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1. УВОД 

Сто осамдесет трећа година Прве београдске гимназије 

 
 

У школским клупама расадника духовне елите српског народа „седели су будући 

револуционари, монарси, књижевници, научници, војсковође, министри, председници, 

сликари, политичари". Ова, најстарија гимназија у Београду, а друга по старости у Србији, 

у јуну месецу навршила је 183 године. 

Шетња кроз ходнике Прве београдске шетња је кроз историју наше државе: на 

зидовима је преко 300 фотографија бивших ђака, од Светозара Марковића, Јована Цвијића 

и Гаврила Принципа, преко Стевана Сремца, Јована Скерлића, Лазе Лазаревића, Стевана 

Мокрањца па до једног писменог задатка из математике тридесетих година овог века. У 

дневницима су оцене Милована Глишића, краља Петра Првог Карађорђевића, Драгутина 

Димитријевића-Аписа, Жикице Јовановића-Шпанца, Милана Грола, Петра Кочића, чак и 

три генерације породице Рибникар. 

Историја Прве београдске гимназије је историја просвете, школства и културе 

српског народа у 19. и 20. веку. Наша гимназија је од оснивања 1839. године била један од 

најјачих ослонаца духовним, научним и цивилизацијским стремљењима Срба на овим 

просторима. Почела је са два разреда и са два професора, а данас три смера и 1054 ученика. 

Одлука о оснивању гимназије ступила је на снагу 18. јуна 1839. године, а први ђаци 

ушли су у закупљену кућу Николе Селаковића у Југ-Богдановој 26. У овој згради, гимназија 

је остала до 1844. године, када се уселила у Конак кнегиње Љубице. Те године уведен је и 

шести разред, а ђаци су учили историју, рачуницу, краснописаније, србску граматику, 

земљописаније, митологију, алгебру, поетику. Тежиште је било на страним језицима, тако 

да су ђаци слушали старословенски, немачки, француски, латински и грчкојелински. 

Године 1863. решено је за Прву београдску и питање зграде за дуже време. Капетан 

Миша Анастасијевић сазидао је своје "зданије", у којем су били смештени Лицеј, 

Библиотека, Музеј и Друштво српске словесности. Тих година почиње и прво "ђачко 
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политизирање" ученика окупљених у дружину "Српска нада". Министарство просвете је 

наредило директору да прекине рад овом "леглу нерада". Забрана је трајала пуних седам 

година с тим штоје "кривац" за ово ђачко удружење био покрет Светозара Марковића. 

Седми разред и испит зрелости уведени су школске 1875/76. године. Први испит 

зрелости био је изузетно строг, а због великог броја предмета који су се полагали било је 

више чланова испитне комисије него кандидата. Преседан у мушкој гимназији начињен је 

уписом прве ученице - Лепосаве Бошковић 1880. године, а одобрење за упис добило је још 

осам девојака. 

Све до 1904. године (шест година раније гимназија је исељена из Капетан-Мишиног 

здања), Прва гимназија ради у три зграде: код Саборне цркве, код Вазнесенске цркве и у 

згради београдске Реалке, а потом се сели у изнајмљени "Дом Светог Саве". 

Први светски рат направио је пустош и прекинуо рад у готово свим школама. 

Ученици су отишли на фронт (98 њих се није вратило), као и професори и директор школе. 

Гимназија није радила до 1919. године, када се учило по скраћеном програму и две године 

завршавале за једну. Обнова кабинета, књига, учила, саме зграде, текла је врло споро. Тек 

1935. године, покренуто је питање зидања зграде за Прву београдску гимназију. Београдска 

општина доделила је плац код цркве Св. Александра Невског, а 27. априла 1939. године, 

почела су прва предавања у згради која и данас носи назив Прва београдска гимназија. 

Ново, врло тешко раздобље за српски народ, а самим тим и нашу школу, 

започело је 6. априла 1941. године, немачким нападом на Краљевину Југославију. Ратне 

дане ученици и професори наше школе проводили су у просторијама других школа: 

Палилулске основне школе, Грађанске школе и Основне школе „Краљ Александар“, делећи 

простор са другим ђацима. Ученици наше гимназије понети слободарским заносом 

одлазили су из Београда и укључивали се у партизанске одреде и одреде Југословенске 

војске у отаџбини. 

Према последњим истраживањима, 180 ђака и професора наше школе погинуло је 

или стрељано за време Другог светског рата. Треба нагласити да је од тога 116 Јевреја, који 

су страдали у Бањичком логору, али и у концентрационим логорима на подручју Немачке. 

По ослобођењу, у јесен 1944. године, Прва мушка гимназија се вратила у сопствену 

зграду, коју је делила са Четвртом женском гимназијом. Године 1952. уведено је обавезно 

осмогодишње образовање, којим је припремљен терен за четвороразредну гимназију. То је 
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довело до спајања Четврте женске и Прве мушке, па је тако 1953. године основана Прва 

београдска гимназија. То су биле тешке године за гимназије, јер се много већи проценат 

ученика опредељивао за средње стручне школе. Због смањеног прилива ђака школске 

1959/1960. године спојене су Прва и Осма гимназија и основана Гимназија „Моша Пијаде“. 

Напушта се концепција гимназије као општеобразовне институције која припрема ученике 

за студије, и уводе се елементи стручног образовања. Коначно је 1977. године гимназија 

укинута, јер је победила концепција да све средње школе морају припремати ученике за 

укључивање у производни процес по завршетку школовања. Започео је период усмереног 

образовања, а најстарија београдска гимназија постаје „образовно-васпитна организација“. 

Године 1988. уносе се новине у наставне програме, а школске 1990/91. године школи 

је враћено име Прва београдска гимназија и у њу је уписана прва генерација гимназијалаца 

природно-математичког и друштвено-језичког смера. 

Године 2017. по новом плану и програму уведена су специјализована одељења. 

Одлични предавачи и модерни кабинети допринели су да Прва београдска гимназија 

постане најтраженија школа међу ученицима заинтересованим за упис у специјализована 

ИТ одељења. Одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику 

један су од начина на који образовни систем настоји да одговори на потребе тржишта рада. 

Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају изражене дигиталне 

компетенције повећава се квалитет студената ИТ смерова различитих факултета. Дигитална 

писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском 

ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. 

Наша гимназија је од оснивања била један од најјачих ослонаца духовним, научним 

и цивилизацијским стремљењима на овим просторима и кроз њену историју прелама се 

историја просвете, школства и културе српског народа у XIX и XX веку. Кроз њене клупе 

прошли су бројни научници, књижевници, војсковође, министри, сликари, политичари, око 

90 академика и 10 председника Академије наука. Садашњи професори и ђаци Прве 

београдске гиманзије свесни су овог великог историјског наслеђа и настоје да радом и 

резултатима не заостану за својим претходницима. Са ученицима и родитељима имамо 

заједнички циљ, а то је да ученике оспособимо за наставак живота кроз школовање и да им 

као предавачи максимално помогнемо у томе. 



Прва београдска гимназија 

7 

 

 

 



Прва београдска гимназија 

8 

 

 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
 

Школска зграда подигнута је 1938. године и школско двориште чине школски 

простор, који је власништво Скупштине града Београда. Својим укупним простором и 

структуром, школски простор обезбеђује повољне услове за реализацију свих образовно - 

васпитних активности предвиђених Програмом рада школе. 

Прва београдска гимназија реализује наставу у 30 учионица, од којих је 15 учионица опште 

намене и 15 кабинета - шест кабинета информатике, кабинет физике, хемијска лабораторија, 

два кабинета за стране језике, кабинет уметности, историје, географије, биологије и 

мултимедијални кабинет. За потребе наставе повремено секористи и Свечана сала. 

Настава физичког васпитања изводи се у адаптираној свечаној сали са пратећим 

просторијама (свлачионице ученика и кабинет професора), који не задовољавају потребне 

стандарде. За ваннаставне активности користи се и посебно опремљен простор - Клуб Прве. 

Гимназија поседује добро опремљену библиотеку са читаоницом као и сервер собу 

(умрежени рачунари и контрола камера и разгласа). 

Ходници, степеништа, мокри чворови чине 1797 м2 од укупне површине школске зграде 

која износи 5248 м2. Укупна површина објекта износи 7529 м2. 

 

 

Запослени у Првој београдској гимназији у школској 2021/2022. 
 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

 
1. Достанић Бранка Филозофски факултет психолог 

2.Кућеровић Милка Факултет народне одбране библиотекар 

3.Вучинић Слатка Филолошки факултет библиотекар 

4. Живковић Татјана Филозофски факултет педагог 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

 
 

1. Божовић Марјана, Јасмина Тадеиин Правни факултет - секретар 

2. Лаковић Душанка, Правно – биротехничка школа - администратор 

3. Наташа Петровић Пушић , Економски факултет – шеф рачуноводства 

4. Анев Марија, Весна Марковић гимназија - благајник 

5. Герасимовић Александар, Машински факултет (VI/2степен) – радник на одржавању 

рачунара 

 
ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

 

 
1. Радмановац Радољуб Средња школа домар 

2. Живановић Горан Средња школа домар 

3. Матејић Наташа Средња школа спремачица 

4. Ћалић Драгана Осмогодишња школа спремачица 

5. Киждобрански Драгана Осмогодишња школа спремачица 

6. Рајковић Драгиња Осмогодишња школа спремачица 

7. Цветановски Јагода Осмогодишња школа спремачица 

8. Чанић Стана Осмогодишња школа спремачица 

9. Чуљак Звездана Осмогодишња школа спремачица 

10. Митровић Гордана Осмогодишња школа спремачица 

11. Недовић Валентина Осмогодишња школа спремачица 

12. Вељковић Цвијета Осмогодишња школа спремачица 

13. Богар Гордана Осмогодишња школа спремачица 
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3. ОБИМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА 

 

 

 
На почетку 2021/2022. године уписано је 1047 ученикa у 37 одељења, а на крају године 

било је 1038 ученика. 

I разред : 9 одељења (5 одељења природно-математичког смера, 3 одељења 

друштвено-језичког смера и 1 одељење рачунарског смера, тј. ученици са посебним 

способностима за рачунарство и информатику). 

II разред : 9 одељења (5 одељења природно-математичког смера, 3 одељења друштвено-

језичког смера и 1 одељење рачунарског смера, тј. ученици са посебним способностима за 

рачунарство и информатику ). 

III разред : 9 одељења (5 одељења природно-математичког смера и 2 одељења друштвено-

језичког смера и 2 одељења рачунарског смера, тј. ученици са посебним способностима за 

рачунарство и информатику ). 

IV разред 10 одељења (5 одељења природно-математичког смера, 3 одељења друштвено-

језичког смера и 2 одељења рачунарског смера, тј. ученици са посебним способностима за 

рачунарство и информатику). 

Одељења су била распоређена у две смене: 

 
 

I смена: I/1,2,3,4,9, II/1,2,3 9, III/1,2,9,10 и IV/1,2,3,9, 10 укупно 18 одељења 

II смена: I/,5,6,7,8, II/4,5,6,7,8, III/4,5,6,7,8, IV/4, 5,6,7,8,укупно 19 одељења. 

Настава за I смену почињала је у 7.45, а за II смену у 14.15, при чему су I и II смена 

радиле наизменично пре и после подне. 

 
Редовна настава 

Редовна настава извођена је према наставним плановима и програмима за гимназије, 

које је прописало Министарство просвете. Настава се континуирано одвијала, а у 

случајевима болести наставника настојало се да часови буду стручно замењени. 

Теоријском наставом испуњени су циљеви у стицању основе општег образовања и 

васпитања и знања за даље образовање на факултетима. 
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Од 1. до 17. септембра 2021. године настава је релизована по првом моделу. Због 

погоршања епидемиолошке ситуације, од 20. септембра до 19. новембра настава је 

реализована по другом моделу, где су се у школи наизменично смењивале група А и група 

Б. Прву недељу по другом моделу група А је непосредно похађала наставу у понедељак, 

среду, петак, а група Б уторак и четвртак. Друге недеље по другом моделу група Б је 

непосредно похађала настав у понедељак, среду, петак, а група А уторак и четвртак. Групе 

су се смењивале на недељном нивоу. Друго полугодиште је почело 24. јануара 2022. године 

по другом моделу, да би се од 21. фебруара поново настава реализовала по првом моделу и 

тако се одвијала до краја школске године. 

Практичне вежбе 

У школској 2021/2022. години практичне вежбе биле су заступљене у оквиру 

предмета физика, хемија и биологија. Пошто су кабинети током школске године опремљени 

неопходним средствима и како постоји дугогодишње искуство предметних наставника, 

вежбе предвиђене програмом су реализоване. 

 
Додатна настава 

Додатну наставу држали су професори српског језика и књижевности, страних 

језика, филозофије, психологије, историје, географије, математике, физике, хемије, 

биологије, музичке уметности и физичког васпитања. 

 
Допунска настава 

За ученике који су имали проблема са савлађивањем градива из појединих 

предмета,организована је допунска настава, која је извођена по плану и програму за ову 

школску годину. Обим и врста пружања помоћи ученицима прилагођене су тежини 

савлађивања наставног градива. Највише часова допунске наставе организовано је из 

математике и физике. Наставници су одржавали и онлајн консултације са ученицима групе 

која те недеље није непосредно похађала наставу у школи. 
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Друштвено-користан рад 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда су до краја наставне године обављали 

дежурства испред зборнице и на главном улазу у зграду школе. Ученици четвртих разреда 

учествовали су у акцији давања крви у Заводу за трансфузију крви Републике Србије. 

Такође је организовано неколико акција хуманитарног карактера (помоћ ученицима, 

опремање кабинета, тоалета, фискултурне сале више еколошкох манифестација... 

4. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

Наставничко веће 

У протеклој школској години 2021/2023. одржано је 13 седница Наставничког већа. 

Седнице је припремао и водио директор, а у њиховом раду учествовали су помоћник 

директора, стручни сарадници, координатори наставе и наставници . 

 
Прва седница одржана је 15.септембра 2021. године: 

 разматран је Оперативни план Прве београдске гимназије за почетак школске 

2021/22. године; 

 разматран је и усвојен Извештај о реализацији рада школе за школску 2020/21. 

годину; 

- разматран је и усвојен Извештај директора школе за школску 2020/21. годину; 

- разматран је и усвојен Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину; 

- разматран је и усвојен Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 

2020/21. годину; 

 разматран је и усвојен План стручног усавршавања запослених за школску 2021/22. 

годину; 

- разматран је и усвојен Извештај о самовредновању рада школе у школској 2020/21. 

години; 

- разматран је и усвојен Извештај о реализацији Развојног плана у школској 2020/21. 

години; 

- разматран је и усвојен Развојни план за период од 2021. до 2026. године; 

- разматрана су текућа питања. 
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Друга седница одржана је 8. новембра 2021. године: 

 разматран је и усвојен Извештај о успеху ученика на крају првог класификационог 

периода у школској 2021/22. години; 

 разматрана је реализација наставе у условима пандемије; 

 разматрана су запажања и утисци директора о конференцијским часовима које је 

посетио; 

 разматрана је реализација потреба, области и развојних циљева дефинисаних у 

развојном плану Прве београдске гимназије; 

 разматрана су текућа питања. 

 
 

Трећа седница одржана је 5. јануара 2022. године 

 разматран је и усвојен је Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта у 

школској 2021/22. години 

 усвојен је Предлог плана уписа за школску 2022/2023. годину; 

 усвојен је Предлог матурских тема; 

 ратматран је Прилог Правилнику о стручном усавршавању који је изашао крајем 

новембра 2021. године; 

 достављен је документ Агенције за сузбијање корупције и спроведена је анкета План 

итегритета; 

 разматран је електронски извештај о реализацији конференцијских часова; 

 сопштене су информације о пилотирању Државне матуре; 

 разматрана су текућа питања 

 
 

Четврта седница одржана је 31. јануара 2022.године 

 

 

 
 разматран је и усвојен полугодишњи Извештај о реализацији годишњег плана 

школе за школску 2021/22. годину; 
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 разматран је и усвојен полугодишњи Извештај рада директора за школску 

2021/22. годину; 

 разматране су и усвојене измене и допуне Правилника о правима, обавезама и 

одговорностима ученика; 

 разматран је и усвојен Програм екскурзија за школску 2021/22. годину. 

 
 

Пета седница одржана је 4. априла 2022. године 

 разматран је и усвојен Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају трећег 

класификационог периода школске 2021/2022. године; 

 разматрана су запажања директора након одржаних већа; 

 саопштене су информације у вези са реализацијом пилотирања Државне матуре; 

 разматране су измене Закона о основама основа система образовања и васпитања и 

Закона о средњој школи; 

 разматран је Предлог програма екскурзија за за школску 2022/23. годину; 

 разматрана су текућа питања 



Шеста седница одржана је 27. априла 2022. године 

 спроведен је и извршен избор наставника, чланова Наставничког већа, за чланове 

Школског одбора; 

 разматрана су текућа питања. 

 
 

Седма седница одржана је 30. маја 2022. године 

 

 

 
 разматран је успех и дисциплина ученика четвртог разреда на крају наставне 

2021/22. године; 

 разматрани су и утврђени предлози за ђака генерације и добитнике изузетних 

награда; 

 разматран је распоред часова од 30.5.2022. године; 

 саопштен је план активности до 18. јуна 2022. године 

 разматрана су текућа питања. 
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Седма седница одржана је 7. јуна 2022. 

 извршен је избор ђака генерације 

 размотрен је и утврђен избор добитника изузетних награда: 

  за ђака генерације и добитника награде „Константин Скалерић“ и ,,Вида 

Јеличић“ проглашен је ученик Немања Недић 4/6. 

 за најбољег математичара проглашен је Милош Пањевац 4/9, а за најбољег 

литерату Немања Недић 4/6. 

 Награду из области хуманистичких наука «М. Ђурић» добио је ученик Андреј 

Јовићевић 4/2. 

Награду за човечност добили су : 4/2; 4/3; Марија Шуша 4/4; Ема Спасић 4/5; Ана 

Златановић 4/6; Душанка Живановић 4/7; Ђорђе Мијаиловић 4/8; Александар 

Стефановић 4/9; Лола Ћурић 4/10 

- Награду ''Музичар генерације'' поделили су Филип Костић и Реља Першић 4/5 

- Награду ''Ликовни уметник генерације'' добила је Теодора Петковић 4/7 

- Награду „Фотограф генерације“ добила је Ленка Стојанов 4/3 

- Награду за најбољег хемичара добио је Никола Терзић 4/7; 

- Награду за спортисту генерације поделиле су Даница Цвијовић 4/2 и Катарина 

Адамовић 4/1. 

- Награду у области дебате и беседништва добили су Теодор Крстић 4/6 и Страхиња 

Батањски 4/7 

Награду за редовно похађање наставе добила је: Ема Спасић 4/5; 

 разматрани су уџбеници за школску 2022/2023. годину; 

 разматрана су текућа питања. 

 
 

Носиоци дипломе ,,Вук Караџић" су: 

4/1: Миона Ђенисијевић, Уна Јагодић 

4/3: Љиљана Словић 

4/4: Миа Вуксановић, Никола Милковић, Јефимија Крунић 

4/5: Василије Вулетић, Милица Вуловић, Ива Јеловић, Тамара Орловић 
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4/6: Викторија Амиџић, Ана Златановић, Немања Недић 

4/7: Страхиња Батањски, Никола Милованов, Теодора Петковић 

4/9: Милош Пањевац 

4/10: Игор Јањић, Михаило Марковић, Милош Ракић, Никола Симикић 

 
 

Девета седница одржана је 9. јуна 2022. године 

 прибављено је мишљење Наставничког већа о кандидатима за избор директора Прве 

београдске гимназије. 

 
Десета седница одржана је 15. јуна 2022. године 

 разматран је и утврђен је успех ученика на матурском испиту школске 2021/22. 

године; 

 разматран је и усвојен Предлог изборних програма; 

 раматрани су и усвојени извештаји са реализованих екскурзија; 

 разматрана су текућа питања 

 

 

 
Једанаеста седница одржана је 30. јуна 2022. године 

 разматран је и утврђен је успех и дисциплина ученика првог, другог и трећег разреда 

на крају наставне 2021/22. године; 

 две ученице упућене су на полагање разредних испита, један ученик је упућен на 

полагање диференцијалних испита и троје ученика је упућено на полагање поравног 

испита из математике; 

 разматрана су текућа питања. 

 
 

Дванаеста седница одржана је 22. августа 2022. године на којој је: 

 разматран је Извештај о упису ученика првог разреда; 

 разматран је Извештај о приспелим извештајима председника актива за израду 

Годишњег извештаја рада школе; 

 разматран је План активности за период од 25. до 31. августа 2022. године; 

 разматрана су текућа питања 
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Тринаеста седница одржана је 30. августа 2022. године на којој је: 

 разматран и утврђен успех и дисциплина ученика првог, другог и трећег разреда на 

крају школске 2021/2022. године; 

 разматран је план активности за почетак септембра; 

 разматран је и утврђен распоред часова за школску 2022/23. годину; 

 разматран је и усвојен Предлог за измену чл. 37. Пословника о раду Наставничког 

већа Прве београдске гимназије; 

 разматрана су текућа питања 

 

 

 
Oдељењска већа 

 
 

На основу Закона о средњој школи и Плана и програма гимназије, дефинисани су 

задаци Одељењских већа. На састанцима, поред предметних професора, присуствовали су 

директор школе, помоћник директора, руководилац смене и психолог школе. 

Рад одељенских већа реализован је кроз седнице, а председавао је одељењски старешина. 

Одељењска већа су се бавила следећим питањима: 

 утврђивање планова рада редовне, додатне и допунске наставе, слободних 

активности и других облика образовно васпитног рада; 

 планирање писмених задатака и вежби; 

 усклађивање рада свих професора тако да се смањила оптерећеност ученика, иначе 

преобимним наставним плановима; 

 анализе извештаја о реализацији наставних планова и програма, предлози за награде 

и похвале ученика, за резултате постигнуте у учењу и ваннаставним активностима; 

 анализа васпитних и васпитно-дисциплинских мера изречених ученицима у току 

године због учињених прекршаја и неоправданих изостанака; 

 дати су предлози за ученика генерације; 

 дати су предлози за реализацију екскурзија које су померене за школску 2022/23. 

године 
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5. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Директор је у наведеном периоду: 

Планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе и формирао тимове у складу са потребама Гимназије 

-oбезбедио одговарајући унос и ажурирање података и на основу правилника и 

реализованог уписа утврдио број извршилаца Прве београдске гимназије и друго 

предвиђено ЈИСП-ом (информационим систем МП) 

-учествовао у изради Извештаја о реализацији рада школе за школску 2020/21. годину, 

Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину и Развојног плана школе за период 

од 2021. до 2026. године и доставио донета акта инспекцији и ресорном министарству 

-у предвиђеном року обезбедио реализацију процедура и израду стратегије у вези са 

увођењем ФУК-а у Првој београдској гимназији (финансијско управљање и контрола) 

-извршио обавештавање запослених и организовао анкетирање у вези са израдом Плана 

интегритета гимназије (Агенција за спречавање корупције) 

-обављао разговоре и састанке са обрађивачем документације, главним градским 

архитектом, Секретаријатом за урбанизам, словеначком амбасадом и власником објекта 

амбасаде у циљу реализовања процедура измене урбанистичког плана ради добијања 

дозволе за изградњу спортске сале. 

-обавио неопходне активности, у оквиру својих надлежности, у вези избора ФТО-а , као и 

осигурања ученика и запослених Гимназије у текућој школској години 

-одржао заједнички састанак са родитељима ученика првог разреда 

-у сарадњи са Педагошким колегијумом и одељењским старешинама организовао 

анкетирање свих ученика у вези са онлајн наставом (15. и 16. новембар) 

-у сарадњи са Педагошким колегијумом израђивао упутства и смернице за наставнике и 

одељењске старешине (нарочито у вези са реализацијом наставе у условима пандемије) 

-достављао Министарству недељне и месечне извештаје о реализацији наставе у условима 

пандемије вируса Covid 19 

-у сарадњи са Педагошким колегијумом и Тимом за обезбеђивање квалитета и развој 

гимназије израђивао оперативне планове гимназије, у складу са одлукама Тима за праћење 
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и координисање примене превентивних мера у раду школа и стручним упутствима за 

организацију образовно-васп. рада 

- доставио Министарству предлог плана уписа за наредну школску годину 

- сарађивао са педагошко-психолошком службом Гимназије и у сарадњи са истом обављао 

педагошко-инструктивни надзор у образовно-васпитни рад наставника 

- обављао замене часова одсутних наставника у виду часа одељењског стрешине, са темама 

везаним за безбедност ученика, здравље и значај физичке културе 

-упућивао наставнике на стручно усавршавање и у сарадњи са педагошко-психолошком 

службом организовао акредитовани семинар Програм подршке наставницима и стручним 

сарадницима за рад у школи, као и хоризонтално усавршавање-семинар Тешка 

комуникација. Такође, Завод за унапређивање образовања и васпитања обезбедио је услове 

за реализацију обуке Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник, за све 

наставнике гимназије. Учествовао на акредитованом симпозијуму У КОРАК СА КОНТРОЛАМА 

У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА - Чувамо ћирилицу и отварамо нове иницијативе 

у образовном систему 

- формирао комисије које су реализовале попис и отпис у Гимназији, као и друге комисије 

у складу са Законом 

-одржаo тринаест седница Наставничког већа, присуствовао седницама одељењских већа, 

одржао шеснаест састанака Педагошког колегијума, присуствовао седницама Савета 

родитеља и Школског одбора 

-старао се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља, 

стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових 

органа 

-одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

законом 

-учествовао у организацији рада и реализацији активности Ученичког парламента 

- обављао функцију председника Актива директора средњих школа општине Стари град 

- учествовао у раду председништва Заједнице гимназија Србије и организацији Скупштине 

гимназија 

- учествовао у раду Друштва директора Србије 
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-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом Београд и обављао њихове 

налоге 

Инспекцијски надзор: 

- Записник о ванредном инспекцијском надзору број VII-06 Број 614-761/2022. oд 

19.07.2022. године. Ванредни инспекцијски надзор је спроведен 14.7.2022. године поводом 

представки запослене М.К. које се односе на избор директора и записнике са седница 

Наставничког већа. У Записнику је констатовано да се у представци позивало на Закон о 

запосленима у јавним службама који ступа на снагу 2025. године и да су наводи који се 

односе на расписивање конкурса за избор директора неосновани. У Записнику се наводи да 

је директору усмено указано да је неопходно да се израда и евиденција записника са седница 

Наставничког већа усагласе са Пословником о раду Наставничког већа. Нема 

изречених мера 

- Записник о редовном инспекцијском надзору, сектор за комунално инспекцијски надзор 

број X-02 бр.355-1445/2022 од 21.07.2022. Инспекцијски надзор извршен је 21.07. 2022. 

године од стране надлежне инспекције. Разлог инспекцијског надзора: редован план 

инспекцијског надзора. Нема изречених мера. 

-са секретаром школске матурске комисије присуствовао одговарајућој обуци у 

организацији Министарства просвете 

-у сарадњи са службама Гимназије сачинио Финансијски план и План јавних набавки за 

2022. годину 

-у сарадњи са Ђачким парламентом организовао предвиђене активности ученика у циљу 

финансирања ученичких пројеката из буџета општине Стари град за 2022. годину (Пројекат 

није реализован због проблема-немогућности Општине да предвиђена средства пренесе 

Гимназији) 

-обезбедио услове за наставак рада регистроване ученичке фирме Prva company, у оквиру 

пројекта Омладинско предузетништво 

-у сарадњи са некадашњим Ђаком генерације, за ученике трећег и четвртог разреда 

организовао трибину Ја у даљем школовању 

-у сарадњи са помоћницима директора сачинио документацију ради конкурса за доделу 

Светосавске награде Првој београдској гимназији 
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-сарађивао са службеницима МУП-а у циљу превенције и заштите ученика и школске 

имовине. У вези са графитима на фасади гимназије обавештавана је полицијска станица 

Стари град, којој су достављани и одговарајући снимци починилаца. 

-сарађивао са Градским секретаријатом за образовање 

-сарађивао са Црвеним крстом 

-у сарадњи са наставницима информатике сачињен је пројекат за наредну школску годину 

(Фестивал науке у Првој и секција за роботику), за који је Центар за промоцију науке 

одобрио средства у висини од 168.000 динара. 

-обезбедио спровођење процедура за екскурзије четвртог и другог разреда које ће се 

реализовати октобра 2022. године 

-обезбедио донације за набавку ваучера (новогодишњих пакетића) за децу запослених. У 

току је обезбеђивање донација за награђивање наставника (за освојене награде ученика на 

републичким такмичењима и изузетан допринос током школске 2021/22. године) 

- обезбедио донацију ради осигурања запослених Прве београдске гимназије од последица 

несрећног случаја у висини од 45.339,84 динара. 

-обезбедио традиционално награђивање ученика на Свечаној академији поводом Дана 

школе 

-обезбедио донацију клима уређаја у вредности од 62.000 динара за просторију са серверима 

гимназије 

Реализовао набавке и радове према добијеним захтевима и потребама Гимназије: 

-набавке рачунарске и опреме и хемикалија за хемијску лабораторију (средства у износу од 

500.000 динара обезбедило је Министарство просвете - унапређивања услова за 

остваривање наставе и учења) 

-набавка потрошне рачунарске опреме у вредности од 154.500 динара 

-радови на одржавању електричних инсталација (радови у мерном орману за напајање, 

набавка нове надградне разводне табле и склопке у Ђачком клубу, радови неопходни за 

активирање TA пећи у холу за дежурног ученика), у вредности од 86.600 дин. 

-молерско-фарбарски радови (поправке и кречење зидова учионица, фискултурне сале и 

холова), у вредности од 381.000 динара 

-паркетарски радови (хобловање, фуговање, лакирање и поправке паркета у учионицама и 

спортској сали), у вредности од 576.240 динара 
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- набавка рачунараске опрема у вредности од 250.000 динара 

- у циљу обезбеђивања: одговарајућег нивоа онлајн комуникације са ученицима, опремања 

и повећања функционалности у једном ИТ кабинету, одговарајућег ниво презентовања 

наставног материјала у три учионице и повећања безбедности ученика (централизација 

видео надзора), сачинио одговарајућу документацију за набавку рачунарске опреме и лед 

телевизора у учионицама у вредности од 921.800 динара. Средства је обезбедио 

Секретаријат за образовање. 

- сачинио пројекат у циљу унапређења и обезбеђивања квалитета наставе, са којим се 

обратио предузећу Телеком Србија, које је за ову намену обезбедило донацију и спроведена 

је набака рачунарске опреме и лед телевизора за учионице у вредности од 306.275 динара. 

После спроведених набавки и опреме коју је обезбедило Министарство просвете (10 

пројектора и лаптоп рачунара), током распуста све учионице гимназије су опремљене лед 

телевизорима (осим три учионице, у којима су због потреба наставе инсталирани 

пројектори) 

- сервисирања дотрајале видео опреме, као и друге неопходне набавке. 

Покренуо иницијативу и спровео одговарајуће процедуре ради замене осветљења у свим 

просторијама приземља гимназије, коју је финансирао Секретаријат за образовање и дечју 

заштиту (набавка у вредости преко 3,5 милиона динара) 

Безбедност ученика и запослених 

У сарадњи са Саветом родитеља ангажавано је ФТО. Осигурани су сви ученици и 

запослени. У вези са епидемијом Covid19 обављане су редовне набавке дезинфекционих 

средстава и материјала. У складу са упутствима Министарства просвете и надлежних 

институција обезбеђивани су одговарајући услови за реализацију наставе и боравак у 

школи, информисани запослени, ученици и родитељи (обављано је редовно чишћење, 

дезинфекција, ветрење простора, праћење здравственог статуса ученика и запослених, 

евидентирани подаци у Упитнику о епидемиолошком стању у школама на недељном нивоу 

и примењиване прописане мере превенције за дати модел). Према устаљеном договору са 

МУП-ом Школски полицајац је вршио обиласке у предвиђеним терминима, а опрема за 

видео надзор је одржавана у добром стању. Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања реализовао је предвиђене активности. У вези са оштећеном 

заштитном оградом испред улаза у гимназију обавештена је комунална полиција и послате 
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одговарајуће фотографије. У Гимназији су истакнути планови евакуације, дежурства 

ученика и запослених реализована су према утврђеном распореду, а задатке координатора 

наставе обављали су помоћници директора, стручни сарадници и задужени наставници. 

 

 
Директор, Александар Андрејић 

 

 

 
Директор 

Александар Андрејић 
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6. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 
 

Од 1. 9. 2022. године у Првој београдској гимназији именована су два помоћника 

директора: Биљана Крстић (60%) и Драгана Стојановић (40%). Рад помоћника директора се 

одвијао у овој школској години према Плану и програму за 2021/2022. годину и према 

законским одредбама у више праваца, и то: 

 
У организацији наставногпроцесаипраћењуњегове реализације: 

 прављењу Плана и програма за ову школску годину, 

 изради Извештаја о раду школе за претходну школску годину, као и изради 

полугодишњег извештаја о раду школе; 

 припреми Наставничког и Одељењских већа, 

 присуствовању састанцима и праћењу рада стручних актива, 

 изради четрдесеточасовне радне недеље за све запослене у школи, 

 прегледању педагошко-административне документације и контролисању 

ажурираности обављања ових послова, 

- праћење „Ковид протокола“ и редовне комуникације са Институтом за јавно 

здравље 

 
У раду руководиоца прве и друге смене: 

 организацији наставе, 

 организацији замене часова у овој смени у случају изостанка професора, 

 организацији надокнаде изгубљених часова, 

– организацији дежурства ученика и професора на ходницима школе 

 праћењу дежурства ученика и професора, 

 прегледању педагошко-административних докумената у обе смене, 

 сарадњи са МУП-ом у циљу заштите ученика. 

 

У осталим пословима школе: 

 организацији уписа ученика првог разреда у нашу школу, 
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 организацији поправних, разредних и матурских испита, 

 организацији испита за ванредне ученике 

 давању савета и инструкција за обављање послова професорима-приправницима. 

