса 

Директор, Тим за 

обезбеђивање квалитета 

и развоја установе 

Септембар 2020. 

Постављање едукативних 

визуелних и видео материјала о 

заштити од корона вирусапо 

хоовима школе и на сајту 

Директор, одељењске 

старешине  

Септембар 

2020. 

Обезбеђивање средстава за 

дезинфекцију у условима короне 

вируса 

директор 

Септембар2 020. 

јануар 2021. 

 

Обука ученика за радионице  
Саветовалиште за младе,  

Бојана Томић 
према плану 

Предавања патронажних сестара: 

Штетност пушења 

Пубертет 

Алкохолизам 

 

Школски диспанзер 

Бојана Томић 

 

 

 

 

март 2021 

 

 

 

 

 

 

Систематски преглед ученика за 

завршни испит 
Медицина рада Март 2021. 

Предавања о различитим 

болестима 

„Правилна исхрана“ 

Вршњачка едукација март 2021. 

Обука наставника за „Одгворан 

однос према здрављу“ 
Косана Раушки, педагог август, 2021. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА  

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

 

Активност Реализатори Реализација 

Поклон ранчеви и школски прибор  

првацимауписаним у школској 

2020/21. 

Локална самоуправа и 

учитељи 1.разреда 
Септембар 2020. 

Бесплатна ужина 

Локална самоуправа и 

одељенске старешине 

од1.до8.раз. 

Септембар 2020. 

Бесплатни уџбеници 
Министарство просвете , 

одељењске старешине од 

Септембар 2020. и 

април 2021. 
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1.до8.разреда и 

административно особље 

Суфинансирање продуженог 

боравка 

Локална самоуправа и 

наставник продуженог 

боравка 

Септембар 2020 – 

август 2021. 

Сарадња са институцијама 

социјане и здравствене заштите 
Директор, ППслужба, 

Септембар 2020 – 

август 2021. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

 

Школа је током школске 2020/21. године остварила  сарадњу  са Центром за 

социјални рад, Заводом за заштиту здравља, ИРК,Школским диспанзером,  Школском 

управом, Друштвеним делатностима ОСШ «9. мај», ПУ Зрењанин,  Музичком школом 

„Јосиф Маринковић“, другим основним и средњим школама. 

 

 

 

 

 

 

 

Активност Реализатори Време реализације 

 Обезбеђивање здравих услова 

рада у  школском простору 

(хигијенска и дезинфекциона 

средства)   

Директор, помоћно 

особље, домар, 

Наставници, ученици  

Септембар 2020 – 

август 2021. 

Сакупљање старе хартије УП, остали ученици мај 2021. 

Обележавање значајних датума 

„Дарвинов дан“ 

 

 Наставници Бојана 

Молнар и Ана Петров, 

ученици 

12.02.2021. 

Учешће у пројекту 

„Наша природа, наша 

одговорност“ 

 

 

септембар, октобар 

2020 

 

Едукативна радионица о природи 
Резервати природе 

Зрењанин 
        јун 2021. 



Основна школа „2. октобар“ Зрењанин 
 

48 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

 

Активност Реализатори Време 

Родитељски састанци  

Одељењске старешине, 

стручни сарадници, 

директор, спољни 

сарадници 

септембар 2020. – 

јун 2021. 

Индивидуални контакти одеље-

њских старешина и предметних 

наставника–отворена врата 

Сарадња са родитељима чија деца 

су обухваћена ИОП-ом 

Савет родитеља школе 
Директор, представници 

родитеља 

септембар 2020. – 

август 2021. 

Анкетирање родитеља и 

презентовање резултата 
Стручни сарадници 

 

март – мај 2021. 

Чланови школских тимова 
ИОП тимови, Тимови за 

заштиту од насиља,  

септембар 2020. – 

јун 2021. 

Информисање родитеља путем 

сајта и фејсбук странице, вибер 

група 

Новаков Смиљана, 

Душица радочај, стручна 

служба, одељенске 

старешине, наставници 

септембар 2020. – 

јун 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Директорка школе                                                           Председница школског одбора 

 

----------------------------------------                                              ------------------------------------------- 

 

            Сања Гербеш                                                                            Душица Радоча
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