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Годишњи извештај о раду директор за школксу 2021/2022.годину 

 

 

 

Током августа спроведене су припреме за почетак  нове школске године, школски простор 

је детаљно очишћен и дезинфекован, набављене су довољне количине средстава за 

дезинфекцију и одржавање хигијене. Наставно и помоћно техничко особље је информисано 

о понашању и начину рада у тренутним околностима. 

Школска година почела је редовно, 01.09.2022.године. И ове године уз помоћ ГО Сурчин 

обезбеђени су прикладни поклони за ученике првих разреда у виду школског материјала. 

Почетком септембра директор је радио на изради Годишњег плана рада фза ову школксу 

годину, изради извештаја о раду директора као и на завршетку Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада за протеклу школску годину. Сва документа усвојена су на седници 

школког одбора од 15.09.2022.године, у складу са законом. 

Почетком месеца, диркетор је организовао преузимање и поделу таблет рачунара 

ученицима од 3 до 6 разеда, лаптопова за све наставнике који предају у тим разредима и 

њихово умрежавање.  

Дана 21.09.2022.године, организован је једнодневни семинар „Подршка школама у ра 

Почетком септембра, колега Лекић обавестио је директора да не жели да ради више у школи 

и да даје отказ. Иако је место наставника математике и информатике дефицитарно 

занимање, врло брозо смо успели да нађемо адекватну стручну замену. 

Истовремено је решаван проблем са стубовима јавне расвете, у школском дворишту у 

Петровчићу, који су били склони паду и угрожавали су безбедност деце. Након више 

телефонских позива надлежним службама, проблем је решен тако што су дотрајале дрвене 

бандере замењене бетонским. Директор је овај проблем решио уз помоћ и сарадњу 

представнице родитеља из Петровчића Александре Хаднађев. 06.09.2021.године отпочели 

су радови на гасификацији школске котларнице у Бечмену, увођењем извођача у посао. 

Директор је решавао проблеме који су се појављивали током радова и припремао 

документацију за прикључење гаса. Истовртемено су урађени сервиси гасних котлова у 

Бечмену у фискултурној сали и у Петровчићу. 

Променом интернет оператера, решен је проблем са интернет конекцијопм у Петровчићу. 

Пошто у Петровчићу нема простора који би служио искључиво као кабнинет за 

информатику, а за потребе предмета Дигитални свет, извршена је и набавка десет лаптоп 

рачунара који ће задовољити потребе ученика 1 и 2.разреда. Набављени су и рачуанри за 

администрацију. 

Дан школе, обележен је спортским активностима на отвореном. Због великог броја 

заражених корона вирусом ове године није организована свечана академија. Поводом Дана 
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школе компанија „Koffi cab“ из Деча донирала је издвојеном одељењу школе у  Петровчићу 

БИМ пројектор. 

Током месеца септембра директор је учествовао у раду наставничког и одељењских већа, 

Школског одбора, педагошког колегијума и школских тимова. 

Због три пријаве вршњачког насиља, које је пријавила мајка учеика 4.разрда, директор је са 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, стручним 

сарадником и учитељицом одељења, предузимао мере према портоколу о заштити од 

насиља и контролисао њихову примену.  Одржан је заједнички родитељски састанак у 41 

одељењу. 

Током месеца директор је радио са сарадницима и на уносу података у ЈСИП. Током рада 

наилазили смо напроблеме које нисмо успели да решимо. 

Почетком октобра облежили смо дечују недељу. Директор је узео учешће у организацији, 

традиционалне Олимпијаде првака, која се у оквиру Дечије недеље организује за све наше 

прваке у Фан парку у Бечмену, уз подршку МЗ Бечмен и ГО Сурчин. Директор је учествовао 

у организацији Дана ослобођења места у Другом светском рату, сарађујући са МЗ Бечмен, 

СУБНОР-ом, Савезом потомака српских ратника 1912-1920. 

