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                        Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта  

 

на основу члана 52. Закона о основном образовању и васпитању „Службени гласник РС“ 

Бр.55/2013, 101/2017. и 27/2018.) урадила је  

 

 

ЛЕТОПИС О РАДУ ШКОЛЕ  
                                           (септембар 2017-септембар 2018.) 

 

 

                                               Бајина Башта, октобар 2018. 

_______________________________________________________
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СЕПТЕМБАР 2017.године 

 

 OШ „Рајак Павићевић“  и у школској 2017/18. години бележи пораст броја ученика у 

односу на претходнe годинe(у шк. 2012/2013 било је 780 ученика , а у шк. 2013/2014. години 

807 ученика,  a шк. 2014/2015. године укупно 827 ученика, шк. 2015/2016. са 826.Шк. 

2016/2017.  829 ученика) , тако да смо ову школску годину  започели са 834 ученика. 

Пријем нових ђака првака (94 ученика у матичној школи), који су заједно са ученицима  

петог разреда поздрављени од стране директора школе , је био 31.августа (четвртак)  у 

школском дворишту где је и извршена прозивка ученика и упознавање родитеља са 

одељенским старешинама . Одељенске старешине у првом разреду су : Наташа Јовановић 1/1, 

Милена Вукашиновић 1/2, Наташа Милановић 1/3, Ана Баштовановић 1/4 и Стана Митровић 1. 

ИО Пилица. 

 

 
Наставна година је почела према плану 1 .септембра 2017. (петак) , с тим што су часови 

након великог одмора били скраћени на тридесет минута (синдикат „Независност“).  

Наставници физичког васпитања су били на стручном усавршавању 2.септембра (субота)  у 

Ужицу поводом промена плана и програма рада за 5. разред. 
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Наши доброчинитељи из Лондона , Тија и Кен Мантел након три године поново су 

дошли у госте 5. септембра 2017. и при том донели 1060 евра у динарској противвредности за 

куповину спортске опреме . Велико и племенито срце ових људи по ко зна који пут је 

обрадовало ученике ОШ "Рајак Павићевић", који су им приредили срдачан и пријатељски дочек 

у спортској сали. Њихова намера и циљ  је да се ученицима обезбеде бољи услови за стицање 

нових вештина и знања, као и да им се пруже разноврсније могућности да спознају своје 

таленте. 

 
Овом приликом школа је добила: један сто за стони тенис, 20 рекета , 40 лоптица и 3 

мрежице за стони тенис, пехаре и медаље за традиционални турнир у стоном тенису,  61 лопту 

за кошарку, рукомет, фудбал, одбојку и  6 лопти за бацање у даљ. 

 

На огласним таблама и на сајту школе истакнута цена кухиње и јеловника за месец 

септембар у износу од 1 400 динара.У среду 6.9.2017. поводом Светског дана Црвеног крста у 

посети нашој школи су били волонтери Црвеног крста (Мирјана Попадић и Предраг Марић) и 

уз дружење са ученицима 1. разреда покушали да им приближе и објасне функционисање ове 

организације.  
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Деца су се упознала са основним појмовима прве помоћи и чиме се пружа прва помоћ. 

Поред тога упознати су како се превија рана и зауставља крварење. Ученици првог разреда 

(учитељица Наташа Јовановић) су били веома заинтересовани, радознали и активни. 

 

У првој недељи одржани родитељски састанци у првом и петом разреду због избора 

родитеља у Савет родитеља школе. У петак 8. Септембра одржана одељенска већа разредне 

наставе , а Милица Станишић (проф. Српског језика на замени уместо Сање Лазић , боловање) 

седам дана. 

У понедељак 11.септембра одржана одељенска већа за више разреде. Уторак 12.9. седница 

Педагпшког колегијума.13.9.2017. Одржано Наставничко веће на коме су разматрани и 

усвојени Годишњи план рада школе , Извештај о раду школе 2016/17. и Извештај о раду 

директора, а истог дана у посети школи била је регионална телевизија ТВ 5 (интервју са 

директором школе Драганом Ресимићем).  Руководиоци Стручних већа у  шк. 2017/2018. 