 

У културно-уметничком презентовању наше школе: 

- организација и реализација Светосавске академије у сарадњи са Весном Шами- 

професором српског језика и књижевности, вероучитељем Милорадом Пеном, 

Снежаном Филиповић-професором музичке културе и Марином Чудов- 

професорком ликовне културе; 

- Организација једне акције добровољног давања крви; 

- 

7. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ 

Руководиоци смене у школској 2021/2022. години биле су Биљана Крстић и Драгана 

Стојановић, а дужности координатора наставе такође су обављали:Милка Кућеровић, 

Бранка Достанић – психолог школе, Слатка Вучинић – професор руског језика, Живковић 

Татјана – педагог школе и Александра Спасојевић – професор психологије. 

 
У току ове школске године обавезе су реализоване кроз следеће активности: 

 контролисање реализације Програма, 

 контролисање ажурности вођења педагошке документације, 

 организација и контролисање дежурства ученика и професора на ходнику, 

 организација привремених замена одсутних професора и надокнада изгубљених 

часова, 

 организација полагања матурских и поправних испита, 

 организација полагања ванредних испита, 

 учешће у организацији уписа ученика у први разред гимназије, 

 организација и праћење рада Одељењских већа, 

 учешће у организацији Наставничких већа, 

 пријем и сарадња са родитељима, 

 организација родитељских састанака, 

 организација школских такмичења, општинског такмичења из математике, 
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 сарадња са здравственом и стоматолошком службом школе, 

 учешће у годишњем попису наставних средстава и опреме школе, 

 сарадња са службом обезбеђења школе, 

 организација школских трибина и осталих ваннаставних активности које су се 

одвијале у школи 

 организација рада Ђачког парламента 

 организација рада Школског одбора 

 организација рада Савета родитеља 

 сарадња са административним службама школе 

 сарадња са инспекторима МУП-а у заштити ученика и школске имовине 

 

8. РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА 

 
 

Обласна комисија за језик, књижевност и комуникацију 

Председник обласне комисије је професор Слатка Вучинић 

 
 

Актива српског језика и књижевности 

Руководилац Актива: проф. Весна Шами 

 
 

Септембар:Актив српског језика и књижевности има сталну вајбер групу као и групни 

мејл повезан са педагогом, психологом и директором школе, тако да су чланови актива у 

сталној међусобној комуникацији . С обзиром на то да је од 20. 9.2021. реализован 

комбиновани модел наставе, припреме за такмичења, менторски рад са матурантима и 

секције, одвијале су се у складу са могућностима у новонасталој ситуацијији. Планирани 

писмени задаци су у наведеним терминима и реализовани: 

1. 4.10. 2021. до 8.10.2021 2. 6.12.2021 до 10.12.2021. 

3. 7.3.2022. до 11.3.2022. 4. 4.5.2022. до 12.5.2022. 4. писмени за матуранте: од 

26.4.2022. до 29.4.2022. 

Октобар: Уједначавање критеријума оцењивања писмених задатак. Проф. Вујетић је 

одељење 4-1 одвела у посету Андрићевом спомен-музеју 
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Новембар: Од 22. новембра 2021. настава се нормализовала и цела одељења су кренула 

на наставу (А модел). 

Анализа успеха у првом класификационом периоду. 

Сваки члан актива је на препоруку Министарства просвете и директора школе пригодно 

обележио 60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу. 

Руководилац Актива сачинила је Молбу за рефундацију трошкова за 63. Републички 

зимски семинар, за 8 колегиница, које би желеле да присуствују семинару 21, 22. и 23. 

јануара 2022. Семинар се одржавао онлајн, организовало га је Друштво за српски језик и 

књижевност, Филолошког факултета у Београду. 

Дефинисане су теме за матурске радове из српског језика и књижевности. 

Децембар: 

Руководилац рецитаторске секције (Весна Шами) је у договору са проф.м.в.Снежаном 

Филиповић направила скицу програма за Дан Светог Саве.Сачињен је списак матурских 

тема за седницу Наставничког већа 5.1.2022. 

Проф Вујетић је одељења 3-2, 4-1, 4-2, последње недеље децембра одвела у Музеј књиге 

и путовања на Бањици. 

Проф. Милица Пророк и Секција "КВИТ" је 9.12.2021. присуствовала Свечаној академији 

у част Јована Дучића у Српској академији наука и уметности (организован одлазак чланова 

секције) 

Јануар 

Актив је присуствовао 63.Зимском републичком семинару на Филолошком факултету. 

21,22.и 23. јануара 2022.. 

Фебруар 

Дана 26. фебруара 2022. године наша школа је била домаћин Општинског такмичења из 

српског језика и језичке културе. Организацију такмичења спровеле су колегинице Биљана 

Ковачевић и Весна Шами. Све колегинице актива биле су ангажоване као дежурни 

наставници и прегледачи. Сви наши такмичари су се пласирали у следећи круг такмичења. 

Секција КВИТ(Милица Пророк) присуствовала је књижевној вечери посвећеној поезији 

Мирјане Булатовић у Студентском културном центру, као и разговору о Андрићевој 

књижевности и приватном животу нашег нобеловца у Спомен-музеју Иве Андрића. 
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Дана 9. фебруара представљањен пројекат In medias (p)ress,у нашој школи, а у сарадњи 

са Асоцијацијом медија и под покровитељством амбасаде Републике Немачке. Размењена 

су знања и искуства из области медијске писмености и комуникације. Модератор 

дискусије био је власник и главни уредник новинске агенције ФоНет, господин Зоран 

Секулић.(организација, Драгана Стојановић). 

Дана 10. фебруара, у библиотеци школе, реализовано је снимање емисије „ Табу“, за ТВ 

Инсајдер, у којој су учествовали ученици наше школе. Тема емисије била депресија код 

младих. Колегиница Вујетић водила је ученике у Народно позориште - Зли дуси 

Март 

30. март - Општинско такмичење у рецитовању (Весна Шами), Никола Милановић, 3/1 1. 

место.Градско такмичење у рецитовању се одвијало онлајн без публике, под нерегуларним 

условима. 

Одржана је трибина са Рамбом Амадеусом, Књижевно подне са песникињом Мирјаном 

Булатовић у Свечаној сали Прве београдске гимназије и Књижевно подне са Љубивојем 

Ршумовићем у Свечаној сали Прве београдске гимназије(организација, Милица Пророк). 

Колегиница Вујетић –дежурство и ревизија на такмичењу Књижевна олимпијада, градски 

ниво, у Филолошкој гимназији. 

Април 

У периоду од 5. до 7. априла реализован је пилот пројекат Државне матуре Србије. 

Све колегинице биле су ангажоване или на дводневном дежурству или на исправљању 

тестова. 

Ученици су боље урадили тест из српког, али су генерално били незаинтересовани за 

израду тестова, те су након пола сата рада излазили са тестирања. 

9. 4.2022, Професорке Ивана Живић и Весна Шами,учествовале су у организацији 

Окружног такмичења из српског језика и језичке културе у ГСП школи. 

Колегиница Живић одржала је у току године два угледна часа:2/7 – Ђура Јакшић, сликар и 

песник – корелација са ликовном културом,3/8 – Авангарда, покрети и струје у европској 

књижевности – пројектна настава. 

Професорка Јелена Јевремовић реализовала је посету позоришту са 1-3 и 2-1 ( Дечији 

културни центар и Атеље 212).Представе: „Прича са западне стране“ и „Струјосек“ у 

Атељеу 212. Професорка је реализовала и два oгледно/ угледна часа: 1- 
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3,тродимензионални час „Еп о Гилгамешу“, луткарска представа, 2-1 - стриповање 

„Горског вијенца“, Петра Петровића Његоша. 

Професорка Крнетић и професорка Вујетић организовале су одласке ученика на следеће 

представе: „Ноћна стража“ у Атељеу 212, „Хасанагиница“ у Народном позоришту, 

„Путујуће позориште Шопаловић „, „Читач“, „Ко се боји Вирџиније Вулф“, „Лет изнад 

кукавичјег гнезда „ „Ненаписана писма“ – монодрама о Надежди Петровић, „Дервиш и 

смрт“„Зашто је полудео господин Р? „Чудо у Шаргану“ 

Проф.Шами водила је матуранте на представу „Балкански шпијун“. 

Проф.Јевремовић је организовала и предавање у главном холу школе у вези са 

новинарском етиком. Гост предавач је била Гордана Новаковић из Савета за штампу. 

Мај - јун 

-Професорке Катарина Крнетић и Ивана Живић 29. маја пратиле су такмичаре на 

Републичко такмичење-Књижевна олимпијада у Сремске Карловце(Немања 

Недић,2.место). 

26. маја-„На Дрини Ћуприја“, интерпретација глумца Тихомира Станића,орагнизовала 

проф, Катарина Крнетић 

-Професорка Биљана Ковачевић, 15. маја водила је ученике на Републичко такмичење из 

језика и језичке културе у Тршић(3. место, Немања Недић,4-6) 

-Професорка Весна Шами је 29.5. са члановима рецитаторске секције(Никола Милановић 

и Лариса Радоњић) учестовала на градској смотри рецитатора у организацији Општине 

Врачар,“Краљевство поезије“. 

Састанак Актива - према стручном школском правилнику бодовани су предложени 

ученици за литерату генерације и изабран је Немања Недић, ученик 4-6. 

Утврђене су теме за матурски писмени задатка из српског језика и књижевности, заведане 

и предате директору школе, од којих је он изабрао 4:1.Прича о два брата(од Каина и 

Авеља) у литератури,2.“Суматре“ јунака савремене књижевности,3.Човече, ходај 

усправно, пази да не идеш мален испод звезда,4.“Извлачим из апсурда три закључка:Свој 

револт, своју слободу и своју страст“. 

Састанак Актива - извршена и подела задужења за реализацију Дана школе. Професорке 

Драгана Стојановић и Јелена Јеврмовић су прикупиле податке о награђеним ученицима. 
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Професорка Весна Шами је сачинила програм за Дан школе 18.6.2022. и организовала 

свечаност у сарадњи са професорима музичког и ликовног васпитања. 

Чланице Актива, Драгана Стојановић, Драгица Симоновић,Биљана Ковачевић и Весна 

Шами успешно су похађале семинар –Дигитална учионица, који је организовао ЗУОВ . 

Током овог месеца већина чланица Актива водиле су своје ђаке на позоришне представе. 

Састанак Актива - подела часова 

Руководиоци секција су: 

Катарина Крнетић, литерарна секција 

Драгица Симоновић, литерарна секција 

Весна Шами, рецитаторска секција 

Данијела Вујетић, новинарска секција 

Милица Пророк, трибине 

Драгана Стојановић, Дебатни клуб 

Биљана Ковачевић, 

Јелена Јевремовић и 

Ивана Живић, драмска 

Рецитаторска секција је наставила рад нормално у другом полугодишту и припремала се за 

предстојећа такмичења.Драмска секција није радила. Литерарна и новинарска секција су 

уредно радиле. Новинарска секција је издала два броја часописа, а приход од сакупљеног 

новца искоришћен је у добротворне сврхе.До краја године изашла су 2 броја часописа 

„Испод шешира“. 
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Просечне оцене по одељењима на крају школске године: 
 

 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Биљана Ковачевић 3,63 3/1 Катарина Крнетић 3,80 

1/2 Катарина Крнетић 3,45 3/2 Данијела Вујетић 4,03 

1/3 Јелена Јевремовић 4,42 3/4 Милица Пророк 4,48 

1/4 Катарина Крнетић 3,53 3/5 Драгица Симоновић 4,69 

1/5 Милица Пророк 3,79 3/6 Драгица Симоновић 4,53 

1/6 Милица Пророк 4,34 3/7 Милица Пророк 4,31 

1/7 Биљана Ковачевић 3,83 3/8 Ивана Живић 4,87 

1/8 Милица Пророк 4,38 3/9 Данијела Вујетић 3,79 

1/9 Биљана Ковачевић 3,75 3/10 Драгана Стојановић 4,68 

2/1 Јелена Јевремовић 4,61 4/1 Биљана Ковачевић 3,53 

2/2 Весна Шами 4,69 4/2 Данијела Вујетић 4,10 

2/3 Весна Шами 4,53 4/3 Катарина Крнетић 3,87 

2/4 Ивана Живић 4,71 4/4 Драгана Стојановић 4,38 

2/5 Ивана Живић 5,00 4/5 Драгица Симоновоћ 4,64 

2/6 Ивана Живић 4,93 4/6 Драгана Стојановић 4,42 

2/7 Ивана Живић 4,68 4/7 Драгица Симоновић 4,62 

2/8 Ивана Живић 4,68 4/8 Драгица Симоновић 4,65 

2/9 Весна Шами 4,79 4/9 Весна Шами 4,57 

   4/10 Весна Шами 4,91 

 

Актив српског језика и књижевности је имао веома радну и годину богату успесима на 

разним пољима. Ангажованост свих колегиница је неоспорна. 
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Актива страних језика 

Руководилац Актива: Слатка Вучинић 

У току школске 2021/2022. године наставници страних језика изводили су редовну и 

допунску наставу по непосредном, комбинованом или конференцијском моделу , у складу 

са епидемиолошком ситуацијом и одлукама Министарства. 

Наставници су израдили иницијалне тестове, а тестирање је спроведено делимично, због 

преласка на комбиновану наставу. 

Уочено је да су ученици на одржаним тестовима показали слабије предзнање него 

претходних година. 

У току наставног процеса запазили смо да ученици показују тешкоће у повезивању 

наученог, тешко одвајају битно од мање битног, слабије се усмено изражавају, али уз велики 

лични труд и помоћ наставника већина превазилази недостатке. 

Наставници страних језика учествовали су у спровођењу Пилот пројекта државне 

матуре, прегледали задатке и анализирали постигнућа ученика. 

Општи утисак је да се ученици нису посебно припремали за израду теста. Већина је урадила 

задатке који нису захтевали велико ангажовање. Најмање интересовања су показали за 

писање састава.Ученици су мишљења да је тест био крајње примерен, да су задаци били 

онакви какви су рађени и на часовима језика према постављеним стандардима и исходима 

и да је сваки ученик могао да га солидно уради. Неки ученици су тест оценили као веома 

занимљив. Мишљења наставника о тесту су позитивна. Успех ученика на тесту је у великој 

мери у корелацији са успехом који су ученици остварили током четири школске године. 

Просечан успех свих ученика који су на пробној матури радили стране језике је врло добар. 

Наставници страних језика припремали су ученике за такмичење. Наставници 

енглеског језика реализовали су школско такмичење. Аутори теста су Нина Фанка и Марина 

Јовичић- Самарџија Ученици су постигли запажен успех на такмичењу, чак 16 ученика се 

пласирало на Републичко такмичење. 

Ученица Милица Стојчић, 4-3, заузела је 1. место на Републичком такмичењу из 

руског језика, Јована Доуменц, 4-4, 2. место из француског језика, Катарина Јовановић, 4-2, 

4. место из енглеског језика. 
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Наставници страних језика учествовали су у припреми ученика и реализацији матурског 

испита. Наставнице Злата Васић, Слатка Вучинић, Оливера Скерлић, Нина Фанка, Лидија 

Бајовић похађале су семинар „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”. 

Оливера Скерлић је ангажована од стране ЗУОВ-а да са још две колегинице изради 

пријемни испит из енглеског језика по ИБ програму за ученике треће године. 

Лидија Бајовић је сарађивала са колегиницом Драганом Стојановић у вођењу 

Дебатног клуба. Такође, написала је чланак за школски часопис. Била је члан Школске 

матурске комисије у процесу одржавања пробне матуре. 

Симић Ирена је похађала семинар „До функционалног знања применом метода и 

техника у интерактивној настави”. 

Професор Марина Чарапић је била испитивач у основној школи „Скадарлија“ на испиту Б1 

и А1 Делф 9. априла 2022. Координисла је и организала испит у Првој београдској 

гимназији. Четири ученика Прве београдске гимназије положило је Б1 испит , а осам 

ученика А2. Три ученика наше школе пријавило је испит али због болести нису изашли на 

испит. У децембру 2021. године одржано је представљање француских Великих школа од 

стране наших бивших ученика који на њима студирају.У марту месецу 2022. године 

ученици другог и трећег разреда присуствовали су специјалној пројекцији филма 

„Изгубљене илузије“ по Балзаковом роману у оквиру ФЕСТ-а. 

На конкурс амбасаде Француске „Како замишљам будућност Европе“, ученица 3/6 

Марта Ђукић нашла се међу награђенима својим есејем на француском језику и 

присуствовала свечаном пријему у Амбасади Француске поводом Дана Европе, у присуству 

министарке за европске интеграције гђе Јоксимовић. У јуну месецу 2022. године одржан је 

Франкофони рели у организацији Француског института – ученици одељења 2/2 треће 

место. Одржан је и Франкофони фудбалски турнир у организацији Француског института, 

а екипа екипа састављена од ученика 1. и 3.разреда освојила 3.место. Професорка Марина 

Чарапић била је заједно са амбасадором Шпаније, конзулом Француске и неколико 

колега Француза у жирију такмичења у елоквенцији ученика Француске школе у Београду. 

Слатка Вучинић је, у оквиру Пројекта државна матура, члан тима за израду стандарда 

постигнућа ученика за крај средњег образовања. 
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Програм наставе реализован је из свих страних језика. Наставници су се прилагођавали 

условима одвијања наставе. Успех је дат у следећој табели 

 
Енглески језик 

 

 
Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Лидија Бајовић 3,83 3/1 Нина Фанка 4,42 

1/2 Лидија Бајовић 3,90 3/2 Нина Фанка 4,37 

1/3 Лидија Бајовић 4,03 3/3   

1/4 Лидија Бајовић 4,03 3/4 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,89 

1/5 Нина Фанка 4,31 3/5 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,97 

1/6 Нина Фанка 4,14 3/6 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,97 

1/7 Нина Фанка 4,17 3/7 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,93 

1/8 Нина Фанка 4,45 3/8 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,94 

1/9 Лидија Бајовић 4,15 3/9 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,95 

2/1 Лидија Бајовић 3,96 3/10 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,86 

2/2 Лидија Бајовић 3,73 4/1 Злата Васић 4,87 

2/3 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,86 4/2 Злата Васић 4,86 

2/4 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,84 4/3 Злата Васић 4,71 

2/5 Оливера Скерлић 4,96 4/4 Оливера Скерлић 4,04 

2/6 Оливера Скерлић 4,96 4/5 Оливера Скерлић 4,19 

2/7 Оливера Скерлић 4,32 4/6 Оливера Скерлић 4,58 

2/8 Оливера Скерлић 4,77 4/7 Оливера Скерлић 4,52 

2/9 Лидија Бајовић 4,32 4/8 Оливера Скерлић 4,47 

4/10 Злата Васић 4,91 4/9 Злата Васић 4,68 
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Други страни језик 
 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Марина Чарапић 3,92 3/1 Наташа Перишин 5,00 

Слатка Вучинић 3,88 Слатка Вучинић 3,83 

1/2 Марина Чарапић 3,88 3/2 Драгица Грачанин 4,41 

Драгица Грачанин 4,68 

1/3 Драгица Грачанин 4,27 3/4 Дарко Стојановић 3,92 

1/4 Дарко Стојановић 3,77 3/5 Драгица Грачанин 4,79 

1/5 Дарко Стојановић 3,93 3/6 МаринаЧарапић 4,67 

1/6 Слатка Вучинић 4,50 3/7 Марина Чарапић 4,56 

Драгица Грачанин 4,38 Дарко Стојановић 3,92 

1/7 Марина Чарапић 4,48 3/8 Марина Чарапић 4,71 

Слатка Вучинић 4,13 

1/8 Марина Чарапић 4,41 4/1 Ирена Симић 4,32 

2/1 Драгица Грачанин 4,74 4/2 Драгица Грачанин 4,38 

2/2 Марина Чарапић 4,39 4/3 Слатка Вучинић  

Дарко Стојановић 3,93 

2/3 Слатка Вучинић 3,94 4/4 Марина Чарапић 4,65 

Драгица Грачанин 2,85 

2/4 Драгица Грачанин 4,74 4/5 Марина Чарапић 4,77 

2/5 Драгица Грачанин 4,93 4/6 Драгица Грачанин 4,55 

2/6 Дарко Стојановић 3,74 4/7 Слатка Вучинић 5,00 

Дарко Стојановић 4,14 

2/7 Наташа Перишин 4,75 4/8 Дарко Стојановић 3,26 

Слатка Вучинић 4,71 

2/8 Слатка Вучинић 4,69    

Марина Чарапић 4,25 
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Латински језик 
 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Вера Цветковић 3,67 1/7 Вера Цветковић 3,59 

1/2 Вера Цветковић 3,42 1/8 Вера Цветковић 3,78 

1/3 Вера Цветковић 3,52 2/1 Вера Цветковић 3,61 

1/4 Вера Цветковић 3,90 2/2 Вера Цветковић 3,67 

1/5 Вера Цветковић 3,90 2/3 Вера Цветковић 3,86 

1/6 Вера Цветковић 4,41    

 

 

Обласна комисија за уметност и физичко и здравствено васпитање 

Руководилац Актива уметности: Марина Чудов 

План и програм предмета музичке и ликовне културе реализован је у потпуности у 

складу са препорукама Министарства просвете за рад ванредној ситуацији и по 

комбинованом систему. Коришћене платформе за комбиновану наставу по другом моделу 

су биле Гугл учионица и Зум. По потреби коришћени су и остали видови комуникације као 

што су вибер и електронска пошта. Није било већих проблема у настави и оцењивању и све 

ситуације до којих је долазило, пре свега због здравствених проблема појединих ученика, 

решаване су у договору са одељењским старешинама. У другом полугодишту настава је 

реализована непосредно. 

Наставу уметности и дизајна за ученике трећег разреда реализовала је професорка Јелена 

Јевремовић. Ученици су се бавили темама израза и тела. Кроз различите пројекте ученици 

су обрадили спој класичних ликовних и дигиталних радова, снимили кратки филм, бавили 

се стереотипима лепоте тела, проказом тела кроз историју умерности, боди артом и 

анализом тела извођача. 

Наставу уметности и дизајна за ученике четвртог разреда реализовала је професорка 

Биљана Ковачевић. Ученици су проучавали теорију уметности. Кроз различите пројекте 

обрађивали су однос уметности према стварности, друштву, политици, религији, екологији, 

спорту...Своја сазнања изложили су кроз презентације, паное, литерарне, ликовне и 

филмске радове. Посебну оригиналност показали су приликом истраживања различитих 
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друштвених проблема које су изложили кроз различите видове уметности. Део радова 

изложен је у холу школе. 

Хор Прве београдске гимназије Душан Максимовић Думакс и све секције радиле су према 

предвиђеном плану усклађеном са препорукама Министарства. Музичке секције су етно 

група Плетисанке, Бендови Прве и Талентовани солисти. Ликовни и фото клуб је редовно 

сарађивао са полазницима Регионалног центра за таленте Београд II. 

Септембар 

1. Чланице Етно групе Плетисанке и солиста на хармоници Михајло Миланов наступили су 

на Земунском кеју на фестивалу етно група и фолклорних анасамбала у Саватић Гају 

11.09.2021. 

2. Одржана је аудиција за пријем нових чланова хора и планиран репертоар. 

Октобар 

3. Женска певачка група, која броји 30 чланова, наступила је 07.10.2021. на Дунавском кеју 

у оквиру приредбе посвећене жртвама Првог светског рата и на полагању венаца 

ослободиоцима Београда, уз пратњу на хармоници Ивана Јеринића, ученика 3/8. 

Новембар и децембар 

4. Пробе, увежбавање и избор композиција за манифестацију Прва има таленат 2021 

одржаване су путем интернета. Финална манифестација одржана је 30. децембра 2022. у 

Свечаној сали школе и преношена је путем интернета. Наступио је велики број ученика који 

су извели композиције класичне, рок, поп, техно музике, као и ауторска дела. 

Манифестација је била хуманитарног карактера и сав приход био је намењен за лечење 

наше ученице. У оквиру манифестације изложени су ликовни и фотографски радови наших 

ученика у холу школе и путем он лајн изложбе. 

Јануар - фебруар 

5. Светосавска академија је одржана према препорукама Министарства и преношена је 

путем интернета. Уз одабране литерарне радове, пригодни програм извели су чланови хора, 

талентовани солисти и чланице групе Плетисанке. Програм је пратила он лајн изложба 

пригодних ликовних радова. 

Март – април 

6. 29. и 30. априла 2022. били смо домаћини гимназији „Душан Васиљев“ из Кикинде која 

нам је узвратила посету у оквиру пројекта Арт-еко караван. Угостили смо 46 ученика, као 



Прва београдска гимназија 

38 

 

 

и професоре биологије, музичке и ликовне културе. Одржане су трибине Планета или 

пластика и Унапредите животну средину смањењем отпада од хране. Музичка радионица 

је као финале имала концерт Битку бендова, на коме су наступила два бенда из Кикинде, 

четири из наше школе и троје солиста. Радионица Боја музике је за излаз имала изложбу 

ликовних радова. Наредног дана гости и домаћини су обишли Зоолошки врт, центар града 

и Народни музеј. 

Мај – јуни 

7. 10. јуна 2022. Талентовани солисти су наступили су у Свечаној сали Општине Стари град 

поводом обележавања годишњице престанка бомбардовања. Програм је реализован у 

сарадњи са Удружењем потомака ратника из Првог светског рата. 

8. 18. јуна 2022. одржана је Свечана академија поводом Дана школе. Хор је извео Химну 

Београда Миховила Логара и песму The Battle of Jericho, а добитнице прве награде на 

Републичком такмичењу у певању традиционалне песме Тара Њежић и Дуња Илић песму 

Тамна ноћи. Наступили су бендови Модулација и Маре у петој. У холу школе је постављена 

изложба одабраних ликовних радова, а комплетна изложба под насловом Летњи салон је 

презентована током приредбе и затим постављена на сајт школе. 

Награђени ученици 

Награду Музичар генерације освојили су Реља Першић 4-5 и Филип Костић 4-5. 

Награду Сликар генерације освојила је Теодора Петковић 4-7. 

Награду Фотограф генерације освојила је Ленка Стојанов 4-3. 

Тара Њежић 3-6 (99 поена) и Дуња Илић 2-3 (95 поена) освојиле су прва места на 

Републичком такмичењу у певању традиционалне песме основних и средњих школа. 

На конкурсу Мини РЕСТарт похвале су добили Денис Крајачић 4/9, Јована Топић 2/3, Лена 

Мисовић 2/8, Тара Станковић 4/1, Теодора Петковић 4/8 и Уна Јагодић 4/1. 

На конкурсу Удружења за превентивну педијатрију Обојимо свет шареним бојама, 

нацртајмо осмех малим херојима Софија Кљајић је освојила трећу награду. 

На конкурсу Светосавље и наше доба изложен је калиграфски рад Дуње Илић. 

На Међународној изложби дечијих уметничких радова у Лидицама похваљен је рад Саре 

Дренче 1/8. Сара је такође учествовала на ликовној радионици у оквиру Ђачког Вуковог 

сабора у Тршићу. 
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На конкурсу Мој Београд у организацији СОРАС изложени су радови Софије Кљајић 1-3, 

Александре Игњатовић II-3, Реље Тицe IV-2, Јоване Еркић 2-3, Лане Ровчанин I-6, Милоша 

Ристића IV-2, Мине Радосављевић III-2, Николе Мартиновића IV-2 и Таре Станковић IV- 

1. Организатори су омогућили за четворо ученика дводневни излет у Јагодину. 

 
 

На Републичкој смотри ликовних раддова Јована Еркић 2-3 је освојила прво место за 

фотографију, а Лана Гугл 1-1 треће место за цртеж. 

 
Стручно усавршавање професора 

Снежана Филиповић је постала просветни саветник 19. 12. 2021. Такође члан је комисије за 

екстерну матуру и РЕДИС 2030, комисије за израду стандарда за предмет Музичка култура 

за гимназије.Похађала је семинар у оквиру традиционалне манифестације ''Мокрањчеви 

дани'' под називом „ Од традиционалног ка иновативном“. 

1. Члан комисије ЗУОВ-а за израду програма за наставу музичке културе у Филолошкој 

гимназији и гимназији за децу са посебним способностима за историју и географију; 

2. Аутор је питања за пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и 

аудио-визуелне уметности; 

3. Члан је комисије ЗВКОВ-а за одобравање програма стручног усавршавања наставника 

музичке културе. 

4. Учесник је 25. Међународног форума сценских уметности 21-22. маја са радионицом на 

тему „Корелација немузичких предмета са предметом Музичка култура у гимназијском 

наставном програму-Методски поступак приликом објашњења појма програмности у 

музици“. 

5. Одржала је 2 огледна часа за колеге и студенте музичке академије из Берлина, 

Луксембурга и Аустрије на тему „Импресионизам у музици“ и „Бах и Хендл“ у сарадњи са 

Марином Чудов. Представила и рад музичких секција (Етно група Плетисанке, Бендови 

прве и Талентовани солисти). 

6. Присуствовала је 4. Регионалној конферецији у Сарајеву АНН Екс ЈУ (Асоцијација 

најбољих наставника екс Југославије) од 26-19. маја 2022. под називом „Свијет образовања 

брише границе“. Учествовала и на Сајму образовања заједно са Снежаном Перовић на којој 

су представиле пројекте наше школе „Арт еко караван“ и „Циркуларна економија“. 
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Добила је признање „Најбољи наставник бивше Југославије“. 

Марина Чудов је похађала семинар Дигитална учионица – дигитално компетентан 

наставник. Члан је комисије ЗУОВ за израду програма за наставу ликовне културе у 

Филолошкој гимназији и специјализована одељења гимназије за ученике са посебним 

способностима за историју и географију. Учествовала је у извођењу огледног часа 

''Импресионизам у музици'' са Снежаном Филиповић и угледног часа ''Ђура Јакшић – 

шесник и сликар'' са Иваном Живић. 

Просечне оцене по одељењима: 
 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Снежана Филиповић 5,00 1/1 Марина Чудов 5,00 

1/2 Снежана Филиповић 5,00 1/2 Марина Чудов 5,00 

1/3 Снежана Филиповић 5,00 1/3 Марина Чудов 5,00 

1/4 Снежана Филиповић 5,00 1/4 Марина Чудов 5,00 

1/5 Снежана Филиповић 5,00 1/5 Марина Чудов 5,00 

1/6 Снежана Филиповић 5,00 1/6 Марина Чудов 5,00 

1/7 Снежана Филиповић 5,00 1/7 Марина Чудов 5,00 

1/8 Снежана Филиповић 5,00 1/8 Марина Чудов 5,00 

1/9 Снежана Филиповић 5,00 1/9   

2/1 Снежана Филиповић 5,00 2/1 Марина Чудов 5,00 

2/2 Снежана Филиповић 5,00 2/2 Марина Чудов 5,00 

2/3 Ивана Шљивић  2/3 Марина Чудов 5,00 

2/4 Снежана Филиповић 5,00 2/4 Марина Чудов 5,00 

2/5 Снежана Филиповић 5,00 2/5 Марина Чудов 5,00 

2/6 Ивана Шљивић 5,00 2/6 Марина Чудов 5,00 

2/7 Снежана Филиповић 5,00 2/7 Марина Чудов 5,00 

2/8 Снежана Филиповић 5,00 2/8 Марина Чудов 5,00 

3/1 Снежана Филиповић 5,00 3/1 Марина Чудов 5,00 

3/2 Снежана Филиповић 5,00 3/2 Марина Чудов 5,00 

3/9   3/9 Марина Чудов 5,00 

3/10   3/10 Марина Чудов 5,00 

4/1 Снежана Филиповић 5,00 4/1 Марина Чудов 5,00 

4/2 Снежана Филиповић 5,00 4/2 Марина Чудов 5,00 

4/3 Снежана Филиповић 5,00 4/3 Марина Чудов 5,00 
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Актива за физичко и здравствено васпитање 

Руководилац Актива: Бранко Симић 

У току школске 2021/22. године наставу физичког васпитања изводили су 

професори: Дара Булић (100%), Драган Чингелић (100%), Бранко Симић (90%) и Бојан 

Ђелкапић(80%). Настава је релизована по плану и програму. . 

Подела часова према разредима и одељењима у школској 2020/2021. 
 

 
наставник Драган Чингелић Бојан Ђелкапић Дара Булић Бранко Симић 

Разред први, 
Одељења: 

9 1,2,3,4 5,6,7,8 / 

Разред други 
Одељења: 

3,9 1,2 6,7,8 4,5 

Разред трећи 
одељења: 

1,2,9 10 / 4,5,6,7,8 

Разред четврти 
Одељења: 

1,2,3,9 10 4,7,8 5,6 

Проценат 

ангажовања 

 

100% 
 

80% 
 

100% 
 

90% 

 

Сви чланови актива физичког и здравственог васпитања реализовали су планиране 

часове редовне наставе у току школске 2021/2022. год. 

На почетку првог полугодишта усвојен је план и програма наставе. Настава је 

реализована према унапред заданим исходима за одређене наставне области. У оквиру 

актива је извршена подела задужења према календару активности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 

Планиране активности, настава скијања и учешће на прашком маратону, нису 

реализоване због лоше епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

У другом полугодишту ученици су учествовали у ваншколским активностима. У 

току месеца маја ученици су узели учешће на Гимназијади и то кошаркашка екипа, екипа у 

малом фудбалу и одбојци и индивидално учешће на турниру у шаху. Женска одбојкашка 

екипа је освојила друго место на турниру. Настављена је и традиционална манифестација 

„Веслај за своју школу“ где су ученици такође учествовали. 

У току јуна месеца ученици трећег разреда су учествовали на манифестацији 

„Спортски дан“ организованом од стране универзитета Сингидунум. 
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Наставница Дара Булић је организовала јубиларни турнир „Александар Радовић“ 

који се одржава поводом несрећно страдалог ученика. Турнир је одржан у току јуна месеца. 

На турниру су учетвовали ученици другог разреда. 