Пред сам почетак грејне сезоне имали смо проблема са грејним инсталацијама. У 

Петровчићу је дошло до квара, најпре на МРС-у где смо осетили цурење гаса и о томе 

обавестили Сурчин гас, који је брзом интервенцијом отклонио квар. Потом је након 

извршених топлих проба, дошло до квара на размењивачу топлоте, који је морао бити 

ношен на ремот. Београдске електране нису успеле да санирају оштећење експанзионог 

суда у котларници у Бечмену, па су морале да приступе његовој замени, као и замени 

дотрајале конструкције која је држала посуду. Због недостатка радне снаге, радови су 

започели тек 08.10.2021.године, али су због лоших временских прилика завршени тек 15. 

октобра, када је грејање нормализовано. И поред радова настава се редовно одвијала. У 

октобру смо уз подршку ГО Сурчин у сали Дома културе у Петровчићу организовали 

позоришну представу за наше ученике.  

Директор је током октобра учествовао у раду Школског одбора, Наставничког већа, Тима 

за заштиту ос дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања, радио на ажурирањеу 

ЈИСП-а. Након добијања сагласности, расписали смо конкурс за упражњено место 

наставника Ликовне културе на 50% радног времена. 

Директор је сарађивао у изради Процене ризика од катастрофа и израде плана спасавања, 

Израде порцене ризика у заштити  лица, имовине и пословања,  изради Плана заштите од 

пожара. 

Током октобра у сарадњи са хуманитарном оргаизациојом „Српска солидарност“, 

организовали смо акцију приикупљања хуманитарне помоћи за српско становништво на 

Космету. Прикупљено је и упаковано 32 хигијенска и 33 пакета са храном. 
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 Почетком новембра школа је била предмет ванредног надзора градске просветне 

инспекције, поводом пријаве вршњачког наиља над малолетним КК коју је поднела мајка 

ученика. Инспектор је прегледао школксу документацију и наложио да школа успостави 

бољу сарадњу са мајком ученика КК. Током месеца имали смо проблема са обезбеђивањем 

замена за одсутне наставнике, јер није било слободних наставника разредне наставе, те у 

одсутне наставнике заемњивали директор и педагог. 

Током јесаењег распуста, који је био продужен ради спречавања ширења заразе КОВИД 19 

сарс 2 вирусом, у издвојеном одељењу у Петровчићу заемњене су топловодне цеви и 

санирано дугогодишње цурење воде из система. Заменом цеви повећана је његова 

ефикасност. Током мнесеца, извођени су радови гасификацији школске котларнице. Радови 

су више пута прекидани због административних несугласица наручиоца ( Секретаријат за 

заштиту животне средине Града Београда) и извођача радова.  

Директор је предствљао школу у обележавању Дана касарне у Јакову. 

По захтеву Инспекције за заштиту животне средине, спроведена је јавна набавка и извршено 

мерење емисије штетних гасова на оџаку школске котларнице у Бечмену. Налаз је утврдио 

да се емисија гасова креће у законски дозвољеним вредностима. Примерак извештаја, 

прослеђен је Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда.   

Спроведена је и јавна набавка и купљене су табле и кошеви за школско двориште у 

Петровчићу. Замењене су старе  табле и постављени нови савремени кошеви. Током овог 

месеца био је расписан и тендер за реконструкцију старе зграде фискултурне сале 

(некадашња немачка школа), али се на њега није јавио ни један понуђач иако их је неколико 

изашло на терен да види тренутну ситуацију. Због недостатака у пројекту, дошло је до 

приверменог прекида у радовима на унутрашњој гасној инсталацији. Директор је са 

надлежнима из Секретаријата за образовање и дечију заштиту и Секретаријата за заштиту 

животне средине радио на проналажењу најбољих решења за насталу ситуацију.   

Током новембреа директор је учествоао у раду Одељењских, Наставничког већа, Школског 

одбора, тимова, актива директора.... Током месеца директор је обилазио часове редовне 

наставе. 

Почетком децембра решавали смо проблем са хидрантском инсталацијом у згради у 

Бечмену. Замењени су вентили на хидрантским цевима, решаван проблем са хидроцилима, 

уграђена је потапајућа пумпа као осигурање од поплаве у шахту. Решавали смо и проблем 

са набавком омекшивача за воду за пуњење грејне инсталације за Бечмен и Петровчић. 

