Санација и адптација објекта матичне школе „Рајак Павићевић“ и
школског дворишта-игралишта
(Радови

почели 26.10.2017, а завршени 14. 06.2018.)

Закључцима Владе Републике Србије број: 351-9647/2016 од 11.10.2016, 3513817/2016. и 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017, подржани су Извештаји радне групе за
обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања,
здравстава и социјалне заштите којим је одобрен прелиминарни списак објеката јавне
намене за које ће финансијска средства бити обезбеђена преко Канцеларије за
управљање јавним улагањима. За објекат Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина
Башта одобрено је 20.631.478,3 динара без ПДВ-а. (Извор: Канцеларија за управљање
јавним улагањима – Обавештење о прихватању пројекта број 351-01-353/2017-01 од
22.03.2017.)
Пројектни задатак урадио Драган Ресимић, директор школе уз сугестије и
помоћ Катарине Матић из Канцеларије за управљање јавним улагањима Београд.
Идејни пројекат је урадио биро за пројектовање „ПРО-НЕС“ Бајина Башта.
Јавну набавку је спровела општинска комисија за јавне набавке.
Изабрани понуђач (након жалбе) Грађевинско предузеће „Кеј“ Ваљево.
Вредност радова 23.857.573,20 динара.
Стручни надзор: инжењери Младен Катанић, Жарко Николић и Илија Севић.
Краћи опис радова:
Асфалтирање игралишта 1170 m2
Замена и постављање 1089,77 m2 пвц пода
Постављање 718,49 m2 керамичког пода
Замена и постављање 56 врата, 8 портала и 33 прозора од алуминијума
Замена и постављање 37 дрвених врата
Постављање 250 m2 бехатон плочника-предвиђено није реализовано (остало
за фазу 2.)
7. Хидроизолација школе (израда дренаже са одводом воде) и израда тротоара
120 m
8. Постављање хоризонталних и вертикалних олука различитих димензија 280
m ( 75m+40m+165m) .
9. Изрда термичке фасаде од камене вуне 862 m2
10. Кречење и бојење зидова (5285m2 обична боја + 2100m2 масна боја)
11. Хобловање паркета фискултурне сале 125 m2 -предвиђено није реализовано
(остало за фазу 2.)
12. Реконструкција громобранске мреже-није била обухваћена пројектом, радиће се
ако буде одобрена накнадно. -предвиђено није реализовано (остало за фазу 2.)
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13. Замена расвете на школском игралишту-није била обухваћена пројектом.
Скинуте старе инсталације и живине светиљке тзв. лире. Постављене
инсталације и носачи рефлектора, остала набавка рефлектора за фазу 2.

1. Асфалтирање игралишта 1170 m2

Изглед асфалтираног и обележеног игралишта. Томе су претходили радови скидања старог
асфалта, израда дренажног канала и постављање цеви за одвод кишнице, насипање тампона,
ваљање и мерење сабијености тампона, као и потребног нагиба. О томе сведоче фотографије
на следећој страни:

Након асфалтирања радници комуналног предузећа поставили су нам кошеве на игралишту,
урадили и поставили нове голове и нову преграду између фудбалског и одбојкашког
игралишта. Радове је финасирало ЈП Дринско-лимске ХЕ Бајина Башта.

Јавно комунално предузеће „12 септембар“
тада нам је донирало три нова контејнера.

Општина Бајина Башта изашла нам је у сусрет
и одобрила средства да у реновиране
учионице набавимо и нове ормаре.

Приватно предузеће „РМФ ДОО“ Бајина Башта у власништву актуелног председника Опшине
Бајина Башта, господина Радомира Филиповића, донирало је ормар, катедру и плоче за
ученичке столове и седала од пуног, буковог дрвета за кабинет немачког језика.

Заштитну даску за учионице донирало нам је ЈП Национални парк „Тара“ Бајина Башта.
2. Замена и постављање 1089,77 m2 пвц пода.

Прва фотографија приказује скинут бродски под у учионици, друга фотографија
приказује израду изравнавајућег пода, трећа фотографија приказује урађен
изравнавајући под са премазом за постављање ПВЦ пода и четврта фотографија
приказује завршен под у учионици.

Даску од подова отерали смо у ИО Пилица.

Од те даске направили смо лепу шупу за
дрва.

3. Постављање 718,49 m2 керамичког пода.

На све ходнике, холове, степеништа и кабинете хемије и музичког постављене су
неглазиране плочице прве класе.

4. Замена и постављање 56 врата, 8 портала и 33 прозора од алуминијума

Доње фотографије приказује стари портал испред управе и монтирње новог.

5. Замењена су и постављена 37 дрвена врата.

7.Хидроизолација школе (израда дренаже са одводом воде) и израда тротоара 120 m.

Школа је израдом дренаже, постављњем одводних дренажних цеви и постављањем
хидроизолаторске заштите, решила дугогодишњи проблем продора воде у сутерен. Сва
кишница из олука која се скупљала у дворишту, сада се одводи у кишну канализацију у Улици
Светосавској. Фотографија доле приказује поплављене подрумске просторије пре радова.

Прокопавање канала испод цеви градског
грејања.