На активима који су одржани у току школске године разматрана је проблематика 

безбедности ученика на часовима, ослобађања ученика од наставе, критеријуми 

оцењивања, планирања наставе према исходима и повезаности наставних тема са другим 

предметима (међупредметне корелације). У сарадњи са управом школе донети су 

правилници о ослобађању ученика од практичног дела наставе физичког васпитања и 

правилник о понашању ученика у току часа. 

 

Успех ученика и број ослобођених ученика на крају школске 2021/22. године 
 

Одељење Професор средња 

оцена 

Ослобођени 

ипрактичног 

дела 

Одељење Професор средња 

оцена 

Ослобођенио 

практичног 

дела 

I 1 Бојан Ђелкапић 5,00 / III 1 Драган Чингелић 5,00 / 

I 2 Бојан Ђелкапић 5,00 / III 2 Драган Чингелић 5,00 / 

I 3 Бојан Ђелкапић 5,00 / III 4 Бранко Симић 5,00 2 ученика 

I 4 Бојан Ђелкапић 5,00 / III 5 Бранко Симић 5,00 / 

I 5 Дара Булић 5,00 / III 6 Бранко Симић 4,90 / 

I 6 Дара Булић 5,00 / III 7 Бранко Симић 5,00 / 

I 7 Дара Булић 5,00 1 ученик III 8 Бранко Симић 5,00 / 

I 8 Дара Булић 4,97 1 ученик III 9 Драган Чингелић 5,00 / 

I 9 Драган Чигелић 5,00 / III 10 Бојан Ђелкапић 5,00 / 

       / 

        

II1 Бојан Ђелкапић 5,00 / IV 1 Драган Чингелић 5,00 / 

II 2 Бојан Ђелкапић 5,00 / IV 2 Драган Чингелић 5,00 / 

II 3 Драган Чингелић 4,97 1 ученик IV 3 Драган Чингелић 5,00 / 

II 4 Бранко Симић 5,00 / IV 4 Дара Булић 5,00 2 ученика 

II 5 Бранко Симић 5,00 / IV 5 Бранко Симић 5,00 / 

II 6 Дара Булић 5,00 1 ученик IV 6 Бранко Симић 5,00 1 ученик 

II 7 Дара Булић 5,00 / IV 7 Дара Булић 5,00 1 ученик 

II 8 Дара Булић 5,00 / IV 8 Дара Булић 5,00 3 ученика 

II 9 Драган Чингелић 5,00 / IV 9 Драган Чингелић 5,00 / 

    IV 10 Бојан Ђелкапић 5,00  
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СРЕДЊА ОЦЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ НА 

КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ – 4.99 

УКУПАН БРОЈ ОСЛОБОЂЕНИХ УЧЕНИКА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ПРОГРАМА НА 

КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ – 13 (1.4%) 

 

 
ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Руководилац Бранко Симић 
Подела часова према разредима и одељењима у школској 2021./2022. 

 
наставник Бојан Ђелкапић Бранко Симић 

Разред први/одељења 1,2,3,4 5,6,7,8 

Разред други/одељења 1,3 2,4,5,6,7,8 

 
У току школске 2021/2022. године наставни план и програм је реализован он –лине, преко 

платформе за учење - гугл учионице. Ученици су реализовали пројекте које су одабрали 

према својим интересовањима и афинитетима. Теме које су ученици обрадили односиле су 

се на ефекте физичких активности на здравље, утицај психоактивних супстанци, утицај 

алкохола на здравље младих, репродуктивно здравље, утицај медија на формирање идеала 

физичког изгледа код младих, физичке способности код човека... Кроз реализацију оваквог 

вида наставе и обраду одабраних тема кроз пројекте ученици су стекли нова знања и стекли 

компетенције везане за њима интересантну проблематику. 

Констатовано је да су ученици добро прихватили овакав вид реализације наставе. Своје 

радове су презентовали путем конференцијских позива преко својих гугл учионица. 
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Успех ученика на крају првог полугодишта 2021./22. године 
 

Одељење Професор средња оцена 

I 1 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 2 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 3 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 4 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 5 Бранко Симић 4,94 

I 6 Бранко Симић 5,00 

I 7 Бранко Симић 5,00 

I 8 Бранко Симић 5,00 

II 1 Бојан Ђелкапић 5,00 

II2 Бранко Симић 5,00 

II 3 Бојан Ђелкапић 5,00 

II 4 Бранко Симић 5,00 

II 5 Бранко Симић 5,00 

II 6 Бранко Симић 5,00 

II 7 Бранко Симић 5,00 

II 8 Бранко Симић 5,00 

 

 

Образовна област математика и природне науке и технологија 

Руководилац области: Невена Лукић Василић 

 
Актив Хемије 

Руководилац Актива: Славица Јелић, професор хемије 

Састанак чланова актива одржан је 29.06.2021. са следећим дневним редом: 

1) Подела часова и активности унутар Актива хемије. 

2) Анализа успеха ученика на крају школске 2021/2022(просечне оцене по 

одељењима,уједначавање критеријума, допунски,додатни ,угледни,огледни 

часови..такмичења) 

3) Запажања,примедбе,предлози везани за организацију наставе(добре и лоше стране) 

4) Набавка хемикалија,посуђа и прибора за лабораторијски рад 
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5) Препоручена литература за следећу школску годину 2022/202З(уџбеници,хемијски 

практикуми..) 

6) Стручно усавршавање(похађани семинари) 

7) Организација и групне посете ученика различитим установама 

1) Подела часова и активности унутар Актива хемије,извршена је на претходном састанку 

одржаном 29.06.2021.Поред редовне наставе у школској години 2021/2022. изборне 

предмете(Примењене науке и Примењене науке 1 ) имале су /Рајевић Тијана/Алексић 

Мирјана, руководилац кабинета хемије/Петровић Јасна, председник Актива хемије/Јелић 

Славица 

Просечне оцене по одељењима: 
 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Тијана Ерчић 3,30 2/7 Катарина Митрић 3,45 

1/2 Тијана Ерчић 3,42 2/8 Катарина Митрић 3,81 

1/3 Тијана Ерчић 3,З5 2/9 Тамара Савић 4,11 

1/4 Тамара Савић 3,87 3/4 Тијана Ерчић 3,74 

1/5 Јасна Петровић 3,59 3/5 Славица Јелић 3,З8 

1/6 Јасна Петровић 3,76 3/6 Славица Јелић 3,47 

1/7 Јасна Петровић 3,69 3/7 Славица Јелић 3,З4 

1/8 Јасна Петровић З,90 3/8 Славица Јелић 3,06 

1/9 Тамара Савић 3,75 4/4 Славица Јелић 3,19 

2/1 Тамара Савић 3,46 4/5 Јасна Петровић 4,20 

2/2 Тамара Савић 3,6З 4/6 Јасна Петровић 3,68 

2/3 Тамара Савић 4,00 4/7 Славица Јелић 3,62 

2/4 Тамара Савић 3,71 4/8 Тијана Ерчић  

2/5 Тамара Савић 3,89  Актив 3,95 

2/6 Катарина Митрић 3,74    
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Просечне оцене по одељењима/Изборни предмети:Примењене науке/Примењене 

науке1 

Име и презиме наставника Изборни 

предмет 

одељење Просечна оцена 

Тијана Ерчић Примењене 

науке 1 

3/2,4,5,6,7,8 5,00 

Мирјана Алексић  

Примењене 

науке 

1/1,З,4,6,7,8 5,00 

1/5 4,91 

2/2,З,4,5,6,7 5,00 

2/8 4,89 

Примењене 

науке 1 

4/1,2,З,4,5,6,7,8 5,00 

 Примењене 

науке 
 4,96 

 Примењене 

науке1 
 5,00 

 
Актив хемије приликом усклађивања критеријума користи постојећи закон о 

оцењивању,стандарде и исходе предмета хемија,као и размену искустава . Просечна оцена 

за: наставни предмет/ Хемија је 3.65,за изборне предмете:Примењене науке 

4,96,Примењене науке 5,00. 

-часови допунске и додатне наставе одржавају се у међусмени у школи/или онлајн. 

-огледи и угледни часови нису одржани због постојећих епидемиолошких околности. 

-Остварени резултат на такмичењу из хемије 2021/2022.год.:међуокружно 

такмичење/републичко/олимпијаде 

Име и презиме, 

одељење 

ученика/ментор 

Међуокружно 

такмичење 

(9.04.2022.) 

Републичко 

такмичење 

(06-08.05.2022.) 

Српска 

хемијска 

олимпијада 

(26-28.05.2022.) 

Међудржавна 

олимпијада 

(10- 

20.07.2022) 

Никола Терзић 4/7 

ментор:Славица 

Јелић 

7.место З. место З.место резерва 

Немања Недић 4/6 

ментор:Јасна 

Петровић 

2.место пласман пласман / 
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3) Чланови Актива хемије су међусобно разменили своја запажања ,предлоге и примедбе 

везане за одржавања процеса наставе,учења и оцењивања.На основу дискусије, закључено 

је да комбиновани тип наставе изискује додатно усавршавање (похађање семинара) у вези 

са надолазећим дилемама и проблемима у процесу наставе.У процесу наставе и учења 

коришћене су следеће платформе: Googl classroom/meet, РТС Планета и друге платформе и 

алати, у зависности од наставног садржаја и новонастале ситуације. 

4) Набавка хемикалија,посуђа и прибора за лабораторијски рад: 

На основу захтева Актива хемије, руководилац хемијског кабинета ће саставити поруџбину 

у септембру школске 2022/202З.године фирми „SUPERLAB“ на основу које ће добијена 

понуда са ценама и количинама бити усклађена са постојећим материјалним ресурсима. 

5) Препоручена литература за предмет хемија/ школске 2021/2022 остала је непромењена и 

за школску 2022./202З.год. и објављена на сајту школе . 

 
6) Стручно усавршавање: 

 

 
Име и презиме 

наставника 

Похађани семинари школске 

2021/2022 

Број бодова 

Петровић Јасна Програм обуке за  запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компентентан 

наставник 

19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и методику 

наставе,поучавање и учење 

Катарина Митрић Програм обуке за  запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компентентан 

наставник 

19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и методику 

наставе,поучавање и учење 

Тамара Савић Како спречити професионални замор 

код професионалаца 

 

Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у 

основној и средњој школи 

19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и методику 

наставе,поучавање и учење 
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Програм обуке за  запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компентентан 

наставник 

19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и методику 

наставе,поучавање и учење 

Тијана Рајевић Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у 

основној и средњој школи 

8 сати 

(8бодова) 

К2/ПЗ 

Програм обуке за запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компентентан 

наставник 

19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и методику 

наставе,поучавање и учење 

Мирјана Алексић  
Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у 

основној и средњој школи 

8 сати 

(8бодова) 

К2/ПЗ 

 
Програм обуке за  запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компентентан 

наставник 

19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и 

методикунаставе,поучавање 

и учење 

Славица Јелић -Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у 

основној и средњој школи 

8 сати 

(8бодова) 

К2/ПЗ 
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-Програм обуке за запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компентентан 

наставник 

 
19,5сати(19,5 бодова) 

За наставну област,предмет 

и методику 

наставе,поучавање и учење 

 

7) Организација и групне посете ученика различитим установама : 

-Постојећа епидемија је спречила организовану посету групе ученика различитим 

установама:Инстут Винча,Отворене лабраторије на природним факултетима,па су 

предметни наставници компезовали онлајн посетама где је било могућности: 

Препоручени линкови за 

различите манифестације: 

- фестивал науке, ноћ 

истраживача, 

greenfest за ученике у 

оквиру предмета Хемије, 

Примењених наука и 

Примењених наука 1: 

http://www.nocistrazivaca.rs/sr/bg-2020 

https://fizibizifest.wixsite.com/official/program-fbf-x 

https://greenfest.rs/dugometrazni-filmovi/ 

https://greenfest.rs/kratki-i-srednji-metar/ 

Препоручени линкови за 

симулације у оквиру 

природних наука, за 

ученике у оквиру 

предмета: Хемије, 

Примењених наука и 

Примењених наука 1: 

 
https://tryengineering.org/news/phet-interactive-simulations/ 

https://phet.colorado.edu/sr/simulations/filter?levels=middle- 

school&sort=alpha&view=grid 

Препоручени линкови 

експерименталног дела 

природних наука ,за 

ученике        у        оквиру 

предмета: Хемије, 

https://www.youtube.com/user/amritacreate/videos 

https://www.youtube.com/user/LabsterVirtualLab/videos 

http://www.nocistrazivaca.rs/sr/bg-2020
http://www.youtube.com/user/amritacreate/videos
http://www.youtube.com/user/amritacreate/videos
http://www.youtube.com/user/LabsterVirtualLab/videos
http://www.youtube.com/user/LabsterVirtualLab/videos


Прва београдска гимназија 

50 

 

 

 

Примењених наука и 

Примењених наука 1: 

 

 

Могуће су биле посете (у другом полугодишту) матураната у организованим мањим 

групама на многобројним факултетима и манифестацијама. 

Закључак:Чланови Актива хемије су својим активностима допринели да се постигну 

задати исходи,циљеви и задаци у процесу наставе и учења у отежавајућим 

околностима.Похвала за чланове Актива хемије. 

 
Математика 

Руководилац Актива: Валентина Поповић/Александра Недић-Филиповић 

Дана 24.8.2022. актив математике сачинио је план рада актива у школској 2022/2023. 

години и дао смернице у вези са извођењем наставе. У току треће недеље септембра ће бити 

одржани иницијални тестови за све ученике. На иницијалном тесту за први и други разред 

ће бити десет задатака, а остали по седам задатака. Први писмени се организује у деветој 

недељи наставе, други писмени се организује у седамнестој недељи наставе, трећи писмени 

у двадесет деветој недељи наставе и четврти за матуранте у тридесет петој недељи, а остали 

ученици у тридесет осмој недељи. 

У априлу месецу је одржан пилот пројекат државне матуре, где су учествовали сви 

ученици четвртог разреда. На пилот пројекту сви чланови актива су учествовали у 

прегледању тестова из математике, сем Мирослава Глигорова. 

Дана 28.11.2021. одржан је актив и договорено сажимање градива за период будућег 

тромесечја, због тадашњег комбинованог модела наставе. 

 
Начин реализовања наставе у комбинованом моделу 

1. Невена Василић Лукић – Коришћена је платформа Гугл учионица. У току 

комбиноване онлајн наставе ученици су снимали часове, а професор је постављао 

материјале на Гугл учионоцу. У току комплетне онлајн наставе часови су се 

одржавали преко Мит-а, ученици су пратили излагање градива на табли. Остала 

комуникација обављана је преко мејла и вибера. 
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2. Валентина Поповић – Коришћена је платформа Гугл учионица. У току комбиноване 

онлајн наставе, након сваког часа, ученицима је постављен материјал на учионици. 

У току потпуне онлајн наставе коришћен је Мит, и на Гугл учионици постављани су 

материјали (неки и аудио). Све време, комуникација је вршена преко мејла. 

3. Александра Поповић – Коришћена је платформа Гугл учионица на којој су 

постављани сви наставни материјали, као и Зум и Мит (у почетку са приватног, а 

затим са службеног налога). Комуникација обављана и преко мејла. 

4. Ружица Богдановић – Коришћена платформа Едмодо. Ученицима су постављани 

наставни садржаји. Код потпуне онлајн наставе, часови су држани преко Гугл Меет- 

а. Комуникација је обављана и путем мејла и вибера. 

5. Александра Филиповић – Коришћена је Гугл учионица. Ученицима су постављани 

наставни материјали. Код потпуне онлајн наставе коришћен је Мит и материјали су 

постављани на Гугл учионици. Комуникација је обављана и путем мејла. 

 
6. Валентина Видаковић – Коришћена платформа G Suite. Качени материјали, линкови, 

видео снимци професора, коришћен jamboard на сваком часу који је и ученицима 

доступан у учионици. Сваки час из школе (пре поласка на онлајн) ученици пратили 

и преко Мит-а. 

7. Милена Настасијевић – Коришћена је платформа Гугл учионица. Ученицима су 

постављени наставни садржаји. Током потпуне наставе на даљину коришћена је 

платформа Зум и Гугл учионица. Комуникација са ученицима и постављање 

материјала вршено је преко Гугл учионице. Часови и допунска преко Зум-а. 

8. Мирослав Глигоров – Коришћена Гугл учионица, Зум и мејл. У термину 

комбиноване онлајн наставе, ученици су снимали предавање и исто постављали на 

youtube. У термину потпуне онлајн наставе коришћен је Мит. 

9. Тања Чолић – На Гугл учионици качени су материјали након сваког одржаног часа. 

У периоду потпуне онлајн наставе коришћен је Зум. Комуникација је функционисала 

све време и преко мејла. 

Државни семинар из математике 

Државни семинар Друштва математичара Србије је одржан 22. и 23. јануара 2022. 

године. Ове године је семинар одржан онлајн због епидемиолошке ситуације. Из нашег 
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актива на семинар су се пријавили , Милена Настасијевић , Александра Поповић, 

Александра Филиповић , Филип Радуловић , Тања Чолић. 

На састанку актива су присутне колеге изнела своја мишљења о предавањима које су 

похађали и договорили се о евентуалној размени материјала. 

 

 

 

 
Семинар Дигитална учионица 

Професори који су одслушали семинар и добили сертификате су: Лукић Невена, Филиповић 

Александра, Поповић Александра, Богдановић Ружица, Настасијевић Милена, Видаковић 

Валентина, Радуловић Филип, Чолић Тања 

Општинско такмичење 

Општинско такмичење из математике је као и претходних година одржано у нашој 

школи. ДМС је први пут ове године тражило да се школа евидентира као организатор 

такмичења, да се потпише одговорно лице за такмичење и да се потпише да ће задаци да се 

отварају и прегледају комисијски. Прва гимназија се евидентирала за општинско и 

окружно/градско такмичење, а одговорно лице је Валентина Поповић. 

Валентина Поповић са Невеном Лукић и Бранком Врховцем је технички организовала 

такмичење. Пријављено је укупно 16 ученика првог, 18 другог, 19 трећег и 10 четвртог 

разреда из три школе са наше општине. Поред наше школе учествовали су и ученици из 

ЕТШ „Никола Тесла“(4 ученика) и Спортске гимназије (један ученик). 

На сам дан такмичења 5. 02.2022. организацију су спровели у дело Валентина Поповић и 

Невена Лукић. Дежурни наставници су: Ружица Богдановић, Александра Филиповић, 

Мирјана Радовић (Спортска гимназија) и Иван Крстић (ЕТШ „Никола Тесла“).Комисију за 

прегледање су чинили: Александра Поповић, Валентина Видаковић, Мирослав Глигоров, 

Тања Чолић и Андреа Радека (ЕТШ „Никола Тесла“). Од пријављених 63 ученика на 

такмичење је дошло 49. Такмичење је протекло без икаквих проблема. На градско 

такмичење су се пласирали следећи ученици: Мршовић Филип, Љушић Ана , Саковић 

Марко, Вукашиновић Марија , Павле Узуновић, Маричић Никола, Анастасија Дакић, Савић 

Теодора, Плешинац Владан, Топаловић Лука, Милић Тамара, Бјеловук Сара, Драгош 

Тулимировић, Огњен Лукић из првог разреда. Самарџић Никола, Ташмановић Стефан, 
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Ђинђић Матија из другог разреда. Стефан Мушикић, Душан Марић, Ана Млађеновић, Иван 

Јеринић, Ђорђе Милић, Огњен Павловић, Урош Палевић, Михајло Сиђовић из трећег 

разреда. Милош Пањевац, Игор Јањић, Немања Недић, Јана Златић, Милан Марић, 

Александар Стефановић, Петар Илић, Неда Ковачевић, Тијана Кнежевић и Драгомир 

Луковић из четвртог разреда 

 
Окружно такмичење из математике 

Окружно такмичење из математике организовано је у Тринаестој београдској гимназији. На 

састанку актива је договорено да поред Александре Поповић која је стални члан комисије 

за прегледање у прегледаче иду и Мирослав Глигоров и Тања Чолић. Дежурни професори 

су били Александра Недић Филиповић и Богдановић Ружица. Резултати такмичења 

објављени су на сајту Тринаесте гимназије. 

На државно такмичење из математике пласирали су се Мршовић Филип, Самарџић Никола 

Пријемни испит за ИТ - одељења 

У прегледању радова за пријемни испит за ИТ одељења учестовали су: Невена Лукић, 

Александра Филиповић, Ружица Богдановић и Александра Поповић. 



Прва београдска гимназија 

54 

 

 

Средње оцене на крају школске године 
 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Милена Настасијевић 3.40 3/1 Валентина Видаковић 3.61 

1/2 Милена Настасијевић 3.29 3/2 Валентина Видаковић 3.43 

1/3 Милена Настасијевић 3.26 3/4 Мирослав Глигоров 3.44 

1/4 Милена Настасијевић 3.97 3/5 Мирослав Глигоров 3.28 

1/5 Александра Филиповић 3.52 3/6 Мирослав Глигоров 3.40 

1/6 Александра Филиповић 3.66 3/7 Ружица Богдановић 4.83 

1/7 Тања Чолић 4.14 3/8 Ружица Богдановић 3.74 

1/8 Валентина Видаковић 4.17 3/9 Александра Поповић 3.68 

1/9 Невена Лукић Василић 3.50 3/10 Невена Лукић Василић 3.50 

2/1 Валентина Видаковић 3.50 4/1 Валентина Поповић 3.57 

2/2 Валентина Видаковић 3.80 4/2 Валентина Поповић 2.83 

2/3 Валентина Поповић 3.14 4/3 Филип Радуловић 3.90 

2/4 Тања Чолић 3.84 4/4 Ружица Богдановић 4.04 

2/5 Мирослав Глигоров 3.50 4/5 Тања Чолић 4.38 

2/6 Тања Чолић 3.89 4/6 Ружица Богдановић 4.13 

2/7 Александра Филиповић 3.26 4/7 Александра Поповић 3.48 

2/8 Александра Филиповић 3.10 4/8 Александра Поповић 3.29 

2/9 Невена Лукић Василић 3.79 4/9 Невена Лукић Василић 3.26 

   4/10 Александра Поповић 4.45 

 
Државно такмичење из математике 

Резултати: 

2. место Маричић Никола 1/9 

2. место Тешмановић Стефан 2/9 

2. место Ђинђић Матеја 2/6 

3. место Стефан Мушикић 3/10 

3. место Самарџић Никола 2/4 
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Математички турнир 

Екипи Прве београдске гимназије додељена је друга награда за постигнути успех на 43. 

математичком турниру (првенству средњих школа републике Србије у математици) 

одржаном 21.05.2022. године. 

 
Најбољи математичар 

С обзиром на све успехе на такмичењима у школовању од првог до четвртог разреда, (према 

скали за бодовање остварених резултата ученика Прве београдске гимназије), за најбољег 

математичара је проглашен ученик Милош Пањевац. 

 

 
 

Рачунарство и информатика 

Руководилац актива: Милош Пушић 

Извештај о раду Актива зрачунарства и информатике у школској 2021/2022. 

 

 

 
1. Вођена је дискусија како треба водити час (изношење основних критеријум за успешно 

вођену наставу). Договор о изједначавању критеријума наставника и један од начина за 

постизање тог циља је организовање огледних предавања на коме ће бити сви чланови 

актива. 

Организована је допунска настава за прваке који по мишљењу професора имају 

проблема у разумевању програма који је за њих предвиђен (као и за све друге разреде у 

колико има потребе). 

Успех по одељењима дат је на крају овог извештаја. 

2. У периодима онлајн и комбиноване наставе наставници су преко платформи слали 

материјале ученицима и држали онлајн часове преко Зум-а. Чланови актива су били 

информатичка подршка целом колективу у периоду онлајн наставе. Организовано и 

одржано школско такмичење из програмирања. 

3. Предложени су уџбеници и збирке од стране Министарства просвете. 
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4. Матурске теме су благовремено предате. Организована је матура за Ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику. Што се тиче плана и програма, 

професори актива рачунарства и информатике су га у потпуности испунили. 

5. Актив је направио предлог поделе часова. Због повећаног фонда часова, предметни 

наставници су додатно оптерећени. 

6. Наставници су похађали обуке, а ове године и учествовали као реализатори у неколико 

семинара, стручних скупова и једном симпозијуму. 

7. Формиран је шести кабинет за информатику са 10 радних места. Ради се на повећању 

броја рачунара у постојећим кабинетима и предлог актива је да буду три кабинета са по 

15 рачунара. 

 
 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Саша Домазетовић 5,00 3/1 Саша Домазетовић 5,00 
Наташа Мајстровић 4,60 

1/2 Радана Кизић 4,71 3/2 Саша Домазетовић 5,00 

1/3 Саша Домазетовић 5,00 3/4 Горан Милошевић 4,67 
Горан Милошевић 4,20 

1/4 Саша Домазетовић 5,00 3/5 Вера Буловић 5,00 
Горан Милошевић 4,53 

1/5 Оливера Беговић 4,00 3/6 Горан Милошевић 4,67 
Наташа Мајстровић 5,00 

1/6 Оливера Беговић 4,33 3/7 Вера Буловић 5,00 
Наташа Мајстровић 4,93 

1/7 Оливера Беговић 4,00 3/8 Горан Милошевић 4,71 
Наташа Мајстровић 4,93 

2/1 Саша Домазетовић 5,00 4/1 Саша Домазетовић 5,00 
Филип Радуловић 5,00 

2/2 Саша Домазетовић 5,00 4/2 Саша Домазетовић 5,00 
Фулуп Радуловић 5,00 

2/3 Саша Домазетовић 5,00 4/3 Филип Радуловић 5,00 
Милена Настасијевић 4,47 

2/4 Наташа Мајстровић 4,84 4/4 Вера Буловић 5,00 

2/5 Оливера Беговић 4,61 4/5 Вера Буловић 5,00 

2/6 Оливера Беговић 4,81 4/6 Оливера Беговић 4,90 

2/7 Оливера Беговић 4,32 4/7 Вера Буловић 5,00 

2/8 Милена Настасијевић 4,69 4/8 Вера Буловић 5,00 
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Рачунарски смер 
 

Одељење Наставник Предмет Просечна оцена 

1/9 Програмирање Милош Пушић 4,95 

1/9 Примена рачунара Радана Кизић 4,80 

1/9 Рачунарски системи Филип Радуловић 5,0 

2/9 Програмирање Горан Милошевић 4,74 

2/9 Примена рачунара Кизић Радана 5,0 

2/9 Оперативни системи и 
рачунарске мреже 

Филип Радуловић  
5,0 

3/9 Програмирање Бранко Врховац 4,68 

3/9 Објектно оријентисано 
програмирање 

Наташа Мајстровић  
4,77 

3/9 Примена рачунара Филип Радуловић 4,79 

3/9 Базе података Радана Кизић 4,77 

3/10 Програмирање Бранко Врховац 4,68 

3/10 Објектно оријентисано 
програмирање 

Бранко Врховац  
4,64 

3/10 Примена рачунара Филип Радуловић 5,0 

3/10 Базе података Радана Кизић 5,0 

4/9 Базе података Милош Пушић 4.95 

4/9 Веб програмирање Александар Герасимовић 4,63 

4/9 Програмске парадигме Валентина Поповић 4,53 

4/10 Базе података Валентина Поповић 4.82 

4/10 Веб програмирање Александар Герасимовић 4,91 

4/10 Програмске парадигме Милош Пушић 4,68 

 

 

 

 
Биологија 

Руководилац актива: Каличанин Зорана, професор биологије 

Актив биологије чине: Домaзетовић Драгана, Килибарда Тања, Перовић Снежана и 

Каличанин Зорана. План рада за ову школску годину смо усвојили на састанку који је 

одржан 25.08.2021. године. Перовић Снежана је током првог полугодишта била на 

боловању, њене часове је реализовала Остојић Јелена. 

Направљен је одабир уџбеника и литературе која је препоручена ученицима, како би 

градиво било интересантније и у циљу његовог лакшег савладавања. 

Усвојен је план одржавања допунске и додатне наставе. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације, допунска настава је одржавана у међусмени за заинтересоване 

ученике или преко Google Meet апликације. Заинтересовани ученици су долазили како би 

добили објашњења за градиво које им није јасно, такође је понављано и градиво које је 

потребно за одговарања. Додатна настава је реализована у другом полугодишту. На 
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додатној настави припремани су ученици за такмичења и помагали смо им око припреме 

пријемног испита. 

На почетку школске године (13.09.2021. године) је одржано иницијално тестирање за 

ученике првог разреда. 

Градиво је, предвиђено по плану и програму, у највећој мери завршено. Настава је за 

све разреде реализована по новом реформисаном плану и програму. Током наставе на 

даљину, контакт са ученицима и активности везане за наставу оствариван је преко Google 

Classroom платформе и Google Meet-а. Материјал је ученицима, уколико је за то било 

потребе, достављан на платформи у виду презентација, изгледа табли, мапа ума и исписаних 

лекција. Просечне оцене свих одељења на крају другог полугодишта су представљене 

табеларно за сваког наставника. 

 
Просечна оцена по одељењима на крају школске 2021/22. 

 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Домaзетовић Драгана 3,50 3/1 Перовић Снежана 4,94 

1/2 Домaзетовић Драгана 3,68 3/2 Перовић Снежана 4,97 

1/3 Перовић Снежана 4,81 3/4 Каличанин Зорана 4,85 

1/4 Перовић Снежана 4,63 3/5 Килибарда Тања 4,72 

1/5 Домaзетовић Драгана 4,21 3/6 Килибарда Тања 4,53 

1/6 Домaзетовић Драгана 4,21 3/7 Каличанин Зорана 4,97 

1/7 Домaзетовић Драгана 4,28 3/8 Килибарда Тања 4,51 

1/8 Домaзетовић Драгана 4,14 3/9 Перовић Снежана 4,74 

1/9 / / 3/10 Перовић Снежана 4,86 

2/1 Перовић Снежана 4,82 4/1 / / 

2/2 Перовић Снежана 4,73 4/2 / / 

2/3 Перовић Снежана 4,83 4/3 / / 
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2/4 Килибарда Тања 4,61 4/4 Каличанин Зорана 4,88 

2/5 Килибарда Тања 4,82 4/5 Каличанин Зорана 5,00 

2/6 Килибарда Тања 4,70 4/6 Каличанин Зорана 4,94 

2/7 Килибарда Тања 4,35 4/7 Каличанин Зорана 5,00 

2/8 Домaзетовић Драгана 4,31 4/8 Каличанин Зорана 4,97 

2/9 / / 4/9 Домaзетовић Драгана 4,58 

   4/10 Домaзетовић Драгана 4,86 

 

На крају школске године заказано је полагање једног разредног испита. Међутим, 

ученица није изашла на испит. Остали ученици су имали позитиван успех. Одржан је један 

диференцијални испит за ученика који је дошао из друге школе. 

Усвојен је списак тема за матурски испит који је одржан у јуну 2022. године. За израду 

матурских радова из биологије пријавиo се 41 ученик. Ученици су успешно одбранили 

матурске радове. 

Школско такмичење је одржано 07.03.2022. године. Након школског такмичења, 

предметни наставници су припремали ученике за остале нивое такмичења. На градском 

такмичењу је учествовало 36 ученика наше школе. Градско такмичење је одржано 

08.05.2022. године у Седмој београдској гимназији. Ученици су остварили одличне 

резултате. Прво место су освојили: Чех Арон 1/8, Крстић Доротеја 2/4, Томић Алекса 3/6 и 

Ивановић Андријана 3/4. Друго место су освојили: Лукић Милан 1/6, Николић Соња 2/5, 

Костић Нина 2/5, Стојановић Нађа 2/5, Меденица Сташа 4/5, Амиџић Викторија 4/6 и 

Милинковић Ђурђа 4/6. Треће место су освојили: Бјеловук Сара 1/6, Трајковски Анђела 1/6, 

Дренча Сара 1/8, Тотић Ивана 1/7, Станковић Никола 1/5, Милетић Ана 1/5, Бубало Ђорђе 

2/7, Матић Уна 2/4, Грујић Анђела 2/5, Штрбац Ања 3/8, Лазић Андреа 3/5, Марковић Огњен 

3/7, Рајић Софија 4/6, Фершиши Иван 4/6, Црнобрња Лука 4/6, Пањевац Милош 4/9 и 

Chaimanis Vasilios 4/5. Ових 28 ученика се пласирало на републичко такмичење. 

Републичко такмичење је одржано 29.05.2022. године на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Новом Саду. Ученица Меденица Сташа, 4/5 је освојила прво 
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место на републичком такмичењу. Актив похваљује све ученике који су учествовали на 

такмичењима. 

У погледу активности које су дефинисане развојним планом, спроведне су следеће 

активности: 

 коришћена су наставна средства и помагала на часовима у виду пластичних 

модела органа, коришћене су мапе ума и Power point презентације, 

 подстицана је вршњачка интеракција на часу и реализовани су часови од 

стране ученика у виду презентација, 

 договорене су матурске теме; ментори су држали консултације у вези са 

израдом матурског рада, 

 у годишњи и месечне планове смо уносили исходе и стандарде постигнућа. 

Стручно усавршавање које је планирано на почетку школске године за сваког 

наставника појединачно није реализовано. Реализоване су друге активности везане за 

стручно усавршавање. Сви чланови актива су завршили програм обуке за запослене у 

образовању „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник- увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“. Домазетовић Драгана и 

Каличанин Зорана су похађале „Програм подршке наставницима и стручним сарадницима 

за рад у основној и средњој школи. Перовић Снежана је похађала обуку „Домаћи задатак у 

функцији повећања ученичких постигнућа“ и „Мапе ума у функцији наставног процеса“. 

Каличанин Зорана је приуствовала вебинару „Како спречити саосећајни замор код 

професионалаца“. 

Ове школске године Активом је руководила Каличанин Зорана, а Домазетовић 

Драгана је руководила активностима које су у вези са кабинетом биологије. Биолошком 

секцијом је руководила Перовић Снежана. 

Наставник Домазетовић Драгана је ове школске године била одељењски старешина 

одељења 1/5, Килибарда Тања одељења 2/5 а Каличанин Зорана одељења 3/7. 
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Географија 

Руководилац актива: Борислав Светозаревић, професор географије 

Руководилац актива је Борислав Светозаревић, наставник географије 

 
 

Актив географије чине:Синиша Вукадиновић, Тања Димитријевић и Борислав 

Светозаревић. 