Договорено је да Секретаријат за образовање и дечију заштиту финансира његову набавку. 

Од Министарства просвете добили смо 5 рачунара и један штампач, намењен издвојеном 

одељењу у Петровчићу. Током овог месеца спровели смо набавку за куповину књига за 

школску библиотеку и учествовали смо у куповини  књига за библиотеке наших школа у 

иностранству, у сарадњи са министарством. Против једног ученика вођен је дисциплински 

поступак због нарушавања безбедности других ученика. Наком спроведеног појачанаог 

васпитног рада ученик је значајно променио своје понашање.  
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Организована је и новогодишња представа за ученике млађих разреда. Директор је обилазио 

часове редовне наставе. Учествовао је у раду Наставничог и Одељењских већа, у раду 

тимова и раду Школског одбора. На седници Школксог одбора донета је одлука о обављању 

пописа школске имовине и формирана комисија која ће спровести попис. Крајем децембра 

потписали смо анаекс уговора са ЕПС-ом како бисмо омогућили редовно снабдевање 

школских објеката електричном енергијом. У сарадњи са ГО Сурчин обезбеђена су новчана 

средства за реконструкцију школске зграде у Петровчићу, спроведен је поступак јавне 

набавке и радови су почели одмах после новогодишњих празника.  

Током зимског распуста, извођени су радови на рекунструкцији школске зграде у 

Петровчићу. Директор је обилазио и надгледао извођење радова. Средином јануара 

завршени су радови на унутрашњој гасној инсталацији. Технички пријем радова обављен је 

19.јануара 2022.године. Комисија за технички пријем нашла је да су радови изведени према 

важећим прописима и дозволила њено коришћење. Директоро је предузимао мере да се 

одобри прикључење на гас, какао би друго полугодише почело са грејањем на гас. Због дуге 

процедуре и неизвесности морали смо да набавимо додатнеколичине угља, како бисмо 

имали грејање до добијања дозволе за прикључење. Од 24.јануара, 2022.године у 13 сати 

школа се за грејање користи гас. Заменом енергента добили смо чистији ваздух у Бечмену 

и боље и кввалитетније грејање у згради. 

 Током јануара директор је учествовао у раду Шкослког одбора, школских тимова. 

 

У фебруару, директор је уз редовене активности решавао проблем са доводом и одводом 

воде, са застојем у испоруци гаса у школској згради у Петровчићу. Посећивао је часове 

редовне наставе, с циљем праћења спровођења мера за побољшање успеха и дисциплине 

донетих на седници Наставничог већа на крају првог полугодишта. Увидом у ес-Дневник 

пратио је динамику оцењивања јученика. Због немогућности да се нађе заемна за одсутне 

учитељице, директор је вршио замене одсутних наставника у првом и трећем разреду.  Дао 

је допринос и у припреми различитих такмичења ( биологија, географија, Мислиша...). 

Редовно је контролисано дежурство нставника, пратио контролисао одржавање хигијене у 

школским зградана и наређивао да се пропусти поправе. Дирекотр је учествоао у раду 

Школског одбора, Наставничког већа, Савета родитеља, у раду Актива за школско развојно 

планирање, Тима за стручно усавршавање и професионални развој запослених и других 

стручних тимова и већа. Активно је учествовао у ажурирању ЈИСП-а. Редовно је 

комуницирао са ученицима и помагао резредним старешинама и шкоском педагогу у 

решавању досциплинских проблема међу ученицима. Директор је учествовао у обуци 

запослених за ИС „Искра“, јавној дебати о предлогу критерујума за запошљавање 

наставника у школи. Учествовао је у организацији садње Дрвета генерације у Бечмену и 

Петровчићу. Сарађивали смо са полицијском станицом у Сурчину, Центром за социјални 

рад Сурчин у циљу решавања проблема који су се јављали у школи. 
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Почетком марта у школи су усдпешно организована такмичења Мислиша и општинско 