Цеви су спојене на градску кишну
канализацију.

9. Изрда термичке фасаде од камене вуне 862 m2.

Постављањем термичке изолације од камене вуне дебљине 10 центиметара и другим мерама
и радовима, школа је створила одличне термичке услове и добила енергетски пасош-виши
енегетски разред.

Радници „Електроизградње демонтирали су старе светиљке и електричне водове (фотографија
доле приказује изглед старе расвете у дворишту-старе живине светиљке тзв. „лире“и каблове
који висе по фасади),

поставили нове инсталације испод фасаде, као и носаче за 8 будућих рефлектора. Радове
финансирало ЈП Елетропривреда Србије Дринско-лимске хидроелектране огранака Бајина
Башта.

10. Потпуна санација мокрих чворова и тоалета (комплетно завршена три пара тоалета,
иако такви радови нису били предвиђени пројектом).

У тоалетима је урађена нова водоводна и канализациона инсталација, урађена нова расвета,
керамика, столарија и санитарија, а пројектом је било предвиђено да се само замени
столарија.

11.
Кречење и бојење зидова (5285m2 обична боја + 2100m2 масна боја). Зидови су били у
лошем стању и захтевали су опсежан и свеобухватан санациони третман.

Школски мајстори фарбају радијаторе.

Фотографије приказује радове у управи школе, која је до завршетка тих радова радила у
другим просторијама школе.

Распремање кабинета информатике.

Због опсежних радова наши вредни ученици радо
су се прихватали посла и помагали у свим
ситуацијама. Честе слике из наших учионица,
ходника, холова и дворишта изгледале су овако:

Вредне наше ученице са наставницом физике
припремају (празне) кабинет за радове.

Као прави мајстори-ученици фарбају клупу
из фискултурне сале.

Није било лако функционисати у оваквим условима, али уз испољену велику жртву разумевање
и толеранцију, добру организацију, успели смо све да завршимо. Нема више буке, прашине,
зујања машина, лупања, а наша школа реновирана, сређена, „умивена“ и лепа, дочекала је
почетак школске 2018/2019.године.

Да све буде чисто и пристојно ангажовано је комплетно помоћно особље наше школе:

Упоредо са радовима набвили смо и
поставили још четири пројектора. На
фотографији школски мајстори Сретен
Јелисавчић и Дамљан Митровић.

Стручни надзор над радовима спроводили су инжењери: Младен Катанић, Жарко Николић и
Илија Севић, представник валдине канцеларије била је Катарина Матић, а представници
извђача радова Милован Ковачевић и Никола Вујић:

За квалитет и динамику радова интерсовали су се председник општине, као и представници
Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Председник Општине Бајина Башта, Радомир
Филиповић, директор ЈКП „12 септембар“
Дејан Филиповић и Горан Милутиновић ,
приликом једног од многобројних обилазака
радова.

Начелница школске управе мр Љубинка
Крвавац, просветни саветници Јован
Дамљановић и Јелена Павловић и директор
школе Драган Ресимић приликом обиласка
радова на школи.

Никола Вујић, Жарко Николић и Илија Севић;
радни састанак пред пријем радова.

Представници владине канцеларије Вук
Станковић и Катарина Матић у разговру са
Младеном Катанићем.

Радови на школи су окончани и примљени 14.06.2018. Завршена је тзв. „Фаза-1“, а очекујемо
одобрење и за „Фазу -2“. На фотографији с лева на десно: представници владине Канцеларије
за обнову и развој Вук Станковић и Катарина Матић, надзорни орган Младен Катанић,
представници извођача; фирме „Кеј“ Ваљево Милован Ковачевић и Никола Вујић и Драган
Ресимић, директор школе.

Упркос свеобухватним радовима који су трајали 225 дана, уз велико стрпљење и разумевање
важности радова, добру организацију наставни процес се одвијао без већих потешкоћа.
Најтеже је било померање почетка часова нижим разредима у поподневној смени у зимском
периоду, тако да се дешавало да најмлађи ученици, нешто пре 19 часова заврше наставу.
Од Општине Бајина Башта тражили смо и добили продужетак зимског распуста како би се
комплетирали радови у два блока. Изгубљене часове надокнадили смо наставним суботама.
Овом приликом захваљујемо се родитељима и запосленим у школи на испољеном стрпљењу,
показаној свести колико су важни били ови послови.
Највећу захвалност изражавамо Канцеларији за обнову и развој, која нам је доделила
средства за реализацију овог пројекта, Општини Бајина Башта, која нас је такође финансијски
подржала у додатним-непредвиђеним радовима, кавлитетном тиму стручног надзора.
Наша школа након завршетка радова изгледа веома лепо. Приликом повратка у своје сређене
учионице једна учитељица је одушевљено прокоментарисала: „Децо где смо ово дошли“?
Ученик, трећак, јој је такође радостан одговорио: „ У будућност учитељице“!

Предлажемо да о изгледу школе погледате следећи линк:

https://www.youtube.com/watch?v=7ezV9JKFzcU

ПРИЛОЗИ:

Извор: Владина канцеларија за управљање јавним улагањима; принт скрин.