План рада за школску 2021/2022 годину усвојен је у августу 2021. године. Током ове 

школске године коришћени су следећи уџбеници:Географија за први разред гимназије 

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловића и Снежана Ђурђић издавача Завод за уџбенике, 

за другу годину Уџбеник за други разред гимназије Снежане Вујадиновић и Дејана Шабића 

издаваћ ЛОГОС и за трећу годину коришћен је уџбеник Винка Ковачевића и Босиљке 

Младеновић Кљајић издавач „Klett“. Направљен је списак и предложена куповина 

неопходних наставних средстава. Купљена је карта Балканског полуострва. Сваки 

наставник је, у складу са својим распоредом, али и са епидемиолошком ситуацијом 

направио распоред похађања допунске наставе. Током другог полугодишта епидемиолшка 

ситуације се поправила и додатна и допунска настава су се одржавале несметано. На 

часовима допунске наставе најчешће су поправљане оцене којима ученици нису били 

задовољни коју су добили на часовима или током онлајн испитивања. 

Чланови актива су поновили да писмене провере које нису планиране и унете у табеле не 

могу да се одрже. Само писмене провере које су на време унете у план провера за свако 

одељење могу да се одрже. Још једном је поновљено да се петнаестоминутни тестови не 

могу уписивати као оцена, осим ако се ученици додатно не испитају на часу, а оцена која се 

уноси у дневник је формирана на основу петнаестоминутног теста и усменог одговарања. 

Такође је речено да се оцене са онлајн провере не могу уписивати у дневник. Оне могу да 

послуже за праћење напретка ученика, али се тако добијене оцене не могу уписивати у 

дневник. Онлајн провере такође морају бити благовремено најављене. 

Током већег дела првог полугодишта настава се одржава комбиновано, да би се почетком 

другог полугодишта прешло на нормално похађање наставе. На тај начин се и завршила 

школска година јер се епидемиолошка ситација поправила. 
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На крају школске године није било негативних оцена, али је једна ученица остала 

неоцењена. То је Миона Гајић из одељења 2. Просечне оцене биле су за нијансу ниже од 

прошлогодишњих јер се поново прешло нормалан начин рада у већем делу школске године. 

За разлику од претходне школске године када екскурзије нису одржане, ове школске године 

се епидемиолошка ситација поправила и било је могуће да се организују ђачке екскурзије. 

Ученици сва четири разреда су екскурзију спровели на простору Србије. Министарство није 

дозволило да се ове школске године екскурзије изводе ван земље. Екскурзије су изведене 

за четврту и другу годину током маја, а прва и трећа година су на екскурзију ишли у јуну. 

Предлози за матурске теме су проширени увођењем неких нових тема. Констатовано је да 

ученици радо узимају теме из географије за матурски рад. Предметни наставници били су 

максимално посвећени консултацијама и помоћи ученицима при изради матурских радова. 

На матурском испиту сви ученици су са успехом положили. 

Средња оцена по одељењима на крају школске 2021/2022: 
 

одељење професор средња 

оцена 

одељење професор средња 

оцена 

1-1 Тања Димитријевић 4.63 2-6 Борислав Светозаревић 4.78 

1-2 Тања Димитријевић 4.74 2-7 Борислав Светозаревић 4.61 

1-3 Тања Димитријевић 4.58 2-8 Борислав Светозаревић 4.42 

1-4 Тања Димитријевић 4.73 2-9 Тања Димитријевић 4.84 

1-5 Тања Димитријевић 4.72 3-1 Борислав Светозаревић 4.23 

1-6 Тања Димитријевић 4.83 3-2 Борислав Светозаревић 4.50 

1-7 Тања Димитријевић 4.86 3-4 Синиша Вукадиновић 4.11 

1-8 Тања Димитријевић 4.90 3-5 Синиша Вукадиновић 4.41 

1-9 Тања Димитријевић 4.70 3-6 Синиша Вукадиновић 4.50 

2-1 Борислав Светозаревић 4.31 3-7 Синиша Вукадиновић 4.47 

2-2 Борислав Светозаревић 4.30 3-8 Синиша Вукадиновић 4.16 

2-3 Борислав Светозаревић 4.62    

2-4 Борислав Светозаревић 4.68    

2-5 Борислав Светозаревић 4.86    

 
На почетку школске године, ученици прве године радили су иницијални тест како 

би се утврдио ниво знања који су донели из основне школе. Резултати су лошији у односу 

на раније, одређени број ученика је дошао са знањем које не одговара нивоу гимназије. 
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Чланови актива су закључили да је то последица комбинованог метода који се користио 

претходне школске године због епидемиолошке ситације и да су ученици пропустили да 

науче много тога. Највећи недостаци су скроман фонд речи и учење без разумевања. 

Провера знања се најчешће врши усменим путем. Закључено је да овај начин оцењивања 

највише одговара деци и да тако постижу најбољи успех. Није запостављено ни писмено 

оцењивање, али је примењено у мањој мери. Наставници су се трудили да уједначе 

критеријум оцењивања и донели одговарајућа правила којих се придржавају сви чланови 

актива. 

 
Број одржаних часова по одељењима на крају школске 2021/2022: 

 

одељење професор број одржаних 

часова 

одељење професор број одржаних 

часова 

1-1 Тања Димитријевић 72 2-6 Борислав Светозаревић 74 

1-2 Тања Димитријевић 72 2-7 Борислав Светозаревић 74 

1-3 Тања Димитријевић 70 2-8 Борислав Светозаревић 74 

1-4 
Тања Димитријевић 

73 2-9 
Тања 

Димитријевић 
74 

1-5 Тања Димитријевић 70 3-1 Борислав Светозаревић 73 

1-6 Тања Димитријевић 71 3-2 Борислав Светозаревић 73 

1-7 Тања Димитријевић 70 3-4 Синиша Вукадиновић 73 

1-8 Тања Димитријевић 70 3-5 Синиша Вукадиновић 73 

1-9 Тања Димитријевић 72 3-6 Синиша Вукадиновић 74 

2-1 Борислав Светозаревић 73 3-7 Синиша Вукадиновић 74 

2-2 Борислав Светозаревић 74 3-8 Синиша Вукадиновић 73 

2-3 Борислав Светозаревић 74    

2-4 Борислав Светозаревић 74    

2-5 Борислав Светозаревић 74    

 
На републичком такмичењу из географије (Национална географска олимпијада) које 

је одржано од 13. до 15.05.2022. године, а које се одржава под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Регионалног центра за таленте 

Београд II и Географског факултета Универзитета у Београду, наш ученик Јован 

Стефановић III-8, освојио бронзану медаљу и треће место. Резултат је остварен као укупни 

резултат након писменог теста, теренског рада и мултимедијалног теста, а потврђен је у 
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објављеним коначним резултатима такмичења које је одржано у месту Блажево на 

Копаонику, у наставној бази Географског факултета. 

Током школске године није било замерки на рад професора. Сви ученици имају неопходан 

број оцена који је ове школске године смањен на укупно три по полугодишту. Неки од 

ученика су имали и већи број оцена. 

За наредну школску годину предложена је следећа подела часова: 

Тања Димитријевић: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 1-9, 1-10 

Борислав Светозаревић: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 1-1, 1-2, 1-3 

Синиша Вукадиновић: 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 

 
 

Физика 

Руководилац актива: Виолета Лујић 

1. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

2. Анализа успеха ученика 

3. Анализа такмичења 

4. Реализација матурских испита 

5. Подела часова 

6. Анализа семинара 

7. Корелација са другим предметима 

 

1. 

Ове школске године је извршена следећа подела часова: 
 

Милан 
Прокић 

 Чедо 
Шкорић 

 Славиша 
Весић 

 Виолета 
Лујић 

 Светлана 
Дамјановић 

 Милена 
Дамјановић 

1-8 2  1-1 2  1-6 2  2-7 4  1-5 2  2-2 2 

3-8 3  1-2 2  4-5 5  2-8 4  1-7 2  2-9 3 

4-4 5  1-3 2  4-6 5  3-4 3  2-4 4  4-1 2 

4-7 5  1-4 2  4-9 4  3-5 3  2-5 4  4-2 2 

4-8 5  1-9 2  4-10 4  3-6 3  2-6 4  4-3 2 

   3-1 2     3-7 3  2-1 2    

   3-2 2        2-3 2    

   3-9 3             

   3-10 3             

 20   20   20   20   20   11 

 
Сви чланови актива физике реализовали су планиране часове редовне, додатне и допунске 

наставе у школској 2021/2022. год. 
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Дискутовано је о томе како треба квалитетно водити час (изношење основних 

критеријума за успешно вођену наставу). Извршен је договор о изједначавању критеријума 

наставника. Један од начина за постизање тог циља је организација огледних предавања на 

коме ће бити сви чланови актива.Урађено је доста на унапређењу наставе на даљину. 

Организована је допунска настава, коју су сви наставници реализовали. Слаба 

посећеност вероватно је проузрокована великом преоптерећеношћу ученика. Анализирана 

је успешност ученика првих разреда из физике.Организована је додатна настава из физике 

за талентоване ученике. У току наставе на даљину наставници су стално били у контакту са 

ученицима преко Google meet платформe. Сви ученици су учествовали у настави и редовно 

извршавали своје обавезе. 

Извршено је сређивање и чишћење кабинета,отпис старих и набавка нових учила као 

и писање нових припрема за експерименталне вежбе. Организоване су нове 

експерименталне вежбе, изабрани су задаци по разредима за контролне вежбе и усаглашен 

је критеријум за оцењивање вежби. 

2. 

Констатовано је да смо успели да прилично уједначимо критеријум оцењивања.Просечне оцене из 

физике су релативно високе и сличне су у већини одељења. Поправних испита није било. 
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Средња оцена по одељњима: 

 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

11 Чедо Шкорић 4,23 31 Чедо Шкорић 4,52 

12 Чедо Шкорић 4,06 32 Чедо Шкорић 4,83 

13 Чедо Шкорић 4,13 34 Виолета Лујић 3,33 

14 Чедо Шкорић 4,63 35 Виолета Лујић 3,52 

15 Светлана Дамјановић 3,69 36 Виолета Лујић 3,67 

16 Славиша Весић 3,59 37 Виолета Лујић 3,45 

17 Светлана Дамјановић 3,59 38 Милан Прокић 3,74 

18 Милан Прокић 3,97 39 Чедо Шкорић 4,32 

19 Чедо Шкорић 4,45 310 Чедо Шкорић 4,55 

21 Светлана Дамјановић 3,14 41 
Милена 
Дамјановић 4,77 

22 Милена Дамјановић 4,27 42 
Милена 
Дамјановић 4,41 

23 Светлана Дамјановић 3,59 43 
Милена 
Дамјановић 4,81 

24 Светлана Дамјановић 3,77 44 Милан Прокић 3,54 

25 Светлана Дамјановић 4,04 45 Славиша Весић 4,28 

26 Светлана Дамјановић 3,89 46 Славиша Весић 4,06 

27 Виолета Лујић 3,48 47 Милан Прокић 3,83 

28 Виолета Лујић 3,06 48 Милан Прокић 4,00 

29 Милена Дамјановић 
4,53 

49 Славиша Весић 
 

4,05 
   410 Славиша Весић 4,50 

Примењене науке 2 држали су наставници Милан Прокић и Чедо Шкорић. 

 

 
3. 

У суботу, 19. 02. 2022. године у нашој школи одржано је Општинско 

такмичење из физике. Интересовање ученика за такмичење, из године у годину, расте. 

Окружно такмичење је одржано у суботу, 27. 03. 2022. године. Наши ученици опет су 

остварили велики успех. 13 ученика остварило је пласман на Државно такмичење. 
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Државно такмичење из физике је одржано 14. и 15. 05. 2022. године у 

Београду, на Физичком факултету. Наши ученици су постигли одличне резултате. Освојили 

су четири треће награде, две друге награде и две похвале. 

Филип Перковић и Милош Пањевац ослобођени су полагања пријемног испита. 

Матурант Милош Пањевац је проглашен за најбољег физичара у генерацији. 

Бета категорија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажалост,ове године нас је пандемија корона вируса спречила да одржимо традиционални 

седми по реду“Фестивал физике“. 

 
4. 

Теме за матурске радове одабране се у складу са интересовањима и склоностима 

ученика.Предложена је и литература за израду матурских радова и организоване 

консултације са предметним професорима у току израде радова. 

Матуранти су веома озбиљно и одговорно приступили изради и одбрани радова. 

1 Миа Гмитровић 1/9 Чедо Шкорић 3. награда 

2 Петар Миловановић 2/9 Милена Дамјановић 2. награда 

3 Соња Стојановић 2/7 Светлана Дамјановић 3. награда 

4 Никола Самарџић 2/4 Светлана Дамјановић 2. награда 

5 Љубиша Ђикић 2/9 Милена Дамјановић 
 

6 Жарко Хајдер 2/9 Милена Дамјановић 
 

7 Филип Перковић 3/6 Виолета Лујић 3. награда 

8 Душан Марић 3/10 Чедо Шкорић 
 

9 Огњен Павловић 3/9 Чедо Шкорић 
 

10 Немања Недић 4/6 Славиша Весић похвала 

11 Ана Вуксановић 4/7 Славиша Весић похвала 

12 Ана Златановић 4/6 Славиша Весић 
 

13 Милош Пањевац 4/9 Славиша Весић 3. награда 
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Ове године смо имали и пробу нове матуре. Лошији резултати ученика могу се 

приписати недостатку мотивације. Ученици су се фокусирали на припреме за полагање 

пријемног испита као и поправљање оцена и просека на крају школске године. 

 

 

 

 
5. 

За наредну школску годину предложена је следећа подела часова 
 

 
 

Милан 

Прокић 

 Чедо 
Шкорић 

 Славиша 
Весић 

 Виолета 
Лујић 

 Светлана 
Дамјановић 

 Милена 
Дамјановић 

2-8 4  4-9 4  2-6 4  4-4 5  3-1 2  1-1 2 

3-7 3  4-10 4  2-5 4  4-5 5  3-3 2  1-3 2 

3-8 3  4-1 2  2-7 4  4-6 5  3-2 2  1-2 2 

1-4 2  4-2 2  2-1 2  4-7 5  3-4 3  1-9 2 

1-5 2  2-2 2  2-9 3     3-5 3  1-10 2 

1-6 2  2-3 2  3-9 3     3-6 3    

1-7 2  2-4 4        4-8 5    

1-8 2                

                 

 20   20   20   20   20   10 

 

6. 

 
 

Републичком семинару о настави физике није присуствовао ни један наставник 

због недостатка финансијских средстава. Сви наставници учествовали су на семинару “ 

Дигитална учионица“. 

 
7. 

Сви чланови актива слажу се да је предуслов доброг успеха добра сарадња са 

наставницима математике и наставницима других природних наука.Зато је потребно да 

стално охрабрујемо ученике да повезују и слободно користе знања из различитих наставних 

предмета или области. Часове физике треба стално допуњавати садржајима са интернета. 
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Образовна област друштвених наука и филозофије 

Руководилац актива: Биљана Крстић 

Чланови образовне области, односно актива друштвених наука су: Милан 

Гачановић, прог. устава и права грађана и грађанског васпутања, Светозар Јованчевић, 

проф. грађанског васпитања, Милорад Пено проф. веронауке, Ирис Јанковић и Немања 

Каначки професори филозофије, Ивана Поповић и Александра Спасојевић професори 

филозофије, Сузана Димитријевић, Драгана Радосављевић, Биљана Крстић, Стефан 

Дамњановић и Владимир Церовац професори историје. Поред обавезних предмета чланови 

већа држаће наставу и из изборних пакета: Александра Спасојевић – Појединац, група и 

душтво, Биљана Крстић и Стефан Дамњановић – Религије и цивилизације, Власимир 

Церовац и Данило Полић – Методологија научног истраживања. 

У јулу 2022. године је извршена расподела часова за следећу школску годину. У 

августу је утврђена 40-часовна радна недеља и изабрани су семинари којима ће наставници 

присуствовати у оквиру стручног усавршавања, као и план одржавања угледних часова у 

оквиру школе. Усвојен је извештај о раду стручног већа. 

У септембру су завршени глобални и оперативни планови као и планови рада 

секција. Чланови стручног већа прилагодили су глобалне и оперативне планове на новим 

обрасцима који су садржински обогаћени планираим стандардима постигнућа. Подељена 

су задужења везана за ваннаставне активности. 

Чланови већа су се сагласили да се треба придржавати критеријума оцењивања који 

су у складу са правилником о оцењивању као и програмом наставе и учења. . Оцењивање 

мора бити усклађено са индивидуалним способностима ученика. 

Када су у питању писмене провере ученика, још једном је потврђена бодовна скала: 
 

Оцена Проценат постигнућа 

1 0 – 30 % 

2 31 – 50 % 

3 51 – 70 % 

4 71 – 90 % 

5 91 – 100 % 
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Чланови већа су се сагласили да су корекције могуће само у корист ученика, односно 

спуштања бодовне скале због нових околности, односно наставе у приликама пандемије. 

У новембру је извршена анализа успеха на првом класификационом периоду и 

донети закључци о побољшању наставе. Анализирана је реализација предвиђених планова 

за прво тромесечје. Констатовано је да се наставници придржавају усвојених критеријума 

када су писмене провере знања у питању. Наставници су користили платформу google 

classroom и edmondo.Почетком другог полугодишта наставници су били пријављени на 

школски google налог тако да се од тада користи само једна платформа. 

У децембру су предложене теме за матурске радове, које је потом, Наставничко веће 

усвојило. Такође, тада је извршена и анализа онлајн наставе. Усвојен је план сажимања 

градива до краја школске године. Наставници историје су се договорили да се у првом, 

другом и трећем разреду сажме, тако што ће се смањити број часова за последње теме које 

се иначе раде преко пројектних задатака. Такође, сажете су лекције које се односе на 

свакодневни живот, привредни и културни живот. Због тога је договорено да се на почетку 

другог полугодишта поново прораде лекције и теме које ће бити предмет оцењивања и 

иаспитивања. 

У току летњег распуста, у Јерусалиму од 27. јула до 3.августа 2022.године одржала 

се Међународна школа за студије Холокауста при Јад Вашем Меморијалној установи на 

којој је учествовало 17 представника из Србије, међу којима су били и наставници основних 

и средњих школа. Из Прве београдске гимназије су учествовали професори историје 

Биљана Крстић и Стефан Дамњановић. У току семинар, кроз разна предавања и радионице, 

полазници су имали прилику да унапреде стручне компетенције у области образовања за 

антисемитизам и питања Холокaуста, као и да се упознају са богатом историјом и 

традицијом Израела и Јерусалима. 
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Просечне оценена крају школске године: 

Историја 

Одељење Професор Средња оцена Одељење Професор Средња оцена 

1/1 Сузана Димитријевић 3,80 2/6 Сузана Димитријевић 4,48 

1/2 Драгана Радосављевић 3, 84 2/7 Сузана Димитријевић 4,39 

1/3 Владимир Церовац 4,07 2/8 Сузана Димитријевић 4,21 

1/4 Драгана Радосављевић 4,17 2/9 Владимир Церовац 4,84 

1/5 Сузана Димитријевић 3,90 3/1 Драгана Радосављевић 4, 19 

1/6 Биљана Крстић 4,10 3/2 Драгана Радосављевић 4, 27 

1/7 Сузана Димитријевић 4,31 3/4 Стефан Дамњановић 4,59 

1/8 Биљана Крстић 4,37 3/6 Стефан Дамњановић 4,72 

1/9 Драгана Радосављевић 4, 00 3/6 Стефан Дамњановић 4,67 

2/1 Сузана Димитријевић 3,76 3/7 Биљана Крстић 4,76 

2/2 Сузана Димитријевић 3,10 3/8 Биљана Крстић 4,65 

2/3 Сузана Димитријевић 4,03 4/1 Драгана Радосављевић 3, 70 

2/4 Стефан Дамњановић 4,48 4/2 Драгана Радосављевић 4, 34 

2/5 Сузана Димитријевић 4,46 4/3 Драгана Радосављевић 4, 74 

 
 

Психологија 
Одељење Професор Просечна оцена Одељење Професор Просечна оцена 

2/1 Александра Спасојевић 4,96 2/4 Ивана Поповић 4,26 

2/2 Александра Спасојевић 4,97 2/5 Ивана Поповић 4,57 

2/3 Ивана Поповић 4,17 2/6 Ивана Поповић 4,37 

3/9 Александра Спасојевић 4,79 2/7 Ивана Поповић 4,26 

3/10 Александра Спасојевић 4,86 2/8 Ивана Поповић 3,97 

 

Филозофија 
Одељење Професор Просечна оцена Одељење Професор Просечна оцена 

3/1 Немања Каначки 4,77 4/3 Ирис Јанковић 3,39 
3/2 Каначки Немања 4,70 4/4 Ирис Јанковић 3,31 
3/4 Немања Каначки 4,67 4/5 Ирис Јанковић 3,52 
3/5 Немања Каначки 4,79 4/6 Ирис Јанковић 3,35 
3/6 Немања Каначки 4,87 4/7 Ирис Јанковић 3,93 
3/7 Немања Каначки 4,90 4/8 Ирис Јанковић 3,44 
3/8 Немања Каначки 4,81 4/9 Ирис Јанковић 3,74 
4/1 Ирис Јанковић 3,23 4/10 Немања Каначки 5,00 
4/2 Ирис Јанковић 3,38    

 

 

 

 

Социологија 
Одељење Професор Просечна оцена Одељење Професор Просечна оцена 
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4/1 Снежана Кузмановић 4,22 4/6 Снежана Кузмановић 4,84 
4/2 Снежана Кузмановић 4,41 4/7 Снежана Кузмановић 4,83 
4/3 Милан Гачановић 5,00 4/8 Снежана Кузмановић 4,94 
4/4 Снежана Кузмановић 4,62 4/9 Снежана Кузмановић 4,58 
4/5 Снежана Кузмановић 4,92 4/10 Снежана Кузмановић 5,00 

 

 

 

 

 

Појединац, група и друштво 
Одељење Професор Просечна оцена Одељење Професор Просечна оцена 

1/1 Александра Спасојевић 5,00 2/1 Александра Спасојевић 5,00 
1/2 Александра Спасојевић 5,00 2/2 Александра Спасојевић 4,93 
1/3 Александра Спасојевић 5,00 2/4 Александра Спасојевић 5,00 
1/4 Александра Спасојевић 5,00 2/5 Александра Спасојевић 5,00 
1/5 Александра Спасојевић 5,00 2/6 Александра Спасојевић 5,00 
1/6 Александра Спасојевић 5,00 2/7 Александра Спасојевић 5,00 
1/7 Александра Спасојевић 5,00 2/8 Александра Спасојевић 5,00 
1/8 Александра Спасојевић 5,00    

 

 
Одељење Професор Просечна оцена Одељење Професор Просечна оцена 

4/1 Данило Полић 5,00 4/6 Данило Полић 5,00 

4/2 Данило Полић 5,00 4/7 Данило Полић 5,00 

4/4 Данило Полић 5,00 4/7 Данило Полић 5,00 

4/5 Данило Полић 5,00 4/8 Данило Полић 5,00 

 
Религије и цивилизације 

 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Данило Полић 5,00 4/1 Биљана Крстић 5,00 

3/2 Данило Полић 5,00 4/2 Данило Полић 5,оо 

3/4 Стефан 
Дамњановић 

5,00 4/3 Стефан 
Дамњановић 

5,00 

3/5 Стефан 
Дамњановић 

5,00 4/4 Стефан 
Дамњановић 

5,00 

3/6 Стефан 
Дамњановић 

5,00 4/5 Биљана Крстић 5,00 

3/7 Стефан 
Дамњановић 

5,00 4/6 Стефан 
Дамњановић 

5,00 

3/8 Стефан 
Дамњановић 

5,00 4/7 Стефан 
Дамњановић 

5,00 

   4/8 Стефан 
Дамњановић 

5,00 

 
Социологија 



Прва београдска гимназија 

73 

 

 

 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

4/1 Снежана Кузмановић 4,84 4/5 Снежана Кузмановић 4,74 

4/2 Снежана Кузмановић 4,37 4/6 Снежана Кузмановић 4,86 

4/3 Милан Гачановић 4,53 4/7 Снежана Кузмановић 4,89 

4/4 Снежана Кузмановић 4,87 4/8 Снежана Кузмановић 4,73 

4/Р Снежана Кузмановић 5,00    

 

 

 

Појединац, група и друштво 
 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Александра Спасојевић 5,00 2/1 Александра Спасојевић 5,00 

1/2 Александра Спасојевић 5,00 2/2 Александра Спасојевић 5,00 

1/3 Александра Спасојевић 5,00 2/4 Александра Спасојевић 5,00 

1/4 Александра Спасојевић 5,00 2/5 Александра Спасојевић 5,00 

1/5 Александра Спасојевић 5,00 2/6 Александра Спасојевић 5,00 

1/6 Александра Спасојевић 5,00 2/7 Александра Спасојевић 5,00 

1/7 Александра Спасојевић 5,00 2/8 Александра Спасојевић 5,00 

1/8 Александра Спасојевић 5,00    

 

 

 

Методологија научног истраживања 

 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Владимир Церовац 4,43 3/5 Владимир Церовац 4,67 

3/2 Владимир Церовац 4,73 3/6 Владимир Церовац 5,00 

3/3 Владимир Церовац 5,00 3/7 Владимир Церовац 5,00 

3/4 Владимир Церовац 5,00 3/8 Владимир Церовац 5,00 
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Религије и цивилизације 

 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Данило Полић 5,00 3/5 Биљана Крстић 5,00 

3/2 Стефан Дамњановић 4,95 3/6 Стефан Дамњановић 5,00 

3/3 Стефан Дамњановић 5,00 3/7 Стефан Дамњановић 5,00 

3/4 Стефан Дамњановић  3/8 Стефан Дамњановић 5,00 

 

 
Стручни актив за школско развојно планирање 

Руководилац:Достанић Бранка, психолог школе 

У овој школској години Стручни актив за развојно планирање радио је у следећем саставу: 

Александар Андрејић, директор, Бранка Достанић, психолог, Слатка Вучинић, Биљана 

Крстић, Славица Јелић, Биљана Ковачевић, Снежана Перовић, Чедо Шкорић, Синиша 

Вукадиновић, наставници, Босиљка Ђерковић, родитељ, дца члана школског одбора, 

представници локалне заједнице и ученица Бранислава Спасић 4/7. Стручни актив за 

развојно планирање бавио се праћењем реализације Годишњег плана рада школе, 

разматрањем резултата самовредновања школе и посебно остваривањем Акционог 

развојног плана. Остварена је сарадња и са Стручним већима за образовне области. 

Реализација развојних циљева и задатака прилагођавана је епидемиолошкој ситуацији у 

земљи и безбедоносним мерама Министарство здравља и Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја. 

 

Развојни циљеви и задаци у овој школској години су: 

 

Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе 
 

Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, метода 

и техника рада 

 
У току школске године, више наставника реализовало је угледне/огледне часове: 

Српски језик и књижевност: Ивана Живић, угледни час „Ђура Јакшић, сликар и песник – 

корелација са ликовном културом“;; угледни час „Авангарда, покрети и струје у европској 

књижевности“. Јелена Јевремовић, огледни час „Еп о Гилгамешу“, луткарска представа и 

„Стриповање „Горског вијенца“, Петра Петровића Његоша“. 
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Историја: Драгана Радосављевић, угледни час „Уставна историја Србије“ заједно са 

Миланом Гачановићем; огледни час „Златно доба културе деветнаестог века“заједно са 

Катарином Крнетић. 

Музичка култура: Снежана Филиповић је у сарадњи са Марином Чудов одржала огледне 

часове:„Импресионизам у музици“ и „Бах и Хендл“. 

Један број часова организован је коришћењем активних метода. Дебата је примењена у 

настави српског језика и књижевности и филозофије (наставници Драгана Стојановић и 

Ирис Јанковић). 

Јелена Јевремовић организовала је предавање за ученике у главном холу школе у вези са 

новинарском етиком. Гост предавач је била Гордана Новаковић из Савета за штампу. Драгана 

Стојановић организовала је представљање пројекта In medias (p)ress,у нашој школи, а у 

сарадњи са Асоцијацијом медија и под покровитељством амбасаде Републике 

Немачке.Размењена су знања и искустава из области медијске писмености и комуникације. 

 
Милица Пророк организовала је књижевно поподне са песникињом Мирјаном Булатовић и 

Љубивојем Ршумовићем, као и трибину за младе са Рамбом Амадеусом. 

 
Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и интелектуалним 

потребама ученика 

 
Стручни сарадници школе реализовали су консултације са наставницима у циљу 

индивидуализације рада са ученицима код којих је уочена потреба за додатном подршком. 

У складу са наведеним, наставници и стручни сарадници правили су план додатне подршке 

ученицима. 

 
Задатак 3: Повећање компетенција наставника 

 
 

Наставници су похађали акредитовани семинар „Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи “. Уз то, похађали су онлајн 

семинар који је био обавезан, као семинар од значаја: „Програм обуке за запослене у 

образовању/ дигитална учионица/дигитално компетентан наставник- увођење електронских 
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уџбеника и дигиталних образовних материјала“. Затим, обуку за спровођење пилот пројекта 

„Државна Матура“; едукацију на онлајн конференцији: „Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије“, као и конференцију „Чувам те“; онлајн вебинар“Како 

спречити саосећајни замор код професионалаца“. У оквиру хоризонталног усавршавања, 

наставници Ивана Илић, Бранко Врховац и Милош Пушић наставили су са обукама 

наставника за рад на наставним платформама и коришћење дигиталних средстава. Педагог 

школе одржала је предавање за наставнике на тему „Тешка комуникација“. Осим наведених 

семинара наставници су похађали и акредитоване семинаре и едукације, као део личног 

стручног усавршавања у складу са личним интересовањима и потребама. 

 
Задатак 4: Реализација интердисциплинарних пројеката 

 
 

Интердисциплинарни час на тему филозофије егзистенцијализма, а у контексту припреме 

читања дела Алберта Камија “Странац“, реализовале су наставнице филозофије и српског 

језика и књижевности, Ирис Јанковић и Данијела Вујетић, заједно са учеником Андрејем 

Јовићевићем.Такође, наставнице су оствариле интердисциплинарни час „Филозофско – 

књижевноуметнички приступ Гетеовом делу Фауст“. 

 
Задатак 5: Унапређивање планирања и реализације часова редовне наставе применом 

образовних стандарда у годишњим и месечним плановима наставника (тамо где су 

дефинисани) 

 
Провером годишњих планова наставника стекли смо увид да је настава у овошколској 

години планирана употребом образовних стандарда тамо где су они дефинисани. Бројни 

наставници су и у својим месечним плановима применили образовне стандарде/ исходе. И 

у следећој школској години бавићемо се унапређењем планирања наставе применом 

образовних стандарда/исхода. 

 
Развојни циљ 2: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених. 

 

 

Задатак 2: Повећање књижевног фонда школске бибилотекеда 
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Директор је обезбедио финансијска средства за набавку књига из материјалних трошкова и 

сопствених средстава школе и у сарадњи са наставницима српског језика направио избор 

потребне литературе, а затим и спровео набавку изабраних књига. 

 
Задатак 3: Конкурисање за добијање донација на различитим пројектима 

 
 

Директор је обављао разговоре и састанке са обрађивачем документације, главним 

градским архитектом, Секретаријатом за урбанизам, словеначком амбасадом и власником 

објекта амбасаде, а у циљу реализовања процедура измене урбанистичког плана ради 

добијања дозволе за изградњу спортске сале, 

Директор је у сарадњи са наставником физике конкурисао (прикупио и поднео одговарајућу 

документацију) за добијање средстава на Јавни позив за подршку пројектима за промоцију 

науке, на пројекат „Научни лавиринт“ и добио средства (за 3Д штампаче и др.). 

Директор је сачинио пројекат у циљу унапређења и обезбеђивања квалитета наставе, са 

којим се обратио предузећу Телеком Србија, које је за ову намену обезбедило донацију и 

спроведена је набака рачунарске опреме и лед телевизора за учионице. 

 
Директор је у циљу обезбеђивања: одговарајућег нивоа онлајн комуникације са ученицима, 

опремања и повећања функционалности у једном ИТ кабинету, одговарајућег ниво 

презентовања наставног материјала у три учионице и повећања безбедности ученика 

(централизација видео надзора), сачинио одговарајућу документацију за набавку 

рачунарске опреме и лед телевизора у учионицама. Средства је обезбедио Секретаријат за 

образовање. 

 
Директор је обезбедио средства за реализацију студијског путовања наставника у етно село 

Врхпоље, као и донације за награђивање наставника. 

 
Задатак 4: Обогаћивање и повећање фонда наставних средстава и учила 
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Директор је обезбедио набавку потрошног материјала (хемикалија, посуђа и прибора) 

»Superlab“ (донација Министарства просвете). Затим, набавку потрошне рачунарске 

опреме, као и сервисирање дотрајале рачунарске и видео опреме, уз друге неопходне 

набавке. 

После спроведених набавки и опреме коју је обезбедило Министарство просвете (10 

пројектора и лаптоп рачунара), током распуста све учионице гимназије су опремљене лед 

телевизорима (осим три учионице, у којима су због потреба наставе инсталирани 

пројектори). 

У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије формирао је нови кабинет 

рачунарства и информатике. 

 
Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа. 

 

 

Задатак 1: Побољшање мотивације запослених 

 
 

Директор је организовао излет запослених у етно село Врхпоље који је садржао и један вид 

стручног – хоризонталног усавршавања наставника на тему „Тешке комуникације“. 

 
Задатак 2: Побољшање организације рада школе 

 
 

Директор школе је у циљу побољшања организације рада школе сазивао састанке једном 

месечно на којима је заједно са помоћником директора, координаторима наставе и 

педагошко-психолошком службом анализирао организацију и услове рада у школи. 

 
Задатак 2: Побољшање комуникације између руководства и запослених . 