такмичење из географије, у чијој  је организацији учествоаво директор.  У сарадњи са 

руководиоцима стручних већа и стручним сарадницима праћена је реалчизуација годишњег 

плана рада школе. У марту директор је у сарадњи са секретаром и шефом рачуноводства 

обезбедио да школа пређе на систем плаћања  путем е фактура. Контролисан је рад техничке 

службе( домара) на одржавању школских објеката и опреме. Указано им је на пропусте и 

захтевано да се ти пропусти исправе. Такође је утврђено шта су приоритети у даљем 

одржавању зграда и опреме, као и набавци неопходних резервних делова и 

репроматеријала. Директор је учествовао у раду Наставничог већа, стручних тимова, 

учествоао је и у раду организационог одбора за постављање спомен бисте Југославу Зорићу, 

борцу са Кошара који је преминуо од последица зрачењем осиромашеним уранијом.  

Директор је учествовао у реализацији пробног завршног испита за ученике осмих разреда. 

Обилазио је часове редовне наставе, вршио замену у четвртом разреду, јер није било могуће 

пронаћи слободне учеитеље за замену. Вођени су дисциплински поступци против два 

учнеика због теже повреде радне обавезе ученика. Од којих је један окончан изрицањем 

укора директора.  

У априлу је почела реконструкција објекта старе немачке школе ( стара фискултурна сала) 

и њено преуређење за потребе отварање групе продуженог боравка. Школа је била домаћин 

Општинском такмичењу из Биологије, за чије организовање значанјна улога припала је 

директору и наставници Биологије, Мирјани Покрајац. Спровцедене су јавне набавке за 

куповину намештаја, омекшивача воде за котларнице у Бечмену и Петровчићу и за 

извођење екскурзија. Одређени су добављачи и набављена потребвна опрема. Директор је 

учествовао у раду Одељењских већа, Наставничог већа, Савета родитеља, раду стручних 

тимова и тела. Узео је учешће у организацији и извођењу родитељских састанака у четвртом 

и осмом разреду, као са родитрељима будућих првака. Учествоаво је на конференцији 

„Чувам те“, посвећеном платформи за борбу против вршњачког насиља постављену од 

стране Владе Републике Србије. Током пролећног распуста организовао је темељно 

чишћење школског простора, поправку опреме, кошење траве у двориштима. Контролисао 

је  и надгледао радове на реконструкцији старе немачке школе ( старе фискултурне сале). 

Сарађивао је са разредним старешинама и стручним сарадницима на решавању 

дисциплинских проблема. Отворен је дисциплински поступак против једног ученика, који 

је обустављен јер је дошло до значајног поправљања понашања ученика. Директор је 

учествовао у обележавању дана погибије припадника 250.ракетне бригаде за 

противваздухопловна дејства током НАТО агресије 1999.године у Петровчићу. Сарађивао 

је и са Савезом потомака ратника 1912-1920.године.  

У мају смо почели са реализацијом екскурзија, па је достав свог времена директор потрошио 

на организовању путовања. Почеле су припреме за завршни испит и директор се старао да 

се све претходне радње реализују на време и испоштују прописани рокови. Организована је 

посета предшколаца матичној школи у Бечмену, где су седеца упознала са животом и радом 

у школи. Упознали су наставнике, директора и остале запослене. Са родтиељњима будућих 

првака разоговарали смо о организацији групе продуженог боравка. Родитеље је директор 

упознао са процедурама које је неопходно спровести. Свакаоднево су обављани разговори 
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са ученицима који су кршили дисциплинска правила, о прекршајима у сарадњи са 

разредним старешинама обавешавали смо родитеље. Директор је учествовао у раду  Током 

месеца директор је редовно контролисао радове на реконструкцији старе немачке школе 

(старе фискултурне сале). Учествовао је у  раду Наставниког већа, стручних тимова. Након 

инцидента спроведен је дисциплински поступак против једног ученика коме је изречен укор 

наставничког већа. Директор је учествовао у организацији полагања венаца на спомен бисту 

Радету Јотићу, погинулом јунаку у НАТО агресији. У сарадњи са МУП-ом, организовали 

смо предавање „Насиље као негативна друштвена појава“ за ученике 4 и 5.разреда. 