 
 

Директор је у циљу побољшања комуникације са запосленима одредио термин отворених 

врата када им је на располагању за разговор. 

 
Задатак 4: Превенција менталних тешкоћа младих. 
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Психолог школе одржала је предавање за родитеље ученика првог разреда на тему 

„Перфекционизам младих“. 

 
 

Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе. 
 

 

Задатак 3: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту школе. 

Родитељи су редовно обавештавани о актуелним догађањима у Гимназији на насловној 

страни сајта Гимназије. Осим тога, родитељи су до значајних информација о раду школе 

могли да дођу и отварањем фолдера „Инфо“ и „Акта“. 

 
Задатак 5: Формирање ученичке задруге – Ученичко предузетништво 

 
 

Директор школе обезбедио је услове за рад регистроване ученичке фирме „Prva company“, 

у оквиру пројекта Омладинско предузетништво. Уз то, ове године је реализована 

хуманитарна акција прикупљања помоћи за теже оболеле ученике и оне којима је потребна 

материјална помоћ. 

 
Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству 

Задатак 1: Остваривање сарадње са гимназијама у Србији 

 
Остварена је сарадња са гимназијом у Кикинди, као део пројекта АртЕко караван. Ученици 

Прве су заједно са ученицима из Кикинде одржали концерт. Затим, присуствовали су 

трибини „Планета или пластика“ коју је водио наш ученик Андрија Кивић, учествовали су 

у еколошкој дебати „Унапредите животну средину смањењем отпада од хране“ и ликовној 

радионици „Боја музике“. 

 

 

 

 

 

 

 
Самовредновање 
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Чланови Тима за самовредновање били су: Александар Андрејић, директор школе, 

Татјана Живковић, педагог, Каличанин Зорана, наставник, Чудов Марина, наставник, 

Катарина Крнетић, наставник, Ирис Јанковић, наставник, Милена Настасијевић, наставник, 

Биљана Ковачевић, наставник (члан од јуна 2021.), Ирина Кивић, родитељ и Христина 

Марјановић, ученик. 

Тим се бавио самовредновањем рада школе и у овој школској години вредновано је 

кључну област „Подршка ученицима“. Анализом смо дошли до нивоа остварености између 

3 и 4. Постоји посебан Извештај о самовредновању, који се усваја на седници Наставничког 

већа, а такође ће бити презентован на Савету родитеља и усвојен на Школском одбору. Тим 

за самовредновање одржао је четири састанка у току прошле школске године, иако је, поред 

тога, Тим остваривао континуирану сарадњу и током летњег периода. Анализирана је 

школска документација и подаци су обрађени и анализирани. Да бисмо боље сагледали 

квалитет рада наше школе у целини, анализирани су услови у којима школа ради, процеси 

који се дешавају у школи и продукти и резултати које школа постиже. У складу са тим, неки 

од показатеља и подручја вредновања које смо вредновали, у оквиру изабраних кључних 

области, били су, између осталог, и постигнути резултати наших ђака, као и успех ученика; 

затим, међуљудски односи и атмосфера у колективу, задовољство руковођењем школом, 

анализа безбедности и сигурности ученика... Докази су, поред резултата анкета, и школска 

документација попут: извештаја, записника, правилника, података о такмичењима итд. Све 

то, анализирано је уз примену анализе чек листи. Свакако, најбољи показатељи испуњења 

нивоа постигнућа по подручјима вредновања су одговори испитаника, тако да смо се у 

процени нивоа остварености највише и ослонили на то. 

 
 

Тим за заштиту ученика од насиља 

Током школске 2021/2022. године, Тим за заштиту од насиља чинили су: Бранка Достанић 

– психолог школе, ТатјанаЖивковић – педагог школе; Александра Спасојевић – проф. 

психологије, Кузмановић Снежана – проф. социологије; Ирис Јанковић – проф. 

филозофије, Јасминка Марковић – представник родитеља и Мирослав Милановић 4/10 и 

Александар Србљак 4/4 – представници ученика. 

У току школске године одржавани су редовни састанци Тима за заштиту од насиља. 

Психолошко-педагошка служба је обављала свој редовни саветодавни рад: 
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- индивидуални са ученицима који испољавају тенденцију ка насилном понашању 

- са њиховим родитељима 

- саветодавнии рад са наставницима 

У школи су као и увек организована дежурства наставника и ученика, обезбеђење као и 

упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања (одељењски старешина). 

Наставници су информисани да кроз наставу, у складу са својим предметом, разговарају са 

ученицима о насиљу, узроцима и последицама, као и о важности вредности уважавања других, 

толеранције и сарадње како би се избегла штетна и непотребна насилна понашања. 

Тим је у сарадњи са одељењским старешинама пратио међуљудске односе у одељењима, а 

одељењске старешине су на редовним часовима одељенског старешине указивали на потребу 

преузимања одговорности, и успостављања бољих односа у одељењима и шлоли генерално. 

У току ове школске године Тим је реаговао правовремено и адекватно у четири случаја 

манифестације насиља: у одељењу 1/8 обавивши разговоре са актерима - у једном случају са 

наставницом латинског, родитељима и ученицима, а у другом случају са три ученика из овог 

одељења везано за вербално и електронско насиље; такође, реаговао је у случају насиља над 

нашим учеником од стране непознате групе момака, као и у једном случају потенцијалног 

електронског насиља. (Записници са састанака и мишљења Тима подробније говоре о томе). 

Одржавана је активна сарадња са ђачким парламентом, посебно кроз организацију 

хуманитарних акција. У новембру је одржан час посвећен Дану толеранције. 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је 24. тако што су ученици 

на часу одељенског старешине разговарали на тему вршњачког насиља, док су матуранти 

кроз предавање на часу социологије дубље дебатовали о узроцима и последицама вршњачког 

насиља. 

Тим је и ове године наставио своју добру сарадњу са Секретаријатом за образовање града 

Београда, Министарством унутрашњих послова, Црвеним крстом Стари град, Домом здравља 

Стари град, Библиотеком града Београда, Културним центром Београд и друштвеним 

институцијама корисним у погледу теме сузбијања насиља и едукације ученика о 

здравим начинима живота и комуникације. 

У циљу превентивних активности Тим је подржао и препознао разне активности на 

нивоу школе, које су се преплитале са областима деловања другим програма личног, 

професионалног и социјалног развоја ученика. 
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Тим за обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије 

На почетку школске године формиран је Тим који се бавио побољшањем квалитета 

рада школе и чинили су га: Александар Андрејић, директор, Марјана Божовић, секретар, 

Милош Пушић, председник Актива за развој школског програма, Татјана Живковић, 

председница Тима за самовредновање, Бранка Достанић, председница Стручног актива за 

развојно планирање, Ивана Бојовић, председница Савета родитеља и Андрија Шушак, 

председник Ученичког парламента. У току школске године ревидирана су Правила 

понашања и организација рада у Првој београдској гимназији. У циљу побољшања 

квалитета рада школе, као и у складу са повећаним бројем ученика, израђен је пројекат 

Доградња спортске сале. Затим, на основу добијених аналитичко – истраживачких података о 

раду наставника креиране су мере за побољшање њиховог рада. Праћен је и анализиран 

квалитет онлајн наставе и осмишљаване су и реализоване мере за побољшање квалитета 

наставе. Тим је доносио оперативни план рада школе на месечном новоу у измењеним условима 

рада школе због пандемије изазване вирусом Ковид 19. Секретар школе је континуирано 

пратио примену законских прописа и реализацију активности у складу са Статутом школе. 

Тим је редовно сарађивао са свим органима школе, као што су Педагошки колегијум, 

стручна већа, активи и осталим тимови. 

 
 

Тим за професионални развој и каријерно вођење и саветовање 

Тим за професионални развој и каријерно вођење и саветовање бавио се 

организацијом активности које су имале за циљ да допринесу формирању зреле и 

одговорне личности ученика, способне да доноси добро промишљене и одговорне 

одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. Тим је помагао 

ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, 

односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, 

каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање 

сопственог става о томе. Организовао је онлајн презентације факултета у циљу 

информисања о занимањима, образовним профилима, условима студирања и 

потребама на тржишту рада. 
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Реализовано је саветовање, вођење и доношење одлука о професији код ученика. 

У циљу подстицања каријерног вођења и саветовања ученика и пружања помоћи 

појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, 

интересовањима, и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних 

профила и занимања што успешније планира свој професионални развој, током 

школске године организован је континуиран и систематски рад на професионалној 

оријентацији кроз следеће садржаје (саветодавни разговори, психолошко 

процењивање ученика применом стандардизованих мерних инструмената и процедура 

и др.). Због потребе детаљнијег увида у ученичке склоности и интересовања, што 

представља важну основу у професионалној оријентацији ученика, стручни сарадници, 

одељенске старешине као и предметни наставнцици су на седницама одељенских већа 

детаљно дискутовали о раду сваког ученика. 

 

 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Директор школе конституисао је Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва чији су чланови: Милан Гачановић, координатор, Биљана Крстић, Слатка 

Вучинић, Невена Василић – Лукић, Марина Чудов и Бранко Симић. 

Конституисан је Тим и донет је програм рада. Анализирано је годишње и оперативно 

планирање рада наставника усмерено на стицање међупредметних компетенција. 

Констатовано је да су настаници у својим плановима радили на успостављању сарадње 

између чланова истог стручног већа. Координатор Тима организовао је активности у циљу 

развоја предузетничког духа код ученика. Организоване су обуке и предавања са циљем 

унапређења дигиталних компетенција запослених која је у условима измењене наставе на 

даљину била неопходна свима. Поједини наставници су планирали интердисциплинарне 

часове, али због безбедоносних мера нису се реализовали. Кроз реализацију наставе 

изборних програма остваривана је пројектна настава и развијане су међупредметне 

компетенције. Прикључивање манифестацијама и такмичењима у циљу развоја 

предузетничког духа код ученика није реализовано због пандемије. 
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9.СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 

 
Литерарна секција 

Секцију воде Драгица Симоновић и Катарина Крнетић 

 

Прво полугодиште 

Септембар и октобар 

Секција је током септембра и октобра вршила одабир најбољих радова за већ 

традиционални конкурс Лимске вечери поезије. Одабрани су радови Магдалене Гргић 3-6, 

Лава Лукића 4-8, Катарине Урлић и Нине Лабус 4-3, Андреја Јовића 4-2 и Симониде Јекић 

3-1. 

 

Новембар 

 

6.11.2021. Посета изложби у Галерији САНУ ”Трагање за новим- Јован Дучић” где су 

ученици имали прилике да се упознају да Дучићевом дипломатском каријером, предметима 

из његове заоставштине, фотографијама и сл. 

 
 

Децембар 

 

Ученик Адреј Јовић је изабран за финалисту Лимских вечери поезије. 

Милица Стојчић, Нина Лабус и Катарина Урлић су објавиле своје прозне и поетске радове 

у новопокренутом школском часопису Испод шешира. 

Писање матурског рада и техника његове израде су били једна од тема о којој се разговарало 

са ученицима. 

29.12.2021. Поводом шездесет година од добијања Нобелове награде посета реновираном 

Андрићевом музеју. 

 

Март 

 

Ученици су присуствовали Књижевном подневу са Љубиовјем Ршумовићем који је 

рецитовао своје стихове и разговарао са ученицима о стваралаштву, лепоти и истини. 
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Мај 

 

Мај месец је месец када ученици трећег разреда читају Андрића. Тим поводом у Свечаној 

сали наше школе 26. маја глумац Тихомир Станић је интерпретирао одломке из романа Иве 

Андрића На Дрини ћуприја. То је већ други пут да ученици наше школе имају прилике да 

виде раскошан таленат нашег глумца који је роман представио на један посебан начин. 

 

Јун 

 

На свечаној Академији поводом 180 година постојања наше школе прочитана су најбоља 

ђачка остварења, писмени задаци са матурског испита из српског језика и књижевности, 

поезија наших младих песника и сл. 

 
 

Рецитаторска секција 

Секцијом руководи: Весна Шами 

Током првог полугодишта, рецитаторска секција, чији сам руководилац, није се 

одвијала по устаљеном плану и програму јер смо 20. септембра прешли на комбиновану 

наставу. Под маскама је веома тешко спроводити активности ове секцији. Свакако, 

договорено је да чланови рецитаторске секције узму учешће у реализацији програма за Дан 

Светог Саве. 

Планирано је учешће на Краљевству поезије које се сваке године одвија традиционално у 

Општини Врачар, а у славу великог глумца Петра Краља. У претходне две године, због 

неповољних услова услед вирусне пандемије, такмичења рецитатора су отказивана. У 

марту месецу, 2022. знаћемо да ли ће бити организовано за ову годину и у складу са тим 

ћемо вршити припреме. 

Новембар и децембар-договор око избора песама за Дан Светог Саве и увежбавање истих. 

Март 

23. 3. 2022. у ОШ “Миодраг Петровић Алас“,одржана је Оштинска смотра рецитатора. 

На Општинској смотри, Никола Милановић, ученик 3-1 одељења, члан рецитаторске 

секције, освојио је  прво место . 

На градском такмичењу које је одржано уз кршење свих правила у вези са рецитовањем, 

Никола Милановић није остварио никакав пласман. Такмичење је одржано онлајн, 

због“епидемиолошке ситуације“ . Слати су материјали - видео снимци рецитатора на 



Прва београдска гимназија 

86 

 

 

одређену адресу. Нико није могао да присуствује такмичењу, нити да чује остале такмичаре. 

Жири није био доступан за накнадне консултације и образлошења. 

29.5.2022. Никола Милановић и Лариса Радоњић, чланови рецитаторске секције 

учествовали су на Краљевству поезије у организациј Општине Врачар. 

18. 6. 2022. Дан школе. У организацији, учешће је узела и рецитаторска секција. На Дану 

школе, поред осталог прочитан је и матурски писмени рад из српског Николе Симикића , 

ученика 4-10. 

Драмска секција 

Секцијом руководи: Јелена Јевремовић 

Секција није радила због епидемиолошке ситуације. 

 

 
Новинарска секција 

Секцијом руководи, Данијела Вујетић 

Новинарска секција Прве београдске гимназије је овог септембра обновила свој рад, 

после више од десет година паузе. 

У септембру (24. 9) одржан је први састанак у међусмени на који су дошли сви 

заинтересовани ученици, претходно обавештени да се такав састанак одржава. Тада је 

формиран први и најужи тим и изнете су основне идеје и мото. 

Састанке смо одржавали средом или четвртком у међусмени у дворишту школе до средине 

новембра месеца. Долазили су нови чланови. Када је постало хладно, радили смо преко Гугл 

мита. 

З     адаци и теме су распоређене и ученици су почели да пишу и шаљу своје радове на 

Гугл учионицу Ноцинарска секција, коју смо формирали у октобру месецу. Секција броји 

двадесетак чланова, међу којима су уредници Василије Вулетић 4/5, Катарина Урлић 4/3 и 

Марија Крунић 3/9. Њихов рад и преданост, нарочито девојака, морам посебно истаћи јер 

су умногоме заслужне за садржај часописа (Катарина) и његов изглед/дизајн (Марија). 

У октобру месецу је активиран и инстаграм профил часописа, као и фасцикла на сајту 

Школе, где повремено објављујемо поједине текстове, како бисмо заинтересовали ученике, 

њихове родитеље и запослене да нас читају и прате. 

Име часописа коначно је установљено у новембру месецу и оно гласи Испод шешира. 
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Штампани облик часописа изашао је у понедељак 27.12, када је одржано и представљање 

часописа у свечаној сали, коме је присуствовао и директор школе. Школа је платила 

штампање − тираж од 200 бројева, а надаље ће се часопис сам финансирати од дела зараде 

овог продатог тиража. Други део зараде ићи ће у хуманитарне сврхе, болесној ученици 

Александри Савић. 

Посебно се захваљујем свим уредницима и ауторима текстова, као и директору и 

професорима (Александру Герасимовићу, Биљани Ковачевић, Драгани Стојановић) који су 

помогли да часопис, сајт или профил изгледају овако како изгледају. 

Уложили смо велики рад и направили дивну атмосферу ентузијаста који знају шта раде и 

то раде од срца и са великим умећем. 

Волели бисмо да и други ђаци и професори осете колико је важно да се заинтересују како 

за писање тако и за продају часописа јер имамо и шта да кажемо и коме да помогнемо. 

Следећи број ће изаћи на пролеће и за њега се већ спремамо 

Рад Новинарске секције у другом полугодишту школске 2021/2022. 

Како бисмо унапредили рад у оквиру секције и добили бољи часопис, у другом 

полугодишту, тј. за други број часописа уредништво је промењено: главне уреднице су 

постале Марија Крунић (дизајн и прелом) и Катарина Урлић (рад на текстовима), а 

именовано је петоро уредника посебних рубрика: Милош Пањевац (Наука), Катарина 

Урлић (Школа и Перо Прве), Андреа Томић (Око мене), Викторија Амиџић (Ризница и 

Култура), Саша Ћалић (Спорт) и проф. Данијела Вујетић (Речи + лектура). Ана Ћалић и 

Урош Палевић задужени су за дигитални део и фотографије. 

Друга новина односила се на простор где су текстови слати (у оквиру мејл-налога) и на 

дистрибуцију текстова − тачно се знао редослед слања, прегледања, читања и лектуре и 

тиме је значајно унапређен рад, и многи послови нису рађени дупло. 

Сваки уредник бавио се текстовима своје рубрике, сакупљао их, писао и на захтев добијао, 

пратио рад Школе и појединаца који се односи на рубрику коју уређује. Производ оваквог 

рада су садржајнији текстови и текстови који подробније прате рад ученика у Школи и саме 

Школе, свега што се организује и што треба забележити. 

Све талентоване ученике до којих смо дошли у Школи, укључили смо у рад, било да је реч 

о цртачима стрипа, портрета, фотографима, песницима, критичарима позоришне сцене, 
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организаторима трибина, спортистима, професорима који имају секције или пишу, свирају 

или припадају историји наше школе па их треба поменути... 

Тако детаљно припреман часопис изашао је 14. јуна (други број, који је посвећен недавном 

преминулом Миловану Витезовићу), а промоција у Свечаној сали је одржана 17. јуна у 

међусмени. 

Боље смо организовали и продају часописа па је готово цео тираж од 200 бројева продат за 

недељу дана (многи су примерци купљени на самој промоцији, а одељењске старешине су 

добили пет-десет часописа и дали свом одељењу, које је купило на додели диплома или на 

ЧОС-у). Пет примерака предато је директору за будуће/нове представнике у Савету 

родитеља или друге намене (архиву и сл.). 

Износ који је потребан за јесењи, трећи број, предат је директору Школе (77100 дин.) и 

стављен у сеф, а остали износ – 33600 (на који је директор додао 2000, а старешина Данијела 

6000, а потом претворен у 350 евра), уручен је 4.7.2022. оцу Александре Савић, на сахрани. 

Као идејни творац и главни и одговорни уредник часописа изузетно сам задовољна радом 

уредништва, али ће се, пошто је углавном реч о матурантима, оно морати мењати, па нас 

најесен чекају нова младост и нове идеје. 

 
 

Дебатни клуб 

Секцијом руководи: Драгана Стојановић 

У складу са мерама спречавања ширења вируса COVID-19, радионице Дебатног 

клуба нису биле одржаване током септембра и прве половине октобра школске 2021/2022. 

године. 

Октобар 

Презентациона дебата Дебатног клуба на тему „Овај дом би радије био појединац 

изузетне лепоте и просечног интелекта, него појединац изузетног интелекта и просечне 

лепоте“одржана је 18. октобра 2021. године, у свечаној сали школе. Учесници дебате били 

су ученици Прве београдске гимназије, Теодор Крстић (4/6), Вукашин Лаловић и Страхиња 

Батањски (4/7), бивши ученици гимназије, Милена Баљак и Максим Михаиловић, а учешће 

је узео и студент Факултета политичких наука, Филип Станарчић. 

Прва радионица клуба одржана је 28. октобра, а тема радионице била је аргументација. 

Новембар 
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Током овог месеца одржане су четири радионице ( 4, 5, 18. и 25. новембра). Редом је 

обрађивано побијање аргумената, први део стола и други део стола у британској 

парламентарној дебати, док је последња радионица била практичног типа. 

Полазници су дебатовали на тему: „Овај дом би дозволио деци да у школама бирају часове 

esports-a уместо часова физичког васпитања“. Ту радионицу су, поред координатора, 

реализовале: Маја Крстић (бивша ученица Прве београдске гимназије и победница 

„Децембарца“, регионалног почетничког турнира), Милена Баљак (бивша ученица Прве 

београдске гимазије и представница Србије на средњошколском светском првенству у 

дебати, одржаном у Загребу 2018. године) и Катарина Бацковић (бивша ученица Прве 

београдске гимазије и представница Србије на средњошколском светског првенству у 

дебати, одржаном онлајн 2020. године). 

Поред четири радионице, 24. новембра одржана је дебата у сарадњи са Петом 

београдском гимназијом, поводом припрема за први дебатни турнир „Децембарац“. 

Учесници дебате наше школе били су Урош Ребић, Уна Матић (2/4) и Нела Нађвински (2/7). 

Дебатовало се на тему: „Овај дом био забранио стварање странака базираним на етничкој 

припадности у послератним државама“. 

Децембар 

У децембру су одржане четири радионице Дебатног клуба(2, 9, 16. и 23. децембра). 

Прва, друга и четврта радионица биле су практичне. На трећој радионици разговарало се о 

дебатном турниру „Децембарац“ и уједно је вршена анализа истог. 

Престижни регионални почетнички дебатни турнир „Децембарац“ је одржан је 11. и 12. 

децембра на Правном факултету у Београду. Учествовали су ученици средњих школа и 

факултета. 

Учесници из наше школе: Нела Нађвински (2/7), Стефан Томић, Уна Матић (2/4), 

Павле Узуновић, Мина Дамњановић (1/9), Вук Цветковић, Миа Нешковић (2/1), Павле 

Шундерић(2/2) и Анастасија Лена Дакић (1/8). Нела Нађвински проглашена је за најбољег 

говорника турнира, а уједно и најбољег говорника средњошколског турнира. Она је, такође, 

са својом партнерком учествовала и у финалу турнира. Поред ње, у елиминационе рунде 

турнира прошли су и Миа Нешковић и Вук Цветковић. 

Као судије на турниру, учествовали су Теодор Крстић (4/6) и Страхиња 

Батањски(4/7). Страхиња Батањски судио је и у полуфиналу турнира. 
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Посебно је важно истаћи допринос координатора клуба, матураната и активних 

дебатера, Теодора Крстића, Страхиње Батањског и Вукашина Лаловића који су редовно 

одржавали контакт са ученицима у смислу обавештавања, реализовали радионице и 

припреме за турнир, бринули о просторијама школе и безбедности по окончању радионица. 

Ученик Богдан Вићентић (4/7) посебно је водио рачуна о инстаграм налогу Дебатног клуба 

и обавештавању путем истог, а у припреми је и сајт самог клуба чији ће дизајнер бити 

наведени ученик. 

Предавачи који су посебно допринели раду Дебатног клуба су и бивши ученици школе, 

Катарина Бацковић и Милена Баљак 

Укупан број одржаних радионица у првом полугодишту: 9 

 
 

Активности клуба током другог полугодишта 

Јануар 

У јануару радионице радионице нису биле одржаване због школског распуста. 

Фебруар 

У фебруару су одржане три радионицр дебатног клуба (3/10/17.02.). Прве две радионице су 

биле посвећене практичним дебатама, док је трећа била намењена анализирању тема и 

припреми за предстојећи турнир "Fire5five". 

Март 

У марту је било одржано 5 радионица (3/10/17/24/31.03.). Прве три радионице су биле 

практичне, док су четврта и пета биле тематске радионицe о политици и економији. Такође, 

одржана су два турнира на којима су учествовали ученици наше школе. Дебатни турнир 

Пете београдске гимназије "fire5five", освојио је ученик Страхиња Батањски (4/7) са својим 

партнером. Давид Миленковић и Жарко Баћовић (3/10) пласирали су се у финале. Страхиња 

је такође заузео и треће говорничко место. На турниру су учествовали и Вук Цветковић(2/1), 

Анастасија Лена Дакић(1/8), Страхиња Пленча и Стефан Томић (2/4). Дебатни турнир 

Економског факултета "Монопол" освојили су Страхиња Батањски и бивша ученица наше 

школе, Катарина Бацковић. Средњошколско финале турнира освојили су Давид 

Миленковић и Жарко Баћовић (3/10). Катарина и Страхиња су заузели четврто и пето 

говорничко место. Вук Цветковић и Давид Миленковић су заузели осмо и десето место. 

Такође, учествовали су и Нела Нађвински(2/7), Кристина Станић и Стефан Томић. 
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Април 

У априлу су одржане три радионице (7/14/21.04.). Прве две су биле практичног типа, док је 

трећа била у виду предавања о фрејмингу у дебати. 

Мај 

У мају је одржана једна радионица (5.05.) која је била посвећена припреми за дебатни 

турнир "Дени Крејн" у организацији Факултета политичких наука (07/08.05). На турниру су 

учествовали Страхиња Батањски, Катарина Бацковић и Вук Цветковић. 

Професор Драгана Стојановић припремила је доказни материјал у сврху предлога ученика- 

добитника награде у области дебате и беседништва. На основу приложених доказа, 

добитници награде у школској 2021/22. години су Страхиња Батањски (4/7) и Теодор 

Крстић (4/6). 

Укупан број радионица у години: 21 

 

 
Историјска секција 

Секцијом руководи: Стефан Дамњановић 

Школске 2021/2022. године, Историјска секција прве београдске школе није 

реализовала пројекат „Бео Кул-градска тура“, епидемијске ситуације. 

У плану су биле посете бројним институцијама и гостовања уважених стручњака, али смо 

успели само да угостимо Бојана Арбутину и Биљану Марцојевић из Музеја геноцида који 

су одржали предавање о „Крагујевачком октобру“ 21. октобра 2021. године. 

 
 

Биолошка секција „Врабац“ 

Секцијом руководи: Перовић Снежана, професор биологије 

Током школске 2021/22 године већина активности је реализовано он-лине. 
 

1. Институт за молекуларну генетику и генетички инжењеринг( ИМГГИ) организвао је 

ПРОГРАМ БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ за ученике од 1. до 4. разреда 

гимназија и средњих стручних школа који паралелно са редовном наставом желе да 

стекну додатна знања и да се упознају са научно-истраживачким радом у 

области природних наука-пријављивање је било до 30.новембра. 
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У школској 2021/22 години због епидемиолошке ситуације и важећих мера опреза већина 

заједничких активности реализоваће се преко различитих платформи доступних на 

интернету, 

САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ који се реализују у оквиру програма су: 

- Обрада актуелних тема из области природних наука кроз предавања у ИМГГИ и другим 

научним и културним установама; 

- Упознавање са савременом методологијом која се користи у биологији и хемији кроз 

демонстрационе вежбе у ИМГГИ и приликом посета институцијама и факултетима; 

- Савладавање академских вештина и практичних аспеката научно-истраживачког рада 

(читање и писање сажетака и радова, планирање истраживачких пројеката, обрада 

резултата, презентовање радова); 

- Усвајање научног метода и развој критичког мишљења решавањем истраживачких 

задатака и израдом мини-пројеката кроз интерактивне радионице и рад у групама; 

- Учешће у организацији и реализацији научно-популарних манифестација и ангажовање 

полазника у својству демонстратора и волонтера. 

 
2. Од 08. до 15. новембра одржан је 12. Међународни фестивал зелене културе (Green 

Fest) под слоганом „Климатскa узбуна“. Фестивал је одржан онлајн. 

Филмски садржај су ученици гледали на https://greenfest.rs/dugometrazni-filmovi/ и 

на https://greenfest.rs/kratki-i-srednji-metar/. 

Панел дискусије су биле емитоване онлајн на: https://www.facebook.com/GreenFest/: 

- 08.11., у 19:00 часова „Климатска акција и КОП 26“ 

- 09.11., у 19:00 часова „Како грађани постају произвођачи електричне енергије?“ 

- 12.11., у 19:00 часова „Невидљиви урбанизам климатских промена“ 

На порталу су од 8. новембра биле доступне и две панел дискусије „Како Србија може да 

декарбонизује свој електроенергетски систем?“ и „Будућност зелене градње.“ 

Ученици су могли да посете и дигиталну изложбу о климатским променама, која је 

настала у склопу пројекта КАРАВАН ЗА КЛИМУ 3.0. ( https://greenfest.rs/panel-diskusije-i- 

predavanja/#fi.) 

https://greenfest.rs/dugometrazni-filmovi/
https://greenfest.rs/kratki-i-srednji-metar/
https://www.facebook.com/GreenFest/
https://greenfest.rs/panel-diskusije-i-predavanja/#fi
https://greenfest.rs/panel-diskusije-i-predavanja/#fi
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3. Српско друштво за молекуларну биологију организовало је предавање 

„Next biotechnological plants for addressing global challenges” које је одржала француска 

научница др Anjes Rikroš. 16. децембра у 17:00 часова, путем Зоом платформе, 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4Pl1qUES0XZbDmVQUyvu1t- 

_hR_wzSVe98R7xmS-dpLbXA/viewform). Она је професор генетике биљака на институту 

AgroParisTech и гостујући професор на Државном универзитету Пенсилваније. Своју 

богату каријеру посветила је биотехнологији биљака, али и биоетичким и 

безбедносним питањима која се појављују при коришћењу нових технологија. 

Ученици су сазнали више о актуелним глобалним изазовима у пољу генетичке 

модификације хране, као и о томе на који начин законске регулације утичу на ове 

иновације. 

4. Српско друштво за молекуларну биологију, организовало је 23. децембра, од 19:00 

часова, путем Зоом 

платформе, ( https://www.youtube.com/channel/UCH0MyJiLORyS8IipxpJRncQ/featured), 

предавање „Зелене молекуларне биотехнологије”, које је одржала др Јасмина 

Никодиновић Рунић, руководилац Групе за за еко-биотехнологију и развој лекова на 

Институту за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство. Представила пројекте и рад своје истраживачке групе. Неке од 

њих су употреба микроорганизама за рециклирање пластичног отпада у једињења са 

додатом вредношћу, развој нових метода за борбу против патогена отпорних на 

антибиотике или развијање нових биофармацеутика. 

 
5. Студентска секција Српског друштва за молекуларну биологију је организовала је он- 

лине разговор са добитницима Нобелове награде за медицину или физиологију. Наши 

ученици су могли да дискутују са њима о њиховим областима истраживања, погледима на 

науку и искуствима из каријере. 

Имали су прилику да разговарају са: 

1. Dr Williama G. Kaelin-a, руководилац лабораторије на Dana-Farber/Harvard 

Cancer Centre, који је 2019. године поделио Нобелову награду за медицину или 

физиологију за своје откриће улоге вон-Хиппел-Линдау протеина и ХИФ 1-алпха и 2- 

алпха у механизмима детектовања кисеоника у малигним ћелијама. Предавање је 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4Pl1qUES0XZbDmVQUyvu1t-_hR_wzSVe98R7xmS-dpLbXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4Pl1qUES0XZbDmVQUyvu1t-_hR_wzSVe98R7xmS-dpLbXA/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCH0MyJiLORyS8IipxpJRncQ/featured
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одржао 31.01.2022. од 19:30 часова по ЦЕТ времену Описао нам је свој пут до Нобела и 

поделио са нама своје мишљење о науци. Пријавни формулар је био: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ntfYtle_nADZd7h3cEKjOVETFRFuaFuic1B5 

VtBPjYv4mg/viewform) 

2. Проф. Andrew Fire, професор патологије на Stenfordu и добитник Нобелове 

награде 2006. за откриће механизма РНК интерференције. Проф. Фире није одржао 

класично предавање, већ смо са њим имали мање формалну дискусију, како је он лично 

замислио. Предавање је одржао 01.02.2022. од 20:00 часова по ЦЕТ времену. Пријавни 

формулар је био: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9sFGVeY2dJU2N9ImL4mvaU5T1jdxpkFbN1F 

Elw70UHFbIjw/viewform) 

 

6. Програм биологије и хемије за средњошколце ИМГГИ у четвртак, 03.02.2022. у 

19:30, организовао је представљање пројекта LEAPSyn-SCI у виду он-лине предавања под 

називом "Drying without dying". 

Пројекат којим руководи др Марија Видовић из ИМГГИ бави се испитивањем структуре и 

функције протеина који биљци Рамонда обезбеђују толеранцију на сушу, као и 

испитивањем могућности 

да се на основу ових сазнања развију нове терапије за 

неуродегенеративне болести:www.leapsynsci.com. 

Пријавни формулар је био: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJlSpm3hz8Jxb_a6xF36_3ldbC1PtXhRSVXp8T 

KkbabqN0A/viewform?usp=sf_link 

7. Ботаничка башта “Јевремовац” организовала је изложбу о агавама и биљкама из 

Мексика. (04. и 05.02.2022.). Посетиоци су могли да први пут виде цветање агаве у 

Београду од када имамју ову биљку стару преко сто година. 

8. Српско друштво за молекуларну биологију је 14.04.2022. од 19:00 часова организовало 

он-лине дружење са Јеленом Шћепановић на Зоом кафи, где су ученици могли да је питају 

све што их занима о њеном дотадашњем искуству и достигнућима. Ученици су добили 

корисне савете и сазнали су са каквим се приликама млади у науци сусрећу. Постављали 

су сва питања која су их занимала у вези њене области истраживања, али су добили и 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ntfYtle_nADZd7h3cEKjOVETFRFuaFuic1B5VtBPjYv4mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ntfYtle_nADZd7h3cEKjOVETFRFuaFuic1B5VtBPjYv4mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9sFGVeY2dJU2N9ImL4mvaU5T1jdxpkFbN1FElw70UHFbIjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9sFGVeY2dJU2N9ImL4mvaU5T1jdxpkFbN1FElw70UHFbIjw/viewform
http://www.leapsynsci.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJlSpm3hz8Jxb_a6xF36_3ldbC1PtXhRSVXp8TKkbabqN0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJlSpm3hz8Jxb_a6xF36_3ldbC1PtXhRSVXp8TKkbabqN0A/viewform?usp=sf_link
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практичне и техничке информације о пријавама на разне нивое студија, раду у 

истраживачким лабораторијама и другим темама које су их занимале. 