Директор је узео учешће и у организацији Кроса РТС-а, 13.маја2022. године. Током овог 

месеца школа је у два наврата добила лажну дојаву да јеу згради постављена бомба. 

Школске зграде прегледале су контра диверзионе екипе МУП-а, након чега је рад 

нормализован. Контролисано је спровођење мера противпожарне заштите, дежурство 

наставника и других запослених и констатовано да нема пропуста.  

У јуну, директор је успешно положио испит за лиценцу директора образовно васпитне 

установе и за то му је издато уверење. У овом месецу кренули смо са реализацијом 

ученичких екскурзија. Директор се старао да све протекне у складу са правилником. 

Екскурзије су успешно реализоване. У склопу припрема за завршни испит, директор је 

одредио дежурне наставнике, супер визоре који су прошли обуку на сајту Завода за 

унапређење квалитета образовања и васпитања. За ученике осмих разреда организовао је 

припремну наставу и старао се да ученици осмих разреда не ометају рад у другим 

одељењима. Контролисао је рад дежурних наставника и осталих запослених, као и радове 

на реконструкцији зграде за продужени боравак. Обављао је сталне разговоре са ученицима 

у циљу превенције непримереног понашања појединих ученика. Учествоао је у раду 

Одељењских већа, Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора, Актива 

директора, у раду стручних тимова и тела. У сарадњи са ГО Сурчин, узели смо учешћа у 

различитим пројеклтима: о безбедности у саобраћају, екологији.... 

Од 27 до 29.јуна спроведен је завршни испит након завршеног осмог разреда. Директор је у 

складу са директивом Министарства просвете, организовао овај испит у ОШ „Вожд 

Карађорђе“ у Јакову. За све ученике био је обезбеђен превоз. Сви ученици су изашли на 

испит и успешно завршили основно образовање. Након завршног испита директор је 

обезбедио спровођење активности на упису ученика у средње школе: попуњавање листа 

жеља, провере података, објављивање расподеле по школама. Сви ученици су уписани у 

првом кругу. Са школским педагогом учествоао је у сарадњи са Центром за социјални рад 

у Сурчину у конференцији случаја у вези једног нашег ученика. 

У јулу смо спровели јавну набавку за електричну енергију. Радило се и на решавању губитка 

воде из система водовода у школи. Окречена је топла веза, ходник у сали и свлачионице. 

Гастек је уградио омекшивач воде у котларници у Петровчићу. Фирма Гранд ЦТУ, 

испоручила нам је намештај из јавне набавке. Током овог месеца добро су напредовали 

радови на згради старе немачке школе (сатаре фискултурне сале). 

У августу смо уз помоћ запослених  у фирми „Koffi cab“ из Деча, офарбали мобилијар у 

школком двориту у Петровчићу. Набавили смо довољне количине дезинфикационих 
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средстава, хемикалија за одржавање хигијене, детаљно очистили простор школе и 

припремили га за безбедан пшовратакј ученика у школске клупе. 

Током овог периода директор је гостовао два пута на ТВ Студио Б говорећи о почетку 

школске године и о радовима у Петртовчићу. ТВ Маг из Обреновца направио је пет прилога 

у вези са радом унаше школе. 

Тококм школске године, доста времена директор је потрошио на проналажењу замена за 

одсутне раднике и обезбедио да се настава одвија без већих проблема. 