Јелена Шћепановић је 2018. завршила основне студије молекуларне биологије и 

физологије, током којих 

је и дуже време волонтирала на ИМГГИ у Лабораторији за молекуларну биологију. 

Током лета 2017. била је учесница праксе Amgen Scholars Program на Paster Institutu у 

Паризу. Своје 

Мастер 2 студије из области геномике и биоинформатике похађала је у Паризу на École 

Normale Supérieure, док је Мастер 2 праксу радила на Paster Institutu u Spitz 

лабораторији, бавећи се еволуцијом 3Д организације генома и регулаторних 

генетичких елемената. 

Јелена је тада била на трећој години доктората на Универзитету Чикага, где 

у Ruthenberg лабораторији ради дисертацију која се бави биологијом хроматина. Њен 

пројекат је везан за регулаторни ефекат нуклеусног актина за архитектуру нуклеуса — 3Д 

организацију генома и РНК полимеразе II. 

Пријавни линк је био: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9bhPLsZ3p7wKJ6gYkQlnaRdCOIe8irsng9MQ 

LDymRJuOSg/viewform) 

9. Ученици из 2-1, 2-2, 2-3 и 3-2 били су учесници радионице „Циркуларна економија“. 

Радови су били изложени у холу гимназије у периоду од 15-29.05.2022. 

Најуспешније радове представила сам на Сајму образовања који је био организован на 

Конгресу најбољих наставника бивше Југославије у Сарајеву од 26-29.05.2022. 

На сајму образовања сам представила еколошки део Арт-еко карав ана и са Снежаном 

Филиповић заједно смо најавили Арт-еко караван Европа - који треба да се реализује од 

следеће школске године. 

10. Наставили смо са прикупљање материјала за хуманитарну акцију “Чеп за хендикеп”. 

 

 
Спортске секције 

У току школске године ученици су учествовали на школским такмичењим 

организованим од стране Савеза за школски спорт Србије: 

1. Пливање ( учешће пет ученика на градском такмичењу) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9bhPLsZ3p7wKJ6gYkQlnaRdCOIe8irsng9MQLDymRJuOSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE9bhPLsZ3p7wKJ6gYkQlnaRdCOIe8irsng9MQLDymRJuOSg/viewform
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2. Стони тенис – градско такмичење ( Владан Плешинац 1/5 и Душан Грујић 4/9 – 

друго место на градском такмичењу) 

3. Атлетика (пласман мушке и женске екипе на градско такмичење) Ученица Софија 

Станковић 4/8 освојила друго место у дисциплини 800м и остварила пласман на окружно 

такмичење. 

4. Мали фудбал (ученици заузели трећи место на општинском такмичењу) 

5. Кошарка (учешће женске екипе на општинском такмичењу) 

6. Баскет 3:3 (учешће мушке и женске екипе на градском такмичењу) Женска екипа 

освојила прво место на градском такмичења и остварила пласман на окружно такмичење. 

На окружном такмичењу заузела друго место. 

7. Одбојка (учешће мушке и женске екипе на општинском такмичењу, женска екипа 

остварила пласман на градско такмичење) 

8. Ватерполо (учешће мушке екипе на градском такмичењу) 

 

 

 
Секција КВИТ – књижевне вечери и трибине 

Руководилац секције: Милица Пророк 

- 9.12.2021. Свечана академија у част Јована Дучића у Српској академији наука и 

уметности (организован одлазак чланова секције) 

- 9.02.2022. књижевно вече посвећено поезији Мирјане Булатовић у Студентском 

културном центру 

- 24.02.2022. разговор о Андрићевој књижевности и приватном животу нашег нобеловца у 

Спомен-музеју Иве Андрића 

- 2.03.2022. трибина са Рамбом Амадеусом 

- 16.03.2022. књижевно подне са песникињом Мирјаном Булатовић у Свечаној сали Прве 

београдске гимназије 

- 21.03.2022. књижевно подне са Љубивојем Ршумовићем у Свечаној сали Прве 

београдске гимназије 

- Договорена гостовања за наредну школску годину 

 

Еколошки клуб Прве београдке гимназије – Еко трибине 

Руководилац секције: Милица Пророк 
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- Милица Пророк помогла ученицима да организују еколошки клуб школе 

- 15.10.2021. одржана трибина у школи &quot;Планета или пластика&quot; 

- Еколошки клуб Прве у сарадњи са Ђачким парламентом набавио канте за рециклирање 

папира и пластике у школи 

- 2.03.2022. трибина са Рамбом Амадеусом у сарадњи са секцијом &quot;КВИТ&quot; 

- 29.04.2022. трибина &quot;Планета или пластика&quot; у оквиру Арт/еко каравана у 

Првој 

београдској гимназији 

- 22.05.2022. посета ученика Ректорату и разговор са проректором Универзитета у 

Београду проф. др Ратком Ристићем, председником новооснованог универзитетског 

Одбора за заштиту животне средине 

- Одабране теме и прирпемљене трибине за наредну школску годину које се баве темама о 

заштити животне средине. 

 

 

КЛУБ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 
 

професори Снежана Филиповић, Марина Чудов, Снежана Перовић 

Пројекат Клуб је настао у складу са раније уоченим повећаним потребама за 

активностима ученика које би се реализовале ван редовне наставе, и већ спроведеним 

активностима у току претходних школских година. 

Клуб је намењен организацији ваннаставних активности ученика, изложбама, 

организацији концерата, позоришних представа и трибина за ученике, родитеље и 

професоре, помоћи ученицима са адаптивним проблемима као и сарадњи бивших и 

садашњих професора и ученика. 

У оквиру просторија клуба, осим музичког клуба, бендова Прве и талентованих солиста 

током протекле школске године радили су клубови за ликовну, примењену уметност, 

фотографију и филм. Реализоване су манифестације као што је Прва има таленат, 

припремане приредбе за Светосавску академију и Дан школе, осмишљено је и реализовано 

више изложби, како дигиталних тако и класичних, на пр. дигиталне изложбе Зимски и 

Летњи салон, изложба Употребни предмети од материјала за рециклажу, изложба радова 
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матураната који су похађали наставу Уметности и дизајна итд. После две године паузе 

настављен је АртЕко караван, а запажено учешће наших ученика на конкурсима Мој 

Београд донело нам је сарадњу са удружењем СОРАС. Детаљан извештај о свим овим 

активностима може се прочитати у оквиру извештаја Стручног већа уметности и Актива 

биологије. 

 
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Пројекти који су у себи имали планирану размену ђака нису реализовани због познате 

здравствене ситуације с вирусом Ковид 19 и одлуке Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о забрани путовања у иностранство. Задржана је комуникација с 

гимназијом "Валтер Ратенау" из Берлина у оквиру комуникације наставника који су били 

укључени у пројекат ранијих школских година. 

Пројекат "Култура сећања" је реализован у свим осталим деловима одржавањем 

специјализованих часова у оквиру редовне наставе у одељењима III4,5,6,7,8. 

 

 

 

 
10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА 

ПСИХОЛОГ 

У школској 2021/2022. години настава се већим делом реализовала према првом 

моделу, тј. непосредно у школи (само у периоду од 20.09. до 22.11. 2021. одвијала се према 

комбинованом моделу када су ученици били подељени у групе и долазили у школу сваки 

други дан). Психолог је остваривала рад непосредно у школи, као и путем интернета у 

зависности од потреба школе. Циљеви и задаци реализовани су кроз активности у следећим 

областима рада: 

 
I. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину

 Учешће у изради Акционог плана развојног плана за школску 2022/2023. годину

 Учешће у раду Комисије за спровођење уписа и пријема документације за ученике 

првог разреда

 Помоћ одељењским старешинама око планирања рада са одељењском заједницом
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 Учешће у пословима око уписа ученика и формирања одељења, распоређивању 

накнадно уписаних ученика

 Креирање годишњег и месечних планова психолога

 У сарадњи са педагогом и директором школе, осмишљавање мера за побољшање 

слабије оцењених сегмената рада наставника на основу анализе резултата 

истраживања „Мишљење ученика о раду наставника“

 Учешће у планирању и реализацији истраживања образовно – васпитних сегмената 

рада школе у сарадњи са институцијама од значаја (Школска управа, ЗУОВ, 

Министарство просвете, МУП, факултети и др.)

 Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности (непосредно и онлајн)

 Учешће у планирању и организацији привремених замена часова

 Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе и угледних часова 

(непосредно и онлајн)

 Учешће у планирању иновативних облика наставе и других облика образовно- 

васпитног рада

 Учешће у планирању и реализацији активности Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, злостављања, занемаривања и насиља

 Учешће у планирању и реализацији активности Тима за инклузивно образовање

 Учешће у планирању и реализацији активности Стручног актива за развојно 

планирање

 Координирање радом Стручног актива за развојно планирање

 Учешће у планирању и реализацији иницијалног тестирања ученика првог разреда 

из предмета- математика, српски језик, физика, хемија, биологија, географија, 

историја, први и други страни језик

 Учешће у онлајн активностима везаним са организацију наставе и рад школе на 

даљину

 
II. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

 
 Систематско праћење и вредновање васпитно - образовног рада, тј. наставе 

(непосредно и онлајн) и предлагање мера за побољшање квалитета рада у школи у 

складу са образовним и развојним потребама ученика

 Систематско, недељно, онлајн праћење, анализирање и вредновање оперативних 

планова наставника трећег и четвртог разреда, као и њихове усклађености са 

могућностима ученика

 Континуирано праћење напредовања ученика у учењу и развоју уживо и онлајн

 Праћење реализације образовно- васпитног рада - посете часовима (увид у рад новог 

члана, приправника, угледни и огледни часови, рад наставника по жалби и др.), 

преглед педагошке документације (непосредно и онлајн)
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 Праћење реализације ваннаставних активности и културних манифестација у школи 

(непосредно и онлајн)

 Координација наставе

 Координација члановима комисије за стално праћење евиденције и документације 

и уписивања веродостојних података у Књигама о евиденцији образовно- 

васпитног рада, тј. есДневник

 Учешће у раду Комисије за упоредни преглед матичних књига и сведочанстава

 Учешће у раду Комисије за спровођење конкурса за наставнике

 Учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 

2021/22. годину

 Праћење успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

извештавање на седницама наставничког већа о томе и предлагање мера за њихово 

побољшање (уживо и онлајн)

 Праћење и вредновање мера индивидуализације

 Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање мера за побољшање

 Учествовање у праћењу и вредновању иновативних активности у школи

 Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима онлајн

 Учешће у праћењу и вредновању истраживања образовно- васпитног рада које је 

реализовала школа у сарадњи са научностраживачким установама или стручним 

друштвима (ЗУОВ, Министарство просвете, факултети, Институт за психологију, 

Школска управа и др.)

 
III. Сарадња са наставницима 

 
 Континуирана сарадња са наставницима је остваривана на пословима одељенског 

старешинства- едукација одељенских старешина за рад са одељенским заједницама 

и родитељима, помоћ у праћењу напредовања ученика и одељења, као и 

осмишљавању васпитног рада, унапређењу односа ученика и наставника, медијацији 

конфликата и решавању актуелних проблема у одељењу

 Посете часовима редовне наставе (непосредно и онлајн) ради стицања основних 

информација о наставном процесу, затим огледним и угледним часовима, као и 

ваннаставним активностима уз инструктивни рад са наставницима

 Инструктивни рад са приправницима и новим наставницима

 Учешће у раду комисија за проверу савладаности програма увођења у посао 

наставника

 Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, 

стратегијама учења и мотивисања за учење
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 Упознавање наставника са психолошком проценом индивидуалних карактеристика 

ученика

 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка

 Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности

 Пружање подршке наставницима у раду са родитељима

 Оснаживање наставника за тимски рад кроз учешће у раду стручних већа

 Подршка наставницима у креирању плана стручног усавршавања

 Праћење начина вођења педагошке документације наставника, прегледање 

педагошке документације – дневника, матичних књига, педагошких свезака

 Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе 

увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода, средстава и 

облика рада

 Праћење стручног усавршавања наставника у оквиру установе и изван ње и 

израђивање интерних сертификата према Интерном правилнику о стручном 

усавршавању

 
IV. Сарадња са ученицима 

 

 Праћење процеса адаптације ученика на школу и животне околности изазване 

пандемијом и подршка у превазилажењу тешкоћа

 Праћење развоја ученика и њиховог напредовања у учењу

 Психолошко процењивање ученика применом стандардизованих мерних 

инструмената и процедура

 Праћење оптерећености ученика за време онлајн наставе

 Саветодавни рад са ученицима који имају емоционалне и социјалне проблеме, 

тешкоће у учењу, проблеме у прилагођавању и др.

 Идентификовање и пружање подршке ученицима са изузетним способностима

 Рад са ученицима на развијању стратегија и усвајању савремених метода учења

 Професионална оријентација ученика завршних разреда- примена батерије 

психолошких тестова, групни и индивидуални саветодавни рад

 Организација онлајн презентација факултета као део каријерног вођења ученика, 

посебно, презентација које реализују бивши ученици наше школе

 Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који су извршили повреду правила 

понашања у школи- са ученицима који су неоправдано изостали са наставе више од 

четири часа, са ученицима који су својим понашањем угрожавали друге у 

остваривању њихових права, и са ученицима који су извршили тежу повреду радне 

обавезе ученика

 Сензибилизација ученика за инклузију
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 Пружање подршке и помоћ ученицима у раду Ученичког парламента

 Пружање психолошке подршке ученицима у акцидентним кризама

 Рад са ученицима на унапређењу ставова и вредности потребних за живот у 

савременом друштву; стратегије учења и мотивација за учење, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, сензибилизација и 

уважавање различитости), здрави стилови живота и друго

 Писање препорука ученицима који желе да се пријаве у Истраживачку станицу

„Петница“, као и онима који желе да наставе школовање у иностранству 

 Посећена су одељења првог и четвртог разреда, као и поједина одељења осталих 

година у којима се указала потреба. Разговарано је о односу са родитељима и 

наставницима, неуспеху у учењу, избору занимања, начинима превазилажења 

стреса и прилагођавања на живот и рад у условима пандемије

 Са одељенским заједницама првог разреда обрађиване су теме везане за 

адаптацију, анксиозност и панична стања, рационализацију процеса учења, физичке 

и психичке промене на адолесцентном узрасту и др.

 
V. Сарадња са родитељима 

 

 Прикупљање података од родитеља који су од значаја за упознавање и праћење 

ученичког развоја

 Континуиран саветодавни рад са родитељима чија деца имају сметње у учењу, 

развоју и понашању

 Предавање за родитеље „Перфекционизам“ као подршка јачању родитељских 

васпитних компетенци и едукација о психолошким карактеристикама 

адолесцената

 Сарадња са родитељима у оквиру школских тимова

 Учешће на заједничким родитељским састанцима приликом дочека ученика првог 

разреда

 Учешће у раду Савета родитеља, информисање и сензибилизација родитеља за 

учешће у животу и раду школе

 

VI. Сарадња са директором, помоћником директора и другим стручним сарадником- 

педагогом 

 

 Континуирана сарадња са директором, помоћником директора и педагогом школе у 

свим релевантним темама за рад школе (уживо и онлајн): обезбеђивање ефикасности 

и флексибилности образовно - васпитног рада школе, подела одељенског 

старешинства, реализација активности стручних органа и тимова школе, креирању 

школских докумената, прегледа, извештаја, анализа, стратешких докумената школе, 

јачања компетенци наставника, уписа нових ученика, приговора родитеља на оцену 

из предмета и владања, организације матурских, поправних и разредних испита,
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планирања и реализовања разних облика стручног усавршавања и решавања 

ситуационих проблема у току школске године (непосредно и онлајн) 

 Сарадња са секретаром школе у вези са правним оквирима актуелних питања која су 

се појавила у раду, као и у креирању нових школских докумената

 
VII. Рад у стручним органима и тимовима школе 

 

 Учешће у раду Наставничког већа

 Учешће у раду тимова: Стручних већа за образовне области и свих Актива, Стручног 

актива за развојно планирање, Актива за развој школског програма, Тима за 

самовредновање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, Педагошког колегијума, Одељенских већа, Тима за професионални 

развој и каријерно вођење и саветовање, Тима за инклузивно образовање, Тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије

 У раду Комисије за полагање матурских испита, Комисије за преглед педагошке 

документације, Комисије за упис ученика у први разред, комисије за израду 

Годишњег плана, Комисија за процену савладаности програма приправника и др.

 Учешће у раду Савета родитеља

 
VIII. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама 

локалне самоуправе 

 

 Остварена је сарадња са ваншколским институцијама у циљу подршке развоју 

ученика. Градским Центрима за социјални рад, Институтом за ментално здравље 

Палмотићева и Паунова (одељење за адолесценте), „Др Драгиша Мишовић“ – 

одељењем за адолесцентну психијатрију и психо-терапију, општином Стари град, 

Домом здравља Стари град, Институтом за трансфузију крви, Центром ѕа културу 

Стари град, Филозофским факултетом, ФОН-ом, Сингидунум универзитетом, 

Филолошким факултетом, Биолошким факултетом, Регионалним центром за 

таленте, Истраживачком станицом за младе „Петница“. Специфичност овогодишње 

сарадње је да се углавном одвијала преко интернета и да је била у смањеном обиму.

 Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитање, Друштвом 

психолога, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, Градским секретаријатом за образовање

 Учешће у истраживањима просветних, научних и др. установа (нпр. ЗУОВ-а, 

Министарства просвете, Филозофског факултета, Института за ментално здравље..)

 Саветница на СОС телефону Министарства просвете

 

IX. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу

 Вођење евиденције о раду са ученицима
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 Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, посећеним часовима, 

облику стручног усавршавања, тј. вођење све потребне документације у свим 

доменима рада психолога

 Писање записника са седница Савета родитеља, Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, и других седница стручних 

органа, по потреби

 Вођење документације о посећеним часовима

 Припрема за све послове предвиђене годишњим и оперативним плановима рада 

психолога

 Прикупљање и чување података о ученицима у складу са кодексом психолога

 Вођење документације о ученицима који су извршили одређену повреду правила 

понашања, или о ученицима који су поднели приговор или молбу – извештаји 

и/или мишљења психолошко - педагошке службе

 Стручно усавршавање: праћење стручне литературе, учествовање у активностима 

струковног удружења - Друштва психолога, Републичке секције стручних 

сарадника, учествовање на састанку спољних сарадница МПНТР за заштиту од 

насиља

 Учествовање на Интернационалној интердисциплинарној конференцији 

психотерапије посвећеној „Love And The Present Human Condition“

 Учествовање на акредитованој обуци ЗУОВ – а „Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у средњој школи“.

 Хоризонтално стручно усавршавање у школи према предвиђеним активностима у 

оквиру плана стручног усавршавања- присуствовање угледним/огледним часовима: 

интердисциплинарном часу на тему филозофије егзистенцијализма, а у контексту 

припреме читања дела Алберта Камија “Странац“ и „Фауста“, затим „Златно доба 

српске културе“ и предавању за наставнике „ Тешка комуникација“

 Евалуација сопственог рада

 
ПЕДАГОГ 

У протеклој школској години педагог је покушала да одговори на потребе ученика и да 

продуктивно успостави сарадњу са наставницима и родитељима. Обавезе и задаци 

реализовани су кроз следеће активности: 

 Вођење документације која обухвата израду: годишњег плана и програма рада 

педагога, месечног плана и програма рада педагога, дневног извештаја/евиденције о раду 

педагога, евиденцију података о напретку ученика уз помоћ личних досијеа ученика –

„ученичких досијеа“, евиденцију о сарадњи са родитељима и ученицима,   писање 
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протокола/записника о посећеним часовима, писање записника са састанака стручних 

органа, израду извештаја о раду школе у оквиру стручних органа, писање полугодишњег и 

годишњег извештаја о раду педагога... 

 Саветодавни рад са ученицима, наставницима и родитељима 

 После сваког класификационог периода вршена је анализа успеха ученика 

разговарано је о мерама за побољшање успеха 

 Организацију привремених замена одсутних наставника и надокнада изгубљених 

часова, као и помоћ у организационим активностима школе у оквиру активности 

рада координатора наставе 

 Учешће у организацији полагања матурских, поправних и разредних испита 

 Организацију уписа ученика у први разред гимназије 

 Учешће у више Тимова и Комисија, према налогу директора 

 Присуство састанцима Педагошког колегијума, Стручних већа, Актива, Тима за 

заштиту ученика од насиља, Тима за самовредновање, седницама Наставничког већа 

и Одељењских већа.. 

 Сарадњу са друштвеним институцијама 

 Присуство састанцима Савета родитеља 

 Континуирано стручно усавршавање 

 Што се тиче појединачног прегледа активности према различитим областима рада 

педагога, педагог је у протеклој школској години обављала следеће активности:

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 Учествовање у изради плана самовредновања – планирана је анализа кључне 

области: „Подршка ученицима“. 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за наредну школску годину 

 Припремање годишњег и месечних планова рада педагога, 

 Спровођење анализе и истраживања у установи, у циљу испитивања потреба 

ученика, родитеља, локалне самоуправе, кроз реализацију и анализу резултата 

истраживања ''Мишљење ученика о раду наставника'' и активности планиране у 

оквиру тога, такође кроз вршење анализе успеха ради праћења напретка ученика, 
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кроз анализу анкета за самовредновање школе, анализу ученичких анкета у 

случајевима сумње на насиље ... 

 Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада, 

 Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности, као и у организацији 

привремених замена часова и прављењу распореда, 

 Учешће у планирању обиласка часова редовне наставе и угледних/огледних часова 

 Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

 Учешће у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, 

учешће у планирању и реализацији екскурзија, 

 Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика, 

медијског представљања и слично, 

 Пружање помоћи наставницима у изради планова редовне наставе, допунског, 

додатног рада, плана рада одељењског старешине, секција, 

 Учешће у избору и предлозима одељењских старешина, 

 Учешће у формирању одељења, распоређивању новопридошлих ученика. 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 Систематско праћење и вредновање образовно - васпитног, односно наставног 

процеса, као и развоја и напредовања ученика, 

 Праћење реализације образовно– васпитног рада, кроз посете часовима (како 

угледних и огледних, тако и ради увида у рад приправника, новог члана колектива, 

ради увида у рад наставника по жалби, увида у рад искусног члана колектива ...), 

вршење прегледа педагошке документације, као и кроз обављање функције 

координатора наставе једном до два пута недељно 

 Праћење реализације образовно– васпитног рада, у току наставе на даљину, као 

супервизор кроз присуство конференцијским часовима 

 Праћење рада наставника на платформама за учење и анализа онлајн наставе 
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 Учешће у истраживањима образовно– васпитне праксе које је реализовала школа, 

научно истраживачка институција или стручно друштво (Министарство просвете, 

Школска управа, разни факултети, институти, МУП, ЗВКОВ, ЗУОВ …) у циљу 

унапређивања васпитно-образовног рада, 

 Учешће у изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе и 

изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе 

 Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

извештавање на састанцима стручних органа о томе, и предлагање мера за њихово 

побољшање, 

 Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, 

 Учешће у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика, кроз писање педагошких профила и предлагање мера индивидуализације за 

ученике код којих се указала потреба, 

 Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање 

школског успеха, 

 Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика, водећи рачуна о критеријумима 

Правилника о оцењивању. 

 Учешће у изради и презентовању Извештаја о самовредновању школе у претходној 

школској години 

 Праћење реализације ваннаставних активности, као и културних дешавања у 

организацији школе (присуство презентационој дебати ученика; присуство онлајн 

свечаној академији поводом прославе Светог Саве; присуство свечаној академији 

повод прославе 183 године постојања школе; присуство предавању МУП-а у вези са 

безбедношћу ученика, малолетничком делинквенцијом, ремећењем јавног реда и 

мира; присуство књижевним поподневима у гимназији 

 
 III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

  Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовно - 

васпитног рада, односно наставе, увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода, средстава и облика рада



Прва београдска гимназија 

108 

 

 

 Припремање материјала за наставнике „Подсетник за одељењске старешине у 

примени новог ЗОСОВ-а и Правилника о оцењивању“ 

 Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду план 

професионалног развоја, континуирано праћење стручног усавршавања наставника 

у оквиру установе и израђивање интерних сертификата према Интерном правилнику 

о стручном усавршавању у оквиру установе 

 Анализа реализације посећених часова редовне наставе и пружање стручних савета 

наставницима приликом заједничке анализе часа, као и кроз анализу записника о 

посећеним часовима 

 Праћење начина вођења педагошке документације наставника, кроз преглед 

педагошке документације – дневника, матичних књига, педагошких свески, 

месечних и годишњих планова рада , као и кроз материјал који су наставници 

постављали на сајт школе током ванредног стања и током комбинованог модела 

наставе..., 

 Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са 

тешкоћама у развоју), у пружању помоћи ученицима у раду због измењених услова 

и рада на даљину, 

 Оснаживање наставника за тимски рад и сарадња са наставницима у оквиру рада 

Тимова школе, 

 Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних часова и 

примера добре праксе, 

 Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика, као и ученика са којима је обављан саветодавни 

рад, 

 Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја 

часа одељењске заједнице, 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом, 

 Пружање помоћи наставницима приправницима у процесу увођења у посао 
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 Пружање помоћи наставницима у реализацији наставе на даљину и материјала за 

наставу на даљину 

 Пружање помоћи наставницима у организацији такмичења 



IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Праћење оптерећености ученика  Обављање саветодавног рада са новим 

ученицима, саветодавни рад са ученицима око промене смерова, преласка ученика 

између школа, промене статуса из редовног у ванредног ученика, са ученицима који 

су имали проблеме у учењу, који су нередовно долазили на наставу, са ученицима 

којима је била прописана мера додатног васпитног рада због изречене васпитне мере, 

са ученицима који су имали проблеме у адаптацији на нову школу, ученицима који 

су сами затражили савет и помоћ; кроз пружање помоћи ученицима у превазилажењу 

школског неуспеха и личних, развојних проблема карактеристичних за 

адолесцентни период ( ''тражење себе'', незадовољство: изгледом, успехом у школи, 

комуникацијом са вршњацима, родитељима и наставницима; пад самопоуздања, 

превенција непримереног понашања... ) 

 Помагање ученицима због проблема у комуникацији, у релацији ученик-ученик, 

ученик-наставник, ученик-родитељ 

 Помагање ученицима у избору правилних метода учења, 

 Пружање подршке и помоћи ученицима у раду Ученичког парламента, 

 Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању, 

 Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу, кроз 

организацију презентације разних факултета, разних предавања и радионица на тему 

будућег избора каријере, 

 Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, кроз популаризацију здравих стилова живота 

 Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који су извршили повреду 

правила понашања у школи, са ученицима који су неоправдано изостали са 

наставевише од четири часа, са ученицима који су својим понашањем угрожавали 
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друге у остваривању њихових права, и са ученицима који су извршили тежу повреду 

радне обавезе ученика, 

  Обављање групног саветодавног рада са ученицима који су имали проблем 

комуникације са појединим наставницима,

 Обављање групног саветодавног рада са ученицима, у форми часова одељењске 

заједнице и приликом замене одсутних наставника, са темама: ,,Како побољшати 

своје учење, методе успешног учења'', ,,Проблеми адаптације на нову школу'', 

,,Проблем добре организације времена и формирања радних навика '', ''Шта нам се 

допада код наших наставника, а шта не'', „Моћ добре организације“, „Проблем 

дисциплине“ ... 

 Сарадња са ученицима у виду организације и реализације одласка на културне 

манифестације које су биле од значаја за потпуни развој социјалног аспекта 

личности 

 Писање мишљења и препорука ученицима који желе да се пријаве у Истраживачку 

станицу „Петница" 

 Прављење презентације за ученике на тему „Како лакше учити“ која је постављена 

на сајт и била је доступна ученицима током наставе на даљину, а у сврху 

бољеорганизације ученика у време ванредног стања 

 V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

 Учешће на општим и групним родитељским састанцима, приликом групног 

родитељског састанка при пријему првака, 

 Укључивање родитеља у поједине облике рада установе, кроз сарадњу у оквиру 

школских Тимова, 

 Сарадња са родитељима у организацији одређених манифестација за ученике, 

 Пружање подршке родитељима у раду са ученицима са: тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању, проблемима у развоју; пружање помоћи родитељима у 

професионалној оријентацији ученика, 

 Рад са родитељима у циљу прикупљања података о ученицима, 
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 Сарадња са Саветом родитеља, давање предлога по питањима која се разматрају на 

савету, обавештавање родитеља о успеху ученика, организацији рада школе, важној 

школској документацији ... 

 VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 Сарадња са директором и стручним сарадником – психологом школе на 

истраживању постојеће образовно - васпитне праксе и предлагању мера за 

унапређивање, уз заједничку реализацију саветодавних разговора са наставницима 

код којих су постојале одређене жалбе на рад од стране ученика и родитеља, 

  Сарадња са директором, помоћником директора и психологом школе у оквиру рада 

стручних Тимова и Комисија, и кроз редовно размењивање информација, 

 Сарадња са директором, помоћником директора и психологом школе на 

заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе, 

анализи и извештају о раду школе, 

 Сарадња са директором , помоћником директора и психологом на формирању 

одељења и расподели одељењских старешинстава, 

 Сарадња са директором, помоћником директора и психологом на планирању 

активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција, 

 Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и 

њихових родитеља, на оцену из предмета и владања, или по неком другом основу, 

 Сарадња са директором, помоћником директора и психологом у организацији 

Матурског испита, уписа ученика у први разред, поправних и разредних испита, као 

и свих других облика образовно – васпитног рада, 

 Сарадња са директором у вези са формулацијом Протокола на нивоу школе 

 Сарадња са секретаром школе у вези са правним, законским оквирима, у вези са 

ученичким питањима, и сл. 

 Сарадња са библиотекаром. 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМ 

 Учешће у раду Наставничког већа и свих Одељењских већа 
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 Учешће у раду Школске матурске комисије - задаци у оквиру пилот пројекта 

Велика матура 

 Учешће у раду тимова: Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тиму за самовредновање, Тиму за каријерно вођење, 

Тиму за обезбеђивање квалитета рада гимназије, учешће у раду Стручних већа за 

образовне области, у раду свих Актива, а посебно Актива за друштвене науке, 

учешће у раду Комисија на нивоу установе које се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или пројекта, као што су: Комисија за праћење стручног 

усавршавања запослених, Комисија за преглед педагошке документације, Комисија 

за полагање Матурског испита, Комисија за израду Годишњег плана, Комисија за 

процену савладаности програма приправника, Комисија за избор кандидата у радни 

однос и избор наставника на замени … 

  Учешће у раду Педагошког колегијума (присуство и вођење записника). Ови 

састанци су одржавани редовно у току трајања ванредног стања, као и редовног у 

току комбинованог модела, преко Zoom-а,тј. Google meet – а, тако да их је било 

далеко више него претходних школских година 

 Учешће у раду Савета родитеља (присуство састанцима и извештавање) 



VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВ 

 Остваривана је сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака 

васпитно-образовног рада установе, као што су: Дневна болница за адолесценте 

Института за ментално здравље, Дневна болница за болести зависности, Паунова 2 

и Одсек за адолесцентну психијатрију и психотерапију КБЦ-а „Др Драгиша 

Мишовић“, Центар за социјални рад општине Стари град, Дом здравља Стари град, 

Стоматолошка амбуланта школе. У домену превентивних програма педагог је 

остваривала сарадњу и са следећим институцијама и организацијама: Институтом за 

трансфузију крви (Акција добровољног давања крви), Институтом за ментално 

здравље младих, Градском општином Стари град, новинским листом „Политика“ и 

Домом омладине (Фестивал здравља), Домом омладине („Teen talk конференција за 
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младе“), Центром за таленте – Београд 2, Ђачким парламентом и Црвеним крстом 

(прикупљање новогодишњих пакетића за незбринуту децу), FEFA факултетом - 

факултетом за економију и финансије – предавање за ученике трећег и четвртог 

разреда - „Crater“ студиом за визуелну анимацију – каријерно саветовање ученика, 

Дечјим културним центром, Истраживачком станицом за младе - „Петница“... 

Остваривана је сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, Секретаријатом за образовање. Остваривана је и успешна сарадња са 

МУП-ом у вези са заштитом наших ученика), Центром за таленте - Београд, ђачким 

парламентом и Црвеним крстом (прикупљање новогодишњих пакетића за 

незбринуту децу), српскојеврејским певачким друштвом (предавање за ученике „О 

холокаусту – да се никад не заборави“), Медицинским факултетом, Филозофским 

факултетом, Факултетом за медије и културу, Правним факултетом, 

Пољопривредним факултетом...Такође је остварена сарадња са Филозофским 

факултетом, Математичким факултетом, Економским факултетом, , Машинским 

факултетом, Биолошким факултетом, Филолошким факултетом, Физичким 

факултетом („Фестивал физике у Првој“), ФОН – ом, Факултетом за инжењерски 

менаџмент, Универзитетом у Бечу, Универзитетом Шефилд у Солуну, Факултетом 

за специјалну едукацију и рехабилитацију, Канцеларијом за младе,. Остварено је 

учешће у истраживањима научних, просветних и других установа, нпр. 

Министарства просвете, Градског секретаријата за образовање, Школске управе 

Београд, ЗВКОВ-а, разних факултета, института... Остварена је и међународна 

сарадња са школама из Чачка, Крагујевца, Неготина, Скопља, Марибора, онолико 

колико су то измењени услови због пандемије, дозволили... 



IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу - 

форми писања дневних извештаја о раду педагога, полугодишњег и годишњег 

извештаја о сопственом раду, 
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 Израда, припрема посебних протокола, чек листи за праћење наставе, табела, 

протокола за праћење стручног стручног усавршавања, као и формулара, тј. потврда 

о реализованом облику стручног усавршавања у оквиру установе, 

 Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима 

рада педагога, 

 Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога, кроз вођење 

''ученичких досијеа''(листа за праћење напретка ученика) и евиденцију важних 

података о сваком ученику школе, 

 Писање записника са седница Педагошког колегијума, Тима за самовредновање, 

записника са састанка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, и других састанака стручних органа, према потреби, 

 Вођење документације о посећеним часовима, писање извештаја П-П службе 

потребних као доказ за обављени облик хоризонталног стручног усавршавања према 

Интерном правилнику 

 Вођење документације у облику извештаја, тј. Мишљења П-П службе о ученицима 

који су извршили одређену повреду правила понашања ученика, или о ученицима 

који су поднели приговор или молбу, Вођење потребне документације за све области 

рада педагога, 

 Обука за вођење и праћење документације у електронском облику (есДневник) 

 Континуирано усавршавање кроз: читање релевантне литературе, посећивање 

састанака Републичке секције педагога и психолога, праћење рада Педагошког 

друштва; 

 Едукација на семинару стручног усавршавања „Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи“, и „Програм обуке за 

запослене у образовању/ дигитална учионица/дигитално компетентан наставник- 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“ 

  Едукација на онлајн конференцији: „Са стручњацима на веѕи 2 – безбедно током 

пандемије“,као и присуство конфернецији „Чувам те“и присуство онлајн 

вебинару“Како спречити саосећајни замор код професионалаца“ 
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 Интерно стручно усавршавање – предавање за наставнике „Тешка комуникација“ 

и присуство угледним/огледним часовима 

  Континуирано усавршавање кроз размену искуства са другим педагозима и 

стручним сарадницима у образовању, 

  Хоризонтално усавршавање у оквиру установе, према предвиђеним активностима 

у оквиру ''Интерног правилника о стручном усавршавању у оквиру установе'', 

  Евалуација сопственог рада. 

 

 

 
Библиотекар школе 

Рад школске библиотеке у протеклој школској години се одвијао по плану и 

програму како је и предвиђено. Остварен је добарконтакт са ученицима и регистрован 

велики број учлањених професора и ученика. По статистици која је вођена, свакодневно 

узима и враћа књигу око 40 корисника што је завидан резултат. 

Свакога дана одређени број ученика проводи време у библиотеци, проучавајући и 

анализирајући грађу која их интересује из енциклопедија, речника и лексикона. 

Просторија школске библиотеке се користи као читаоница, затим за одржавање часова 

секција, полагање разних испита, као и за друштвени и културни живот школе. 

С обзиром да је основна делатност школског библиотекара непосредни рад са ученицима, 

пружана је помоћ при избору литературе,руковању књигама иинсистирано на чувању и 

редовном читању и враћању књига. Вођена је евиденција о набавци нових књига као и 

њиховој обради. 

Успостављен јестални контакт са Библиотеком града Београда, одељењем за унапређење, 

развој и надзор библиотечке делатности. 

 
11. ШКОЛСКИ ОДБОР 

У периоду од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године је одржано укупно 10 редовних 

седница школског одбора. 

 
Седница одржана дана 15.09.2021. године је била 33. редовна сецница школског одбора. 
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У раду седнице учествовали су: председник школског одбора, Зоран Миловић, чланови 

Ирис Јанковић, Далиборка Јовичић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић 

(у раду седнице из здравствених разлога учествовао присуствује телефонским путем), 

представник синдикалне организације, Милка Кућеровић и представник Ученичког 

парламента, Александар Србљак. У раду седнице нису учествовали: Милена Марјановић, 

Борис Радаковић и Тамара Јојић. Седници су присуствовали директор и секретар. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Усвајање Извештаја о реализацији рада школе за школску 2020/2021; 

3. Усвајање Извештаја директора школе за школску 2020/2021. годину; 

4. Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину; 

5. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 

2020/2021. години; 

6. Доношење Плана стручног усавршавања запослених за школску 2021/2022. 

годину; 

7. Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе у школској 

2020/21.години; 

8. Извештај о реализацији Развојног плана у школској 2020/21.г и доношење 

Развојног плана за период од 2021. до2026. године; 

9. Ребаланс финансијског плана за 2021.годину; 

10. Осигурање и обезбеђење ученика и накнада за обавезну документацију, 

обезбеђење и осигурање ученика у шк. 2021/22. г. 

11. Извештавање о извршеним инспекцијским надзорима; 

12. Разно 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 32. редовне седнице школског одбора од 10.06.2021. 

године; 

- Одлука о усвајању Извештаја о реализацији рада школе за школску 2020/2021; 

- Одлука о усвајању Извештаја директора школе за школску 2020/2021. годину; 

- Одлука о усвајању Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину; 
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- Одлука о усвајању Извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 

2020/2021. години; 

- Одлука о усвајању Плана стручног усавршавања запослених за школску 2021/2022. годину 

- Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању рада школе у школској 2020/21.години 

- Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Развојног плана у школској 2020/21.г и 

доношење Развојног плана за период од 2021. до2026. године 

- Одлука о ребалансу финансијског плана за 2021.годину 

- Одлука о осигурању и обезбеђењу ученика и накнада за обавезну документацију, 

обезбеђење и осигурање ученика у шк. 2021/22. г 

 

 

 

 
Седница одржана дана 08.11.2021. године је била 34. редовна седница школског одбора. 

У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, 

чланови Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан 

Гвозденовић и Далиборка Јовичић (су у раду седнице из здравствених разлога учествовали 

електронским путем), представник синдикалне организације Милка Кућеровић и 

представнци Ученичког парламента Александар Србљак и Андреј Шушак. У раду седнице 

нису учествовали: Милена Марјановић, Борис Радаковић. Седници су присуствовали 

директор и секретар. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Ребаланс финансијског плана за 2021 годину; 

3. Корекције Правилника  о организацији  и  систематизацији радних места у 

Првој београдској гимназији; 

4. Доношење Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2021/22 годину; 

5. Доношење Правилника о безбедности информационо-комуникационог 

система; 

6. Разно 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 
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- Одлука о усвајању записника са 33. редовне седнице школског одбора од 15.09.2021. 

године 

- Одлука о ребалансу финансијског плана за 2021.годину 

- Одлука о Корекцији Правилника о организацији и систематизацији радних места у Првој 

београдској гимназији; 

- Одлука о измени - анексу Годишњег плана рада школе за школску 2021/22 годину 

- Одлука о доношењу Правилника о безбедности информационо-комуникационог система 

 
 

Седница одржана дана 28.12.2021. године је била 35. редовна седница школског одбора. 
 

 

У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови 

Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић и 

Далиборка Јовичић (укупно седам) као и представник синдикалне организације Милка 

Кућеровић, представници Ученичког парламента Александар Србљак и Андреј Шушак. 

директор и секретар. 

У раду седнице нису учествовали чланови Милена Марјановић и Борис Радаковић. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Предлог Финансијског плана за 2022. годину 

3. Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину 

4. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 34. редовне седнице школског одбора од 08.11.2021. 

године; 

- Одлука о усвајању финансијског плана за 2022. годину 

- Одлука о измени - анексу Годишњег плана рада школе за школску 2021/22 годину 

 
 

Седница одржана дана 17.01.2022. године је била 36. редовна седница школског одбора. 

У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови 

Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић и 
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Далиборка Јовичић (укупно седам) као и представник синдикалне организације Милка 

Кућеровић, представници Ученичког парламента Александар Србљак и Андреј Шушак. 

директор и секретар. 

У раду седнице нису учествовали чланови Милена Марјановић и Борис Радаковић. 

НА СЕДНИЦИ ЈЕ ПРЕДЛОЖЕН И ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. План јавних набавки за 2022. годину 

3. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 35. редовне седнице школског одбора од 28.12.2021. 

године; 

- Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину 

- 

 
 

Седница одржана дана 31.01.2022. године је била 37. редовна седница школског одбора. 

На наведеној седници су били присутни следећи чланови: : Радовановић Зорана – 

председник У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, 

чланови Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан 

Гвозденовић и Далиборка Јовичић (укупно седам) као и представник синдикалне 

организације Милка Кућеровић, представници Ученичког парламента Александар Србљак 

и Андреј Шушак, директор и секретар. 

У раду седнице нису учествовали чланови Милена Марјановић и Борис Радаковић. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 

2021/2022. године; 

3. Предлог плана уписа за школску 2022/2023. годину; 

4. Усвајање полугодишњег Извештаја о реализацији годишњег плана школе за 

школску 2021/22. годину и полугодишњег Извештаја рада директора за 

школску 2021/22. годину; 
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5. Усвајање извештаја о попису и предлог отписа на дан 31.12.2021. године; 

6. Доношење Општег акта о начину евидентирања, заштите и коришћења 

електронских докумената, Општег акта о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног 

материјала као и Листe категорија архивске грађе и документарног 

материјала са роковима чувања. 

7. Изменa и допунa Правилника о правима, обавезама и одговорностима 

ученика; 

8. Екскурзије; 

9. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 36. редовне седнице школског одбора од 17.01.2022. 

године; 

- Одлука о усвајању полугодишњег Извештаја о реализацији годишњег плана школе 

за школску 2021/22. годину и полугодишњег Извештаја рада директора за школску 

2021/22. годину 

- Одлука о усвајању извештаја о попису и предлог отписа на дан 31.12.2021. године; 

- Одлука о доношењу Општег акта о начину евидентирања, заштите и коришћења 

електронских докумената, Општег акта о начину евидентирања, класификовања, 

архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала као и Листe 

категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања 

- Одлука о изменaма и допунaма Правилника о правима, обавезама и одговорностима 

ученика; 

 
Седница одржана дана 24.02.2022. године је била 38. редовна седница школског одбора. 

У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови 

Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић и 

Далиборка Јовичић (укупно седам), директор и секретар. Рад седнице пратили су 

представник синдикалне организације Милка Кућеровић, представници Ученичког 
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парламента Александар Србљак и Андреј Шушак. У раду седнице нису учествовали 

чланови Милена Марјановић и Борис Радаковић. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Усвајање Завршног рачуна; 

3. Доношење Анекса Годишњег плана рада Школе; 

4. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 37. редовне седнице школског одбора од 31.01.2022. 

године; 

- Одлука о усвајању завршног рачуна; 

- Одлука о измени - анексу Годишњег плана рада школе за школску 2021/22 годину 

 
 

Седница одржана дана 21.04.2022. године је била 39. редовна седница школског одбора. 
 

 

У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови 

Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић и 

Далиборка Јовичић (укупно седам), директор и секретар. Рад седнице пратили су представник 

синдикалне организације Милка Кућеровић, представници Ученичког парламента Александар 

Србљак и Андреј Шушак. У раду седнице нису учествовали чланови Милена Марјановић и 

Борис Радаковић. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Измене Плана јавних набавки за 2022. годину; 

3. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 38. редовне седнице школског одбора од 

24.02.2022. године; 
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- Одлука о усвајању измена Плана јавних набавки за 2022. годину; 

 
 

Седница одржана дана 12.05.2022. године је била 40. редовна седница школског одбора. 

Седници су присуствовали: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови Ирис 

Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић, директор и 

секретар. Седници нису присуствовали чланови Далиборка Јовичић, Милена Марјановић и 

Борис Радаковић, као и представник синдикалне организације Милка Кућеровић и 

представници Ученичког парламента Александар Србљак и Андреј Шушак (оправдано 

одсутни). 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Доношење Статута и осталих аката Гимназије (у складу са Законом о 

изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања-Сл. 

гласник РС 129/2021); 

3. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 39. редовне седнице школског одбора од 

21.04.2022. године; 

- Одлука о усвајању Статута Прве београдске гимназије; 

- Одлука о усвајању Правилника о раду Прве београдске гимназије; 

- Одлука о усвајању Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених у Првој београдској гимназији; 

- Одлука о усвајању Пословника о раду Школског одбора; 

- Одлука о усвајању Пословника о раду Наставничког већа; 

- Одлука о усвајању Пословника о раду Савета родитеља; 

- Одлука о усвајању Правилника о испитима у Првој београдској гимназији; 

- Одлука о усвајању Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика; 

 
 

Седница одржана дана 17.05.2022. године је била 41. редовна седница школског одбора. 
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У раду седнице учествовали су: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови 

Ирис Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Душан Гвозденовић и 

Далиборка Јовичић (укупно седам), директор и секретар. Рад седнице пратили су 

представник синдикалне организације Милка Кућеровић, представници Ученичког 

парламента Александар Србљак и Андреј Шушак. У раду седнице нису учествовали 

чланови Милена Марјановић и Борис Радаковић. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора; 

3. Доношење одлуке о образовању Комисије за избор директора; 

4. Разно. 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 40. редовне седнице школског одбора од 

12.05.2022. године; 

- Одлука о расписивању конкурса за избор директора; 

- Одлука о образовању комисије за избор директора; 

 
 

Седница одржана дана 14.06.2022. године је била 42. редовна седница школског одбора. 

Седници су присуствовали: председник Школског одбора, Зоран Миловић, чланови Ирис 

Јанковић, Тамара Јојић, Славиша Весић, Слатка Вучинић, Далиборка Јовичић, Душан 

Гвозденовић, представник синдикалне организације Милка Кућеровић, директор и 

секретар. Седници нису присуствовали чланови Милена Марјановић и Борис Радаковић, 

као и представници Ученичког парламента Александар Србљак и Андреј Шушак. 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице; 

2. Предлог кандидата који испуњава услове за избор директора на основу 

извештаја Комисије; 

3. Разно. 
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На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели следеће 

одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 41. редовне седнице школског одбора од 

17.05.2022. године; 

- Одлука о утврђивању предлога за избор директора; 

 
 

Закључак: 

Рад Школског одбора у периоду од 01.09.2021. – 31.08.2022. године је био ефикасан. 

Чланови Школског одбора су били одговорни. На свакој седници је постојао кворум 

за одлучивање. 

Школски одбор је имао добру сарадњу са  директором Школе, наставницима и 

Саветом родитеља. 

Директор је на крају сваке седнице упознавао Школски одбор са битним догађањима 

између седница Школског одбора. 

На седнице Школског одбора су увек позивани представник репрезентативног 

синдиката и представници ученичког парламента. 

 

 
 

12. САВЕТ РОДИТЕЉА 

Савет родитеља одржао је пет седница. На конститутивној седници изабрани су: 

председник, Ивана Бојовић, представник родитеља 2/2 и заменик председника, Раде 

Вуксановић, представник родитеља 4/4. Разматран је успех ученика током школске 

2021/2022. године, Извештај о раду школе, Извештај о раду директора, Извештај о 

самовредновању, Извештај о реализацији развојног плана, као и Годишњи план рада 

школе за школску 2021/2022. годину. 

Изабрани су представници за рад у школским тимовима, као и представници Савета за 

Општински савет родитеља. Председник Савета родитеља је истовремено и обавезни 

члан Тима за обезбеђење квалитета и развоја Гимназије. 

Донета је одлука о избору осигуравајуће куће АМСС Осигурање и агенције за обезбеђење 

ученика Perfect Company. Усвојен је план и програм извођења екскурзија (маршруте, 

услови реализације, дневнице за професоре и вође пута). На предлог родитеља расписан 
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је тендер за екскурзије у децембру/јануару, са надом и очекивањима да ће се екскурзије 

реализовати, што се и обистинило. Разматрани су Извештаји са екскурзија. 

Разматран је успех и дисциплина ученика после првог, другог и трећег класификационог 

периода. На седницама се говорило о мерама за побољшање успеха и о мерама за 

смањење изостанака. Затим, о превенцији насиља, посебним ризицима и мерама 

заштите у условима пандемије. Посебна пажња посвећена је анализи и мерама за 

побољшање реализације онлајн наставе. 

Родитељи су изразили задовољство постигнутим резултатима, као и одличном 

организацијом и функционисањем школе. 

 

 

13. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

У току школске 2021/22. године одржано је шеснаест састанака Педагошког 

колегијума. Седнице је водио директор, а присуствовали су председници Стручних већа, 

стручни сарадници и помоћници директора. Први састанак одржан је 17. септембра 2021. 

године. Други састанак одржан је 20. септембра 2021. године. Трећи састанак одржан је 1. 

октобра 2021. године. Четврти састанак одржан је 8. новембра 2021. године. Пети састанак 

одржан је 19. новембра 2021. године. Шести састанак одржан је 10. децембра 2021. 

године. 

Седми састанак одржан је 28. децембра 2021. године. Осми састанак одржан је 20. 

јануара 2022. године. Девети састанак одржан је 24. јануара 2022. године. Десети састанак 

одржан је 18. фебруара 2022. године. Једанаести састанак одржан је 14. марта 2022. 

године. Дванаести састанак одржан је 7. априла 2022. године. Тринаести састанак одржан 

је 20. априла 2022. године. Четрнаести састанак одржан је 4. маја 2022. године. Петнаести 

састанак одржан је 13. јуна 2022. године. Шеснаести састанак одржан је 22. августа 2022. 

године. 

Скоро сви састанци су одржавани електронским путем, преко Гугл мит платформе. 

Разговарано је о остваривању образовно - васпитног рада учењем на даљину, даване су 

смернице и помоћ наставницима у измењеним условима рада, помоћ у праћењу 

напредовања ученика, вршена је анализа реализације наставе на даљину и праћење 

активности ученика, прављене су разне табеле и формулари у сврху тога. Такође је 
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вршена анализа успеха ученика на класификационим периодима. Вршена је, такође, и 

анализа реализације конференцијских часова и материјала које су наставници постављали 

на гугл учионице. Такође је извршен предлог изборних пакета за први, други, трећи 

и четврти разред за шк. 2022/23. За време свих ових састанака разматрани су дописи 

МПНТР-а који су се тицали праћења наставе на даљину, реализације наставе у измењеним 

условима рада, као и разних обавеза установе у вези са достављањем извештаја 

Министарству. Чланови Педагошког колегијума су у сарадњи са Тимом за обезбеђивање 

квалитета рада школе давали предлог Оперативног плана школе у измењеним условима 

рада, који је слат Школској управи. Писане су смернице за одељењске старешине, као и за 

остале наставнике. 

Разматрани су предлози за Распореде писмених провера знања дужих од 15 минута, 

договарани су термини класификационих периода, итд. Такође се Педагошки колегијум 

бавио и анализом ученичких одговора о квалитету конференцијске наставе. Говорило се о 

резултатима уписа ученика у први разред школске 2022/2023. године и формирању 

одељења и група, 

реализацији наставе изборних пакета и организацији наставника који ће предавати 

изборне 

пакете, распореду часова и распореду звоњења, поготово са нагласком на измењеној 

организацији, у случају преласка на комбиновани модел или онлајн наставу, према 

препорукама Министарства просвете и Министарства здравља, које су у вези са 

измењеним условима рада због пандемије вируса COVID-19. Направљен је и план 

организације наставе у просторном смислу, као и временска динамика на дневном нивоу. 

Дати су предлози за поједине примере онлајн наставе и договорен је уједначен критеријум 

платформи за учење на даљину, које ће наставници наставити да користите, у случају 

преласка на учење на даљину. Разматран је план стручног усавршавања и избор семинара 

који ће се похађати на нивоу школе. Дат је предлог плана уписа ученика у први разред 

школске 2022/23. Разматрани су предлози надокнаде продуженог распуста. Разматрани су 

Анекси Годишњег плана за текућу школску. Анализирна је реализација као и резултати 

пилот Државне матуре. Пред почетак нове школске године договорени су термини 

класификационих периода, као и термини надокнада екскурзија, уколико буду 

реализоване. Разматрани су термини реализације иницијалних тестова и договорене тачке 
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дневног реда за предстојеће родитељске састанке. Уједначавање критеријума је одређено 

као приоритетна тачка дневног реда на састанцима Актива. 

 

 
 

14. УПРАВНО-ПРАВНА, РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТЕХНИЧКАСЛУЖБА 

 

 
Ове службе су на основу свог програма рада реализовале послове. 

Правно-административна служба је пратила новине у законским прописима и о 

истим обавештавала запослене раднике школе. Законске прописе и измене, које је требало 

увести у"живот школе," ова служба је у сарадњи са директором благовремено спроводила 

и у складу са важећим Законима. 

У оквиру финансијске политике школе,водило се рачуна да школа измири све своје 

законске обавезе, колико су дозвољавале материјалне могућности. Израда периодичних 

обрачуна и завршног рачуна од странерачуноводствене службе су на време извршавани и 

подношени школском одбору. 

Помоћно-техничка службауредно је одржавала школски простор, као и водоводне 

и електричне инсталације. 

 
15. САРАДНИЦИ 

 

Зубна амбуланта 

Због епидемиолошке ситуације систематски прегледи ученика обављани су само у 

другом полугодишту. 

 
 

Школски лекар 

Због епидемиолошке ситуације није било систематских прегледа ученика. 

 
 

16. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 
 

У току школске 2021/22. године реализован је одређени број стручних семинара, 

како ван установе, тако и на нивоу установе, тј. организованих у самој установи (у форми 
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обука и предавања за запослене, на основу плана стручног усавршавања унутар установе), 

на основу Плана стручног усавршавања запослених, који је предложен од стране Стручних 

већа и размотрен на Педагошком колегијуму. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом и измењеним условима рада установa, велики 

број наставника није похађао планиране семинаре, али је и велики број њих похађао онлајн 

семинаре за које се у новонасталој ситуацији, због увођења наставе на даљину, указала 

потреба. Свакако, наставници су посећивали и поједине семинаре стручног усавршавања у 

складу са личним планом професионалног развоја, који су већим делом били у вези са 

стручним знањима, у оквиру предмета који предају, поготово они наставници чија су 

матична друштва организовала семинаре стручног усавршавања пре увођења ванредног 

стања. 

Семинари стручног усавршавања, које су наставници похађали у току прошле 

школске године су разнолики. Неки од тих семинара су из Каталога акредитованих 

семинара, а неки су у складу са личним интересовањима и могућностима запослених, у 

датом тренутку. Неки од тих семинара нису објављени у Каталогу, већ наставници подносе 

потврду о похађаном семинару, а бодови им се рачунају на основу Интерног правилника 

унутар установе. 

Наставницима је било омогућено стално стручно усавршавање, како на акредитованим 

стручним семинарима и семинарима који нису у каталогу, тако и у оквиру установе –у тзв. 

хоризонталном усавршавању – кроз реализацију разних активности које су предвиђене 

Интерним правилником о стручном усавршавању у установи: пренос знања са посећених 

семинара, одржавање и узајамно посећивање угледних и огледних часова, реализација 

интердисциплинарних часова, примера добре праксе пројектне наставе, организација 

такмичења и припрема ученика за иста, организација разних предавања, трибина, изложби, 

културних манифестација за ученике, организовање одласка ученика на културне 

манифестације, попут „Фестивала стваралаштва младих“, „Сајма књига“, Сајма 

образовања, остваривање пројеката образовно васпитног карактера у установи - припрема 

Свечане академије поводом Дана школе, припрема Свечане академије поводом прославе 

Светог Саве, разне активности у циљу популаризације школе – књижевне трибине и 

књижевна поднева (Рамбо Амадеус, Љубивоје Ршумовић, Мирјана Булатовић), предавања 

стручњака, презентационе дебате, предавања за ученике, мини представа за ученике у 
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изведби Тихомира Станића „На Дрини ћуприја“, и свеукупно гледано, разне друге 

активности, које су предвиђене „Интерним правилником о стручном усавршавању 

запослених у оквиру установе“. 

Поред тога, одређени број наставника се усавршавао проширивањем својих 

стручних и општеобразовних знања, учествујући у раду својих матичних стручних 

друштава и већа, у раду својих матичних факултета, а и сами наставници су омогућили 

сарадњу са стручњацима ван школе, као и са матичним факултетима. Било је примера 

рецензија и евалуација уџбеника; ауторизације дигиталних уџбеника, наставници су 

припремали ученике за општинска, градска и републичка такмичења, израђивали су тестове 

за такмичења, учествовали као чланови комисије/прегледачи на свим нивоима такмичења 

из доста предмета. 

Такође, одређени број наставника био је ангажован на завршном испиту на крају 

основног образовања и васпитања – као дежурни наставник, прегледач или члан окружне 

комисије. Пошто је наша школа учествовала у другом пилот пројекту Државне матуре, 

поједини запослени су похађали обуку „Пројекат Државна матура“, а доста њих је 

учествовало у реализацији и самог пробног Завршног испита Државне матуре. 

Учествовањем у раду својих друштава, запослени имају добробити: унапређивање планова 

и програма наставе и учења, тј. целокупне наставе, унапређивање рада стручних друштава, 

могућност упознавања са иновативним процесима у настави, боље информисање и 

допринос раду Друштва, стручно усавршавање, информисање о актуелним догађајима у 

области наставе и образовања, информисање о такмичењима, и сл. Све информације које 

добијају на састанцима стручних друштава, омогућавају наставницима бољи рад. Неки од 

њих су у управним одборима стручног друштва, чланови комисија за наставу одређених 

предмета. Све ово су довољни разлози за учешће наставника у стручним друштвима, те се 

може рећи да је овај вид стручног усавршавања често присутан. 

Наставници сматрају да је стручно усавршавање важно и желе да се усавршавају, 

имају потребе за тим, али постоје ограничења. Већина наставника је у претходном периоду 

похађала републичке семинаре за области у којима су организовани. Одређени број 

наставника похађао је семинаре из области информационих технологија у настави, примени 

стандарда и изради тестова и збирки задатака. Наставници српског језика похађали су 
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зимски републички семинар, као и наставници математике. Наставници физике похађали 

су републички семинар из физике. 

Наставници сматрају да би за успешно стручно усавршавање било неопходно 

појачати сарадњу са матичним факултетима јер би то омогућило праћење савремених 

токова у струци. Одређени број запослених похађао је и међународне семинаре. 

По мишљењу наставника битније и сврсисходније је уже стручно усавршавање од општих 

семинара. 

Акредитовани семинари, као и семинари у складу са личним интересовањима и 

могућностима (који нису објављени у Каталогу), а које су наставници похађали ван 

установе су следећи: „Мапе ума у функцији наставног процеса“ присуство регионалној 

конференцији „Асоцијација најбољих наставника ex YU“, присуство онлајн конференцији: 

„Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“,као и присуство конфернецији 

„Чувам те“, присуство онлајн вебинару “Како спречити саосећајни замор код 

професионалаца“, стручном скупу Дигитално обаразовање 2022, у организацији Центра за 

образовне технологије на Западном Балкану и многи други. 

У току летњег распуста, у Јерусалиму од 27. јула до 3.августа 2022.године одржала се 

Међународна школа за студије Холокауста при Јад Вашем Меморијалној установи на којој 

је учествовало 17 представника из Србије, међу којима су били и наставници наше школе. 

У току семинара, кроз разна предавања и радионице, полазници су имали прилику да 

унапреде стручне компетенције у области образовања за антисемитизам и питања 

Холокaуста, као и да се упознају са богатом историјом и традицијом Израела и Јерусалима. 

На нивоу школе организована је реализација интерног предавања за велики број 

наставника, стручних сарадника и управу школе: „Тешка комуникација“ . Организоване су 

и разне обуке које су биле корисне због реализације наставе на даљину и усавршавања 

дигиталне компетенције код свих запослених, а организовале су их колеге. Неке од тих 

обука и активности су још претходне године започете, а и ове су се наставиле: Обуке за 

едукацију о гугл налогу, употребу више налога на једном уређају, употреба гугл учионице, 

подешавање језика у налогу и у учионици, сви алати који су доступни кроз гугл налог (две 

групе наставника у школи и једна онлајн). Налози за супервизију дигиталних учионица и 

обављена обука за директора, помоћнике директора и педагошко-психолошку службу је 

допуњена новим садржајима и знањима. Направљени налози за наставнике и ученике су се 



Прва београдска гимназија 

131 

 

 

допуњавали. Настављено са формулисањем смерница за наставнике како би у што већем 

броју усавршили своја знања потребна за рад у дигиталном окружењу. 

Коришћени су супервизор-налози са којима је директор са заменицима и педагошко 

психолошком службом вршио надзор у дигиталним учионицама. Сваки супервизор налог 

је био за једно одељење (са свим предметима тог одељења). У вези са Едмодо платформом 

реализоване су сличне обуке као и за Гугл платформу. Такође, настављено је 

дистрибуирање ученицима Мајкрософт налога за офис 365. 

Одређени број наставника је и ове школске године похађао семинар „Програм обуке 

наставника и стручних сарадника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења и 

остваривање програма наставе и учења за гимназију“. Велики број наставника похађао је 

онлајн семинар у организацији Националне платформе за превенцију насиља у школама 

Чувам те: „Обука за запослене – породично насиље“ и „Стратегије у раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању“, као и друге онлајн семинаре у оквиру ове области. На 

нивоу школе реализован је акредитовани семинар за запослене, који је похађало око 30 

запослених: усавршавања „Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за 

рад у основној и средњој школи“. Скоро сви запослени су похађали онлајн семинар, који је 

био обавезан, као семинар од значаја: „Програм обуке за запослене у образовању/ 

дигитална учионица/дигитално компетентан наставник- увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала“ 

Доста запослених је, као што је наведено, остваривало разне пројекте образовно – 

васпитног карактера у установи, организовали такмичења и припремали ученике за разне 

нивое такмичења, остваривали облик стручног усавршавања, који је припремљен и 

остварен у установи у складу са потребама запослених, попут предавања за запослене. 

Поједини наставници одржали су огледне/угледне часове, као једну од планираних 

активности хоризонталног стручног усавршавања 

Запослени су обављали и остале активности предвиђене ''Интерним правилником о 

стручном усавршавању запослених у оквиру установе''.Приликом анализе стручног 

усавршавања дошло се до податка да је већина наставника укључена у неке облике стручног 

усавршавања. Евиденција о броју бодова/сати стручног усавршавања запослених у оквиру 

установе и ван установе постоји у индивидуалним портфолијима запослених. 
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17. ТАКМИЧЕЊА 

1/1: 

Лана Гугл-3. место на републичкој смотри локовних радова у категорији 

цртежа 
 

 

1/2: 

Каја Иванишевић-учешће на републичком такмичењу из српског језика и 

језичке културе 
 

 

1/4:  

Вук Ђорђевић, учешће на републичком такмичењу из хемије и историје 

Маша Ћирковић-учешће на републичком такмичењу из историје 

Андријана Зећири-учешће на републичком такмичењу из српског језика и 

језичке културе 
 

 

1/5  

Никола Станковић-учешће на републичком такмичењу из биологије 

Ања Милетић- учешће на републичком такмичењу из биологије и историје 
 

 

1/6  

Бјеловук Сара – учешће на републичком такмичењу из биологије 

Милан Лукић – учешће на републичком такмичењу из биологије 

Трајковски Анђела – учешће на републичком такмичењу из биологије 

 

1/7 

 

 

 

 

1-8 

 

Ђорђе Куновац – учешће на републичком такмичењу из историје 

Филип Мршовић – учешће на републичком такмичењу из математике 

Ивана Топић – учешће на републичком такмичењу из биологије 
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Сара Дренча - учешће на републичком такмичењу из биологије, похвала за 

ликовни рад на Међународној изложби дечијег уметничког стварања, учешће на 

ликовној радионици у оквиру Дечјег Вуковог сабора у Тршићу 

 

2/3 

Јована Еркић – републичка смотра ликовних радова прво место у категорији 

фотографија 

Дуња Илић – прво место на такмичењу Заједница музичих и балетских школа Србије, 

прво место и специјална награда за инструментално извођење на такмичењу „Долијада“ – 

сусрет домова ученика средњих школе, прво место на републичком такмичењу у певању 

традиционалне песме основних и средњих школе, „Светосавље и наше доба“ излагање у 

области калиграфија 

2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2/5 

 

 

 

 

2/6 

 

 

 

 

2/7 

Крстић Доротеја – учешће на републичком такмичењу из биологије 

Матић Уна – учешће на републичком такмичењу из биологије и историје 

Крављанац Петар – треће место на републичком такмичењу из историје 

Самарџић Никола – треће место на републичком такмичењу из математике, друго 

место на републичком такмичењу из историје 

Ацевски Никола – учешће на републичком такмичењу из српског језика – Књижевна 

олипијада 

Мицић Андреа – учешће на републичком такмичењу из српског језика – Књижевна 

олипијада 

 
Николић Соња – учешће на републичком такмичењу из биологије 

Стојановић Нађа – учешће на републичком такмичењу из биологије 

Грујић Анђела – учешће на републичком такмичењу из биологије 

 
Стојановић Соња – треће место на републичком такмичењу из физике 

Дамјановић Никола – редовно похађање наставе 

Смоловић Милица – редовно похађање наставе 



Прва београдска гимназија 

134 

 

 

 

2/8 

 
 

2/9 

Бубало Ђорђе – учешће на републичком такмичењу из биологије 

 
 

Божић Огњен - учешће на републичком такмичењу из рачунарства и информатике 

 
 

Миловановић Петар – друга награда на републичком такмичењу из физике 

Ђинђић Матеја – друга награда на републичком такмичењу из математике 

Тешмановић Стефан – друга награда на републичком такмичењу из математике 

 

3/1  

Олга Јечменица – учешће на републичком такмичењу из српског језика и језичке 

културе 

Немања Личина   –   учешће   на   републичким   такмичењима   из   књижевности 

„Књижевна олимпијада“ и физике 

Урош Палевић – учешће на републичким такмичењима из српског језика и језичке 

културе, „Књижевна олимпијада“ и физике 

Анастасија Петровић – учешће на републичким такмичењима из српског језика и 

језичке културе, „Књижевна олимпијада“ и историје 

Јована Јовановић – учешће на републичком такмичењу из физике 
 

 

3/2  

Сара Росић – учешће на републичком такмичењу из књижевности „Књижевна 

олимпијада 

 

 

 

3/4 

Андријана Ивановић – учешће на републичком такмичењу из биологије 
 

 

3/5  

Андреа Лазић – учешће на републичком такмичењу из биологије 

Петар Полторацки – учешће на републичком такмичењу из историје 
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3/6  

Филип Перковић – државно такмичење из физике, трећа награда 

Тара Њежић – републичко такмичење у певању традиционалне песме основних и 

средњих школа, прва награда 

Дуња Стојановић – редовно похађање наставе 

Ана Млађеновић – учешће на републичком такмичењу из математике 

Алекса Томић – учешће на републичком такмичењу из биологије 

 

3/7  

Милица Благојевић – друго место, државно такмичење из историје 

Огњен Марковић – учешће на републичком такмичењу из биологије 

 

3/8  

Иван Јеринић – треће место на републичком такмичењу из математике 

Јован Стефановић – треће место на републичком такмичењу из географије 

 

3/9  

Огњен Павловић – учешће на републичком такмичењу из физике 

Марија Крунић – за изузетан допринос у изради школског часописа 

 

3/10  

Стефан Мушикић – треће место на републичком такмичењу из математике, треће 

место „Математичком турниру“ 2022 у организацији МД „Архимедес“ 

Ђорђе Милић – учешће на републичком такмичењу из математике 

Душан Марић – учешће на републичком такмичењу из физике 

Филип Лучић – прво место на републичком такмичењу у каратеу 

 

 

4/1 
 

 
Зрнзевић Грегор- Републичко такмичење из српског језика и јез. културе 

Кецман Ана- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика 
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Станковиц Тара- За учешће на  Републичком  такмичењу из енглеског језика и 

освојену 3. награду на „онлајн“ такмичењу у области поезије 

 

4/2 

 

 

 
језика 

 

Огњен Белић- За учешће на Републичком такмичењу из немачког језика 

Јовановић Катарина- За освојено 4. место на Републичком такмичењу из енглеског 

 
 

Лазовић Милица- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика и 

учешће на Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“ 

Ломић Јован- За учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика 

 

 

 

4/3  

Стојчић Милица- За освојено 1. место на Републичком такмичењу из руског језика 

Лабус Нина – прва награда на Националном литерарном конкурсу „Дај ми крила 

један круг“ 
 

 

4/4 

 
 

језика 

 

Доуменц Јована- За освојено 2. место на Републичком такмичењу из француског 

Јефимија Крунић – учешће на Републичком такмичењу из француског језика 

4/5  
Меденица Сташа: 1. место на Републичком такмичењу из биологије 

Хаиманис Василис: учешће на Републичком такмичењу из биологије 

 

4/6  

Амиџић Викторија: учешће на Републичком такмичењу из биологије 

Златановић Ана: учешће на Републичком такмичењу из физике 

Милинковић Ђурђа: учешће на Републичком такмичењу из биологије 
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Недић Немања: освојено 2. место на Републичком такмичењу из књижевности 

„Књижевна олимпијада“ 

- 3. место из српског језика и језичке културе 

- Остварена учешћа на Републичком такмичењу из хемије и Српској 

хемијској олимпијади 

- Похвала на Републичком такмичењу из физике 

 
 

Рајић Софија: учешће на Републичком такмичењу из српског језика и језичке 

културе и из биологије 

Фершиши Иван: учешће на Републичком такмичењу из биологије 

Црнобрња Лука: учешће на Републичком такмичењу из биологије 

 

4/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/9 

 

Терзић Никола: освојено 3. место на Републичком такмичењу из хемије 

- Освојено 3. место на Српској хемијској олимпијади 

- Пласман на Међународну хемијску олимпијаду 

Вуксановић Ана: учешће на Републичком такмичењу из физике 

Сртолај Јована: учешће на Републичком такмичењу из енглеског језика 

Трајковић Ана: учешће на Републичком такмичењу из немачког језика 

 
Пањевац Милош: учешће на Републичком такмичењу из математике, физике и 

биологије 

Илић Петар: освојена 3. награда на Међународном такмичењу у програмирању и 

математици „ХАКАТОН“ 

Црњаковић Драган: освојена 3. награда на Међународном такмичењу у 

програмирању и математици „ХАКАТОН“ и редовно похађање наставе 

Музуровић Петар: освојена 3. награда на Међународном такмичењу у 

програмирању и математици „ХАКАТОН“ 

Љамић Филип: освојена 3. награда на Међународном такмичењу у програмирању и 

математици „ХАКАТОН“ 
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Крајачић Денис: освојена 1. награда на Међународном салону стрипа СКЦ-а и 

редовно похађање наставе 

Томић Милош: освојена 3. награду на такмичењу у програмирању „Раф Челенџ“ 
 

 

4/10 

Јањић Игор: освојено 2. место на „Математичком турниру 2022.“ у организацији МД 

„Архимедес“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. МАТУРА 

 
 

Писмени испит из српског језика и књижевности одржан је 29. маја 2022. године 

Дате су следеће теме: 

1. Прича о два брата(од Каина и Авеља) у литератури“ 

2. Суматре“ јунака савремене књижевности 

3. Човече, ходај усправно, пази да не идеш мален испод звезда 

4. “Извлачим из псурда три закључка:Свој револт, своју слободу и своју страст“. 