Финансијски извештај за буџетску 2021.годину: 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕСТАЈ О ИЗВРСЕЊУ  

БУЏЕТА ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 

О.Ш.''ДУШАН ВУКАСОВИЋ - ДИОГЕН'' 

ЗА ПЕРИОД 01.01.ДО 31.12.2021 

 

 
 
Основна школа “Душан Вукасовић-Диоген” као индиректни корисник буђжетских 

средстава дужна  је да састави годишњи финансијски извештај – завршни рачун за 2021 

годину, на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су 

усаглашена са Управом за трезор, као и на основу других аналитичких евиденција а пре 

свега главне књиге која се води у рачуноводству установе. Такође обавеза произилази из 

законских, поџаконских, интерних аката и правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буђжетских средстава и корисника 

средстава организација обавезног социјалног осигурања “Службени гласник РС” Бр 

33/2015. Правилником је регулисано састављање завршног рачуна у складу са чланом 5 

уредбе о буђжетском рачуноводству и заснива се на готовинској основи, по којој се 

трансакције и пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства 

приме, односно исплате. У саставу правилника одштампани су обрасци и њихова 

садржина који чине завршни рачун за 2021 годину, и који се достављају Управи за трезор.    

 

 

                                             ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ   

1 Текући трансфери  1.448.753,72 

2 Текуци трансфери- јубиларна- ост при 439.917,34 

3 Текући трансфери- компезација 4.608.968,65 
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3 Текући трансфери- материјални трошак 2.771.063,94 

5 Приход из Републицког буџета 48.135.981,70 

6 Приход из Републицког буџе библиоте 67.415,48 

7 Приход из Републицког бу отпремнин 289.906,50 

8 Родитељски динар 158.550 

9 Донација 0 

  УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД 1/8 57.920.557,33 

 

                                             ТЕКУЋИ РАСХОД   

1 Плате по основу цене рада 41.248.505,99 

2 Допринос за ПИО 4.757.115,22 

3 Допринос за здравствено осигурање 2.130.360,49 

4 Превоз на посао 1.689.333,41 

5 Солидарна помоћ 249.894,44 

6 Отпремнина приликом одласка у пензи 289.906,50 

7 Јубиларне награде 439.917,34 

8 Троскови платног промета/банкар.услуге 75.251,72 

9 Услуге за електричну енергију 772.810,29 

10 Природни гас 602.720,74 

11 Лож - уље 0,00 

12 Услуге водов и канализација 155.303,70 

13 Комуналне услуге 444.272,86 

14 Услуге комуникације 218.314,07 

15 Закуп сале 742.560,00 

16 Троскови за пословна путовања 2.425,00 

17 Услуге за одржавање софтвера 31.500,00 

18 Компјутерске услуге 17.580,00 

19 Услуге образовања и усавршавања за 13.890,00 

20 Репрезентација 4.971,00 

21 Остале опште услуге 150.264,99 
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22 Остале специјализоване услуге  381.800,00 

23 Централно грејање 429.193,70 

24 Текуће поправке и одржавање зграда   

25 Текуће поправке и одржавање опреме 1.421.149,99 

26 Канцеларијски материјал 9.052,32 

27 Расход за радну униформу 67.484,85 

28 Стручна литература за редовне потребе 125.520,00 

29 Издаци за гориво-бензин  32.272,00 

30 Материјал за образовање 378.246,71 

31 материјал за одржавање хигијене и угости 362.699,06 

32 храна+пиће 28.795,52 

33 материјал за посебне намене 131.620,68 

34 Ученичке награде 0,00 

35 Порез +Републичке таксе 65.076,40 

36 капитално одржавање објеката 42.000,00 

37 Опрема за образовање 1.652.940,00 

38 Опрема за спорт   

39 Нематеријала имовина књиге 67.415,48 

  УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1-39 59.232.164,47 

 

 

 
    УКУПНИ   ПРИХОДИ: 57.920.557,33   

                                    УКУПНИ   РАСХОДИ: 59.232.164,47                        

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

                          МАЊАК ПРИХОДА-ДЕФИЦИТ:1.311.607,14              

 

 

Пренет суфицит из прошле године са редовног рачуна 2. хиљада и дечијег 88 хиљада И 

рачун донације 1.320 динара. 

Стварни суфицит је на основном рачуну 2 хиљаде, на дечијем рачуну 96 хиљада И на 

рачуну донације 0, што чини разлику остварених прихода и примања и остварених 

расхода и издатака из прихода и примања у 2021 години. 

 

 

           

                                             
 У Бечмену, 15.09.2022.године                           Душко Недељковић, директор 