Писмени испит из страних језика и математике полагао се 1. јуна 2022. године 

 
Матурски испит је полагало и положило 254 ученика. Сви ученици су матурски испит 

положили у јунском испитном року 

 
ДРЖАВНА МАТУРА – ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ 

Други пилот пројекат Државне матуре 

 
 

Ученици 4. разреда свих одељења, у периоду од 5. од 7. априла 2022. године, учествовали 

су у другом пилот пројекту Државне матуре. Школски тим, чији су чланови били задужени 
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за спровођење овог пројекта, поступали су према смерницама које су су достављане из тела 

пројекта Државне матуре и ресорног министарства. По окончању прегледа тестова, ученици 

су информисани о постигнућима, а свим ученицима који су показали изузетна постигнућа 

на тестирању из једног од предмета , унете су оцене у дневник у складу са доспелим 

упутствима, а ради ученичке мотивације. По окончању целокупне процедуре, чланови 

актива предмета који су били део тестирања у оквиру пилот пројекта, анализирали су 

постигнуте резултате и донели одлуке о корацима које треба начинити у реализацији 

наставе ради што бољих постигнућа ученика у будућности. 

 

 

 
19. ЕКСКУРЗИЈЕ 

За ученике првог разреда, дводневна екскурзија БЕОГРАД – ВИШЕГРАД – 

ЗЛАТИБОР – МОКРА ГОРА – БЕОГРАД реализована је 10. и 11. јуна 2022. године. 

За ученике другог разреда тродневна екскурзија БЕОГРАД – ВИШЕГРАД – 

ЗЛАТИБОР – МОКРА ГОРА – БЕОГРАД реализована је од 2. до 5. маја 2022. године. 

За ученике трећег разреда четвородневна екскурзија ЖИЧА–СТУДЕНИЦА– 

КОПАОНИК–БРЗЕЋЕ–ЂАВОЉА ВАЕОШ–КРУШЕВАЦ реализована је од 2. до 5. јуна 

2022. године. 

За ученике четвртог разреда четвородневна екскурзија ЖИЧА–СТУДЕНИЦА– 

КОПАОНИК–БРЗЕЋЕ–ЂАВОЉА ВАЕОШ–КРУШЕВАЦ реализована је од 14. до 17. 

априла 2022. године. 

 

 

 
20. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 
 

Ушколској 2020/2021. години радило се са 1 учеником. Са свима су обављане 

консултације, а одржано је укупно 9 испита. 
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21. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ђачки парламент у првом полугодишту школске 2021/22. године одржао је седам 

седница, од чега се шест одржало уживо, а једна онлине, сходно епидемиолошким мерама 

којих се парламент стриктно придржавао. Представници одељења су се на последњој 

седници изјаснили да је рад парламента током полугодишта био изузетно квалитетан, што 

говоре следеће ставке: 

Изабрани су представници тимова за: самовредновање, заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, превенцију наркоманије, 

алкохолизма и малолетничке деликвенције, стручни актив за развојно планирање као и тим 

за обезбеђивање квалитета и развоја гимназије. Као представници ђака у школском одбору 

изабрани су Александар Србљак (записничар парламента) и Андреј Шушак (председник 

Ђачког парламента). 

Одржана је традиционална размена уџбеника у школском дворишту. 

Одабрани су представници ученичке организације “Прва company". 

Прваци су упознати са радом парламента. 

Дебатна секција наставила је након једногодишње паузе одржавање својих састанака 

уживо. Одржана је презентациона дебата. 

Одржана је трибина “Планета или пластика" и основана је еколошка секција по први пут у 

гимназији. У школи су постављене рециклажне канте. 

Новинарска секција поново је покренута након дугогодишње паузе, направљен је први број 

школског часописа чији приход је отишао у хуманитарне сврхе. 

Успостављена је сарадња са општином Стари град, под чијом посмотром је покренут 

пројекат “Ти се питаш" у сарадњи са невладином организацијом USAID. У пројекту је 

учествовало преко 900 ученика који су изгласали финансирање пројекта озелењавање 

дворишта. 

Одрађена је хуманитарна акција прикупљања гардеробе за Свратиште у Крфској улици. Две 

ученице, професорка Милица Пророк, директор Андрејић и председник парламента 

обишли су Свратиште и однели су 2 аутомобила пуна гардеробе за децу која у њему бораве. 

Успостављена је сарадња са Црвеним крстом Стари град, и спроведена је 

хуманитарна акција “Један пакетић, много љубави" , за коју су ученици доносили играчке 
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и слаткише за прављење пакетића који су намењени за угрожену децу која бораве на 

територији општине Стари град. 

Одржана је трибина: “ Ја у даљем школовању" на којој је бивши ученик гимназије 

Михаило Марковић упознао ученике гимназије са начином школовања на факултету. 

Одржана је традиционална манифестација “Прва има таленат" која је прикупљала 

новчану помоћ за ученицу гимназије. 

Председник парламента присуствовао је и на незваничним састанцима парламената 

школа на територији општине Стари град, током којих је успоставио сарадњу са осталим 

школама на општини. 

У другом полугодишту школске 2021/22. године, ђачки парламент је одржао четири 

седнице, на којима су разматране разне теме. 

Прикупљане су хуманитарне донације од продаје маски са логом школе. Организатор и 

иницијатор ове акције била је „Прва company“. 

Поред маски, прикупљен је новац у хуманитарне сврхе од продаје другог издања школског 

часописа ,,Испод шешира“, школске новинарске секције. Истим поводом одржан је и 

фудбалски турнир у дворишту школе при крају школске године. 

Основан је Еко клуб школе, у оквиру кога је одржана прва у низу трибина чији је специјални 

гост био Рамбо Амадеус. Заједено са клубом постављене су канте за рециклажу у ходницима 

школе. 

Књижевна секција „Квит“, коју води професорка Милица Пророк, организовала је 

књижевно подне са песникињом Миром Булатовић у свечаној сали школе. 

Књижевна секција „Квит“ у сарадњи са Еко клубом школе, организовала је и књижевно 

подне са Љубивојем Ршумовићем. 

Матурска журка за крај године организована је у школском дворишту, док је матурско вече 

одржано у хотелу „Hyatt“. 

Одржана је свечана академија поводом дана школе. 
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22. ТАБЕЛЕ: 

 
НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

ИЗОСТАНЦИ 

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 



 

 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

 
 

Ред. 

 

 
Презиме и име 

 
 

Завршен 

факултет 

 
Степен 

стручне 

спреме 

 

 
Одељења 

Н
ед

ељ
н

и
 ф

о
н

д
 

ч
а
со

в
а

 р
ед

о
в

н
е
 

Број остварених часова обавезног 

образовно-васпитног рада, 

ваннаставних активности додатна, 

допунска настава, секција и 

факултативна настава 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

 
1. 

 

Симоновић 

Драгица 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 
и српски језик 

 
VII/2 

 

3/5, 3/6, 4/5, 

4/7, 4/8 

 
18+2 

 

594 + 104 + 31; 

 
2. 

 
Пророк Милица 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 

и српски језик 

 
VII/1 

 
2/4, 2/5, 2/7, 3/5, 3/7 

 
18+2 

 
635 + 27 

 
3. 

 
Крнетић Катарина 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 
и српски језик 

 
VII/1 

 
1/2, 1/4, 3/1, 4/3 

 
18+2 

 
628 + 6 + 34 

 
4. 

 
Живић Ивана 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 
и српски језик 

 
VII/1 

2/4, 2/5, 2/6, 

2/7, 2/8; 

 
18+2 

538 +107 + 33 

 
5. 

 
Шами Весна 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 

и српски језик 

 
VII/1 

 
2/2, 2/3, 2/9, 4/9, 4/10 

 
18+2 

 
671 + 25 + 15+10 
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6. 

 

Стојановић 

Драгана 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 
и српски језик 

 
VII/2 

 
4/4, 4/6,3/10 

 
11+2 

 
275 +30+22 

 
7. 

 
Вујетић Данијела 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 

и српски језик 

 
VII/1 

 
3/2, 3/9, 4/1, 4/2 

 
18+2 

 

626 + 45 

 
8. 

 

Јевремовић Јелена 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 

и српски језик 

 

VII/1 

 

2/6, 2/7, 2/8, 2/3 

 

16+2 

 

588+ 20 

 
9. 

 

Ковачевић Биљана 

Филолошки 

факултет, 

Југ.књижевност 

и српски језик 

 

VII/1 

 

1/1, 1/7, 1/9 

 431 +17 +20 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

10. 

 

Чудов Марина 

Филозофски 

факултет, 

Историја 

уметности 

 

VII/1 

I/1,2,3,4,5,6.7,8 
II/1,2,3,4,5,6,7,8 

III/1,2,9,10 

IV/1,2,3 

 

20 

 
296+298+144+96 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 
11. 

 
Снежана 

Филиповић 

Факултет 

музичких, 

уметности- 

наставни смер 

 

VII/2 

1/1,1/2, 1/4, 1/5, 

1/6,1/7,1/8,1/10, 2/1,2/2, 2/3, 

2/4, 2/5,2/6, 2/7, 2/8, 3/1, 3/2, 

3/3, 4/1 

 

20 
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12. 

 

Шљивић Ивана 

Факултет 

музичких, 

уметности- 

наставни смер 

 

VII/2 

 

2/3; 2/6 

 

2 

 
74 

       

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 
13. 

 
Бајовић Лидија 

Филолошки 

факултет, 

Енглески језик 
и књижевност 

 
VII/1 

 

I/1, I/2, I/3, I/4, I/9, II/1, II/2, 

II/9 

 
18+2 

 
646 + 64 

 
14. 

 

Јовичић Самарџија 

Марина 

Филолошки 

факултет, 

Енглески језик 

и књижевност 

 
VII/1 

 

2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 4/1, 4/4, 

4/Р 

 
18 

 
658 

 
15. 

 
Васић Злата 

Филолошки 

факултет, 

Енглески језик 

и књижевност 

 
VII/1 

 
3/1, 2/2, 3/3, 3/9, 3/19 

 
19+2 

 
488 + 10+18 

 
16. 

 
Скерлић Оливера 

Филолошки 

факултет, 

Енглески језик 
и књижевност 

  

1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3/4, 3/5, 3/6, 

3/7, 3/8 

 
14 

 
627 + 20 

 
17. 

 
Фанка Нина 

Филолошки 

факултет, 

Енглески језик 
и књижевност 

 
VII/1 

 

1/4, 2/1, 2/2, 2/10, 4/5, 4/6, 

4/7, 4/8 

 
18+2 

 

609 + 31 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

18. 
Чарапић Марина 

Филолошски 

факултет, 
VII/1 

1/2, 2/7,8; 3/1, 3/4, 3/5, 4/5, 

4/74/1,8 
18 639 +30 + 30 
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  Француски 

језик и 
књижевност 

    

 

19. 

 
 

Перишин Наташа 

Филолошски 

факултет, 

Француски 

језик и 
књижевност 

 
 

VII/1 

 
 

2/7,3/1 

 
 

4 

 
 

296 + 37 

 

20. 

 
 

Симић Ирена 

Филолошски 

факултет, 

Француски 

језик и 

књижевност 

 
 

VII/1 

 
 

4/1 

 
 

6 

 
 

65 

 
РУСКИ ЈЕЗИК 

 

 
21. 

 
Вучинић Слатка 

Филозофски 

факултет, 

Руски језик и 
књижевност 

 
VII/1 

 

1/1, 1/6, 2/3,2/7,2/8, 3/1, 3/8 

4/3, 4/7 

 

16+ 

3 

 
407 + 40 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 
22. 

 
Грачанин Драгица 

Филозофски 

факултет, 

Немачки језик 
и књижевност 

 
VII/1 

 

1/2,6; 1/3, 2/1, 2/4, 2/5; 3/2; 

3/5; 4/2; 4/6 

 
18 

 
642 + 26 

 
23. 

 
Стојановић Дарко 

Филозофски 

факултет, 

Немачки језик 

и књижевност 

 
VII/1 

 

1/4, 1/5, 2/3, 2/6, 3/4, 3/7, 4/3, 

4/7, 4/8 

 
18 

 
547 + 251 

 
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 
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24. 

 
Цветковић Вера 

Филозофски 

факултет, 

Класична 
филологија 

 
VII/1 

 

1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6, 

2/1,2/2,2/3 

 
18 

 
622 + 24 

 
25. 

 
Божиновска Нина 

Филозофски 

факултет, 

Класична 

филологија 

 
VII/1 

1/7, 1/8-Латински језик; 

Грађанско - 4/3, 4/2, 3 /2, 

2/9, 1/3, 

  
77 + 208 

 
ИСТОРИЈА 

 

26. Димитријевић 

Сузана 

Филозофски 
факултет, 

Историја 

 

VII/1 
1/1; 1/2;1/3,1/9; 2/1, 

2/3;3/5,3/6;3/7;3/8 

 

20+2 
 

740 + 32 

27. 
 

Крстић Биљана 
Филозофски 

факултет, 

Историја 

 

VII/1 
1/6; 1/8; 3/7; 3/8 

4/1,5 

 

20+2 
 

393 

28. Радосављевић 

Драгана 

Филозофски 
факултет, 

Историја 

 

VII/1 
1/2, 1/4, 1/9, 3/1 3/2, 4/1, 4/2 

и 4/3 

 

20+2 
 

520 + 12 

29. Дамњановић 

Стефан 

Филозофски 
факултет, 

Историја 

 

VII/1 
 

2/4, 3/4, 3/5, 3/6 
 

20+2 
 

644 

30. 
 

Церовац Владимир 
Филозофски 

факултет, 
Историја 

 

VII/1 
 

1/3; 2/9; Методологија 
 

6 
 

215 

 
СОЦИОЛОГИЈА 

 

31. Кузмановић 

Снежана 

Филозофски 
факултет, 

Социологија 

 

VII/1 
4/1, 4/2,4/4, 

4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 

 

20 
 

633 



Прва београдска гимназија 

148 

 

 

 

32. 
 

Гачановић Милан 
Филозофски 

факултет, 
Социологија 

 

VII/1 
4/3, 2/5, 4/8, 2/6, 4/3,10; 2/1, 
3/1, 3/7,8; 3/5, 4/3, 4/1, 1/9,2; 

1/1,3; 2/2, 1/8 

 

20 
 

639 

 
ФИЛОЗОФИЈА 

 

33. 
 

Јанковић Ирис 
Филозофски 

факултет, 
Филозофија 

 

VII/1 
 

4/1, 2,3,4,5,6,7,8,9 
 

20 
 

678 

34. 
 

Каначки Немања 
Филозофски 

факултет, 
Филозофија 

 

VII/1 
3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 

4/10 

 

16 
 

540 

35. 
 

Јованчић Светозар 
Филозофски 

факултет, 

Филозофија 

 

VII/1 
 

1/5; 1/6,7; 2/7; 3/2; 4/5; 4/4,7 
 

6 
 

195 

36. 
 

Полић Данило 
Филозофски 

факултет, 

Филозофија 

 

VII/1 
 

3/1, 3/2, 4/2, 4/5, 4/7, 4/8 
 

6 
 

206 

 
ПСИХОЛОГИЈА 

 

37. Спасојевић 

Александра 

Филозофски 

факултет, 
Психологија 

 

VII/1 
2/1, 3/9, 3/10 ПГД: 1. и 2 

разред 

 

12 
 

285 + 23 + 30 

38. 
 

Поповић Ивана 
Филозофски 

факултет, 

Психологија 

 

VII/1 
 

2/3,4,5,6,7,8 
 

12 
 

444 + 6 

 
ГЕОГРАФИЈА 

 

39. Тања 
Димитријевић 

ПМФ, 
Географија 

VII/1 
1/1, 1/2.,1/3,1/4,1/5, 1/6/,1/7, 

1/8,1/9,2/9 
20 714 + 35 

40. Светозаревић 

Борислав 

ПМФ, 

Географија 
VII/1 

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 

2/8, 3/1, 3/2 
20+2 737 + 14 
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41. Вукадиновић 
Синиша 

ПМФ, 
Географија 

VII/1 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, /8 10 364 + 5 + 10 

 
МАТЕМАТИКА 

 

42. Невена Лукић 
Василић 

ПМФ, 
Математика 

VII/1 
1/9, 2/9, 3/10, 

4/9 
20+2 691 + 54 

43. Недић Филиповић 
Александра 

ПМФ, 
Математика 

VII/1 3/4, 2/6, 3/7, 3/8, 4/5 18 666 + 84 

44. Богдановић 
Ружица 

ПМФ, 
Математика 

VII/1 3/7,3/8,4/4,4/6 20+2 666 

45. Поповић 
Александра 

ПМФ, 
Математика 

VII/1 3/9, 4/7, 4/8,4/10 19+2 660 + 55 

46. Настасијевић 

Милена 

ПМФ, 
Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

1/1, 1/2 ,1/3, 1/4 
 

20 
 

593 + 174 

47. Поповић 

Валентина 

ПМФ, 

Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

2/3, 4/1; 4/2 
 

9 
 

291 + 71 

48. 
 

Тања Чолић 
ПМФ, 

Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

I/7 , 2/4, 2/6, 4/5 
 

19 
 

687 + 96 + 14 

49. Валентина 

Видаковић 

ПМФ, 
Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 
 

16 
 

595 

50. Глигоров 
Мирослав 

ПМФ, 
Математика 

VII/1 2/5, 3/4,3/3,3/6 19 693 

 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

51. 
 

Пушић Милош 
ПМФ, 

Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

1/9, 4/9, 4/10 
 

25+2 
 

676 
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52. 
Домазетовић Саша 

Машински 
факултет 

VII/1 
1/1,3,4; 2/1,2,3; 3/1,2 

4/1,2 
20 721 + 2 

53. 
 

Кизић Радана 
ПМФ, 

Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

1/2; 1/9; 2/9; 3/9,3/10 
 

20+2 
 

688 + 73+36+36 + 34 

54. 
 

Беговић Оливера 
 

ФОН 
 

VII/1 
3/5, 3/7 

4/4. 4/5, 4/7 ,4/8 
 

23+2 
 

695 

55. Настасијевић 

Милена 

ПМФ, 
Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

2/3, 2/8 
 

4 
 

221 

56. 
Буловић Вера ФОН VII/1 

3/5, 3/7 
4/4, 4/5, 4/7 ,4/8 

20 720 

57. Мајстровић 
Наташа 

Технички 
факултет 

VII/1 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/4, /9 23 754 

58. 
Милошевић Горан ФОН VII/1 

1/ 3, 4; 2/ 9; 3/ 4, 6, 8 
18 221+224 

59. 
Врховац Бранко ЕТФ VII/1 3/9; 3/10 16+2 668 + 24 

60. 
 

Радуловић Филип 
ПМФ, 

Математика и 

информатика 

 

VII/1 
1/9, 2/1, 2/2, 2/9, 3/9, 3/10, 

4/3 

 

23 
 

805 + 64 

61. Герасимовић 
Александар 

Машински 
факултет 

VII/1 4/9 и 4/10 4 128 

62. Поповић 

Валентина 

ПМФ, 
Математика и 

информатика 

 

VII/1 
 

4/9; 4/10 
 

13 
 

389 

 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

63. 
 

Симић Бранко 

Факултет за 

физичко 

васпитање 

 
VII/1 

2/5 ,2/6 

3/4,3/5,3/6,3/7,3/8 

4/5,4/6 

 
21+2 

 
637 + 34 
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64. 
 

Булић Дара 
Факултет за 

физичко 
васпитање 

 

VII/1 
1/5,1/6,1/7,1/8 

2/6, 2/7, 2/8, 4/4, 4/7, 4/8 

 

20 
 

703 

 

65. 
 

Чингелић Драган 

Факултет за 

физичко 

васпитање 

 
VII/1 

1/9,2/3,2/9, 3/1,3/2,3/9,4/1, 

4/2,4/3,4/9 

 
20+2 

 
639 + 30 

66. 
 

Ђелкапић Бојан 
Факултет за 

физичко 
васпитање 

 

VII/1 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 

3/10, 4/10 

 

18 
 

560 + 255 

 
ФИЗИКА 

 

67. 
Весић Славиша ПМФ, Физика VII/1 1/6, 4/5, 4/6, 4/9, 4/10 20+2 669 + 20 

68. 
Прокић Милан 

ПМФ, 
Астрофизика 

VII/1 1/8; 3/8; 4/4; 4/7; 4/8 20+2 
 

655 + 34 

69. 
 

Шкорић Чедо 
 

ПМФ, Физика 
 

VII/1 
1/1,1/2,1/3,1/4,1/9,3/1,3/2,3/3, 

3/9, 3/10,4/1,4/2, 
4/4,4/5,4/6,4/7,4/8 

 

20+2 
 

955 

70. 
Лујић Виолета 

ПМФ, 
Астрофизика 

VII/1 
2/1 2/3 2/4 2/5 2/6 

1/5 1/7 
20+2 735 + 51 

71. Дамјановић 
Светлана 

ПМФ, Физика VII/1 1/1, 1/2, 1/3, 4/1, 4/7, 4/8 20 510 +37 

72. 
МиленаДамјановић ПМФ, Физика VII/1 2/2, 2/9, 4/1, 4/, 4/3 16 570+29+29 

 
ХЕМИЈА 

 

73. 
Јелић Славица ПМФ, Хемија VII/1 

3/5,3/6,3/7,3/8 
4/4,4/7 

20+2 570 + 29 

74. 
Митрић Катарина ПМФ, Хемија VII/1 1/1, 1/2, 1/9, 1/10, 2/9, 2/10 12 383 
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75. 

Петровић Јасна ПМФ, Хемија VII/1 1/5, 1/6, 1/7, 1/8; 4/5, 4/6 12 419 

76. 
Рајевић Тијана ПМФ, Хемија VII/1 

1/1, 1/ 2, 1/ 3 

3 /4, 4 /8+ ПН 
20+2 728 + 68 

 

77. 
 

Савић Тамара 

 
ПМФ, Хемија 

 
VII/1 

1 /4, 1/9; 2/1, 2/2, 2 /3, 2/4, 2 

/5, 2/9 

 
20 

 
728 + 42 

 
БИОЛОГИЈА 

 

78. 
 

Каличанин Зорана 
ПМФ, 

Биологија 

 

VII/1 
3/ 4,7 

4/ 4,5,6,7,8 
 

20+2 
 

712 + 39+39+16 

79. Домазетовић 

Драгана 

ПМФ, 

Биологија 

 

VII/1 
1/1,2,5,6,7,8 

2/8 
4/9,10 

 

20+2 
 

697 + 30 

80. 
Килибарда Тања 

ПМФ, 
Биологија 

VII/1 
12/4,5,6,7 
3/5, 6,8 

20+2 569 + 30 

81. 
Перовић Снежана 

(до 21.03.2022. 
Јелена Остојић) 

ПМФ, 

Биологија 

 

VII/1 
 

1/3; 2/1,2,3; 3/1,2; 3/9,10 
 

20 
 

738 + 33+ 22 

 
ВЕРОНАУКА 

 

82. 
Стоиљковић 

Марија, (Пено 
Милорад) 

Богословски 

факултет 

 

VII/1 
1/1,3; 1/2,9; 1/4, 1/6,7; 2/3, 
2/2,9; 2/4, 2/8, 3/1,2; 3/4, 
3/7,8; 4/3,7; 4/4, 4/6, 4/1,9 

 

16 
 

576 
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УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
1. ЗБИРНА ТАБЕЛА УСПЕХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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I 259 
130 127 1 0 258 1  

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
9 

9 0  
4.42 

19220 403 19623 

50.19% 49.03% 0.39% 0.00% 99.61% 0.39% 0.03 0.00% 74.21 1.56 75.76 

II 255 
162 92 1 0 255 0  

0 

 
0 
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4.58 
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2. ЗБИРНА ТАБЕЛА БРОЈА ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

 

Разред 
Укупан број 

ученика 
Оправданих 

Неоправдани 
х 

Свега 

1 259 19220 403 19623 

2 255 26182 621 26803 

3 248 23160 620 23780 

4 276 28912 748 29660 

 1038 97474 2392 99866 

 
 
 
 
 

3. ЗБИРНА ТАБЕЛА ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

  У к о р   

Разред Опомена РС РС ОВ ДИР НВ Искључења Свега 

 

I 
 12 3 - - - 15 

II - 8 4   - 12 

III - 2   - - 2 

IV - 2  - - - 2 

укупно  24 7  - - 31 
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4. УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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4.29 

2588 68 2656 

33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 86.27 2.27 88.53 
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2645 49 2694 
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5. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ПРВИХ РАЗРЕДА 
 

Разред Оправдани Неоправдани Свега 

I/1 2588 68 2656 

I/2 2645 49 2694 

I/3 1460 34 1494 

I/4 2162 92 2254 

I/5 2065 30 2095 

I/6 1576 40 1616 

I/7 3008 39 3047 

I/8 2294 26 2320 

I/9 1422 25 1447 

Укупно 19220 403 19623 

 
6. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 
 

  У К О Р   

Разред Опомена РС РС ОВ ДИР. НВ скључења Свега 

I/1 / 1 / / / / 1 

I/2  / / / / / 1 

I/3 / / / / / / / 

I/4 / 1 / / / / 1 

I/5 / 4 / / / / 4 

I/6 / 1 1 / / / 2 

I/7 / 1 2 / / / 3 

I/8 / 4 / / / / 4 

I/9 / / / / / / / 

Укупно  12 3 - - - 15 
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7. УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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4.45 

2994 74 3068 
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8. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ДРУГИХ РАЗРЕДА 
 

Разред Оправдани Неоправдани Свега 

II/1 2994 74 3068 

II/2 2655 112 2767 

II/3 3739 114 3853 

II/4 3142 57 3199 

II/5 2883 46 2929 

II/6 3444 33 3477 

II/7 3062 90 3152 

II/8 2844 89 2933 

II/9 1419 6 1425 

укупно 26182 621 26803 

 

9. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Разред Опомена 
РС 

УРС УОВ УДИР. УНВ Искључења Свега 

II/1 / / / / / / / 

II/2 / 1 / / / / 1 

II/3 / 2 / / / / 2 

II/4 / 1 1 / / / 2 

II/5 / / / / / / / 

II/6 / / / / / / / 

II/7 / 1 2 / / / 3 

II/8 / 3 1 / / / 4 

II/9 / / / / / / / 

укупно / 8 4 / / / 12 
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10. УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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11. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ТРЕЋИХ РАЗРЕДА 
 

 Оправдани Неоправдани Свега 

III/1 2756 139 2895 

III/2 3335 99 3434 

III/4 2620 67 2687 

III/5 3477 47 3524 

III/6 2779 71 2850 

III/7 2806 59 2865 

III /8 2169 94 2263 

III/9 1853 23 1876 

III/10 1365 21 1386 

укупно 23160 620 23780 

 
12. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

  У К О Р   

Разред Опомена 

РС 

РС ОВ ДИР. НВ Искључења Свега 

III/1 / 1 / / / / 1 

III/2 / / / / / / / 

III/4 / / / / / / / 

III/5 / / / / / / / 

III/6 / / / / / / / 

III/7 / / / / / / / 

III/8 / 1 / / / / 1 

III/9 / / / / / / / 

III/10 / / / / / / / 

укупно / 2 / / / / 2 
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13. УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
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IV1 30 
16 14 0 0 30 0  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 0  

4.50 

3046 109 3155 

53.3% 46.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 101.53 3.63 105.17 

IV2 29 
20 9 0 0 29 0  

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 0  
4.56 

3778 158 3936 

69.0% 31.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 130.28 5.45 135.72 

IV3 31 
23 8 0 0 31 0  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 0  

4.65 

3534 73 3607 

74.2% 25.8% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 114.00 2.35 116.35 

IV4 26 
15 11 0 0 26 0  
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0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 0  

4.38 

3259 66 3325 

57.7% 42.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 125.35 2.54 127.88 

IV5 25 21 4 0 0 25 0  
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0 

0 0  
4.69 

3133 46 3179 

84.0% 16.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 125.32 1.84 127.16 

IV6 31 
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0 0  
4.54 

3200 56 3256 
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4.51 

2676 39 2715 
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3479 101 3580 

58.8% 41.2% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 102.32 2.97 105.29 

IV9 19 
14 4 1 0 19 0  
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1417 51 1468 

73.7% 21.1% 5.3% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 74.58 2.68 77.26 

IV10 22 
20 2 0 0 22 0  
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0 0  

4.82 

1390 49 1439 

90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 63.18 2.23 65.41 
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14. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ЧЕВТВРТИХ РАЗРЕДА 
 

Разред Оправдани Неоправдани Свега 

IV/1 3046 109 3155 

IV/2 3778 158 3936 

IV/3 3534 73 3607 

IV/4 3259 66 3325 

IV/5 3133 46 3179 

IV/6 3200 56 3256 

IV/7 2676 39 2715 

IV/8 3479 101 3580 

IV/9 1417 51 1468 

IV/10 1390 49 1439 

укупно 28912 748 29660 

 
 

15. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

Разред Опомена 

РС 
УРС УОВ УДИР. УНВ Искључења Свега 

IV/1 / / / / / / / 

IV/2 / 2 / / / / 2 

IV/3 / / / / / / / 

IV/4 / / / / / / / 

IV/5 / / / / / / / 

IV/6 / / / / / / / 

IV/7 / / / / / / / 

IV/8 / / / / / / / 

IV/9 / / / / / / / 

IV/10        

        

укупно  2  -    
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У Београду, 

14. септембра 2022. Извештај израдили: 
 

 

Биљана Крстић 
 
 

Драгана Стојановић 
 
 

Александар Герасимовић 
 
 