1.Тришић Снежана – руководилац већа за разредну наставу 

2.Десанка Печеничић - руководилац већа за стране језике 

3.Марковић Новак - руководилац већа за друштвене науке 

4.Борањац Драгица - руководилац већа за природне науке 

5.Станојевић Жељко - руководилац већа за ТиИО, ликовну и музичку културу, физичко 

васпитање 

6. Бојана Петронијевић - руководилац већа за српски језик 

7. Јелисавчић Марина - руководилац већа за математику 

На почетку сваке школске године месец септембар је предвиђен за формирање новог 

састава Савета родитеља и Ученичког парламента. Конститутивне седнице су одржане у 

четвртак 14.9.2017.На  седници Савета родитеља присутно је било 29 од 37 изабраних 

родитеља, а функција председника је припала Злопорубовић Слађани. Чланови Савета 

родитеља школске 2017/18. године:1.разред:  Милекић Јефимија 1-1 ; Ђокић Драган 1-2; 

Филиповић Јелена 1-3; Бјеличић Ивана 1-4; Марија Ивановић Митровић 1. Ио Пилица;2. 

разред: Матић Војислав 2-1; Вранић Небојша 2-2; Сарић Љубица 2-3; Дејан Милосављевић 2. 

ИО Пилица; 

3.разред: Деспотовић Марија 3-1; Драган Иван 3-2; Јакић Драгана 3-3; Ана Ђокић 3.ИО 

Пилица;4.разред:Тијанић Марија 4-1; Ранковић Радмила 4-2; Милошевић Љиљана 4-3; 

Јовановић Наташа 4-4; Анка Стаменић 4.ИО Пилица;5.разред : Јовановић Дејан 5-1;Станковић 

Ана 5-2;Милановић Жељко 5-3; Петковић Светлана 5-4; Митровић Драган 5.ИО 

Пилица;6.разред: Селинић Марија 6-1; Злопорубовић Слађана 6-2; Стаменић Вера 6-3; Илић 

Славиша 6.ИО Пилица; 7.разред:Тришић Матић Катарина 7-1; Тадић Сузана 7-2; Рогић 

Радојко 7-3; Ђокић Светлана 7.ИО Пилица; 8.разред: Мисаиловић Саша 8-1; Матић Љиља 8-2; 

Савић Светлана 8-3; Јовановић Сретен 8-4; Милосављевић Иван 8.ИО Пилица,  

 

На састанку Педагошког колегијума Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, 

одржаног 12.09.2017. и Савета родитеља Основне школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, 

одржаног 14.09.2017, једногласно су подржане смернице о употреби мобилних телефона у 

школи.Родитељи су добити допис и потписом треба да потврде да су упознати са садржајем  , а 

ученици су  вратили потписан примерак одељенском старешини.Садржај дописа је следећи: 

1. Мобилни више није само телефон. То је прозор у виртуелни свет, озбиљан компјутер 

у џепном издању који може у секунди да постане опасна алатка за качење слика и видео-записа 

на друштвене мреже без сагласности снимљених актера.2. Употреба мобилних телефона у 

школи за време часова је забрањена, а телефони морају бити искључени док настава траје.3. 

Телефони се могу користити за време одмора, пре и после часова, наравно да је сликање или 

снимање себе, друге деце, наставника, наставе, „епизода” из школе и њеног дворишта строго 

забрањено. 4. Уколико ученик користи мобилни телефон на часу, наставник је дужан да му 

одузме уређај и преда директору или помоћнику директора школе.5. Школа (разредни 

старешина) обавештава родитеље, а они морају лично доћи да преузму телефон. 
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. Реално, ђацима није ускраћено много, само у школи немају прилику да нехотице или 

намерно некога повреде објављивањем информација, догађајима, ситуацијама које могу да 

повреде, понизе личност детета или човека. 

Забрана коришћења мобилних телефона на часовима није новина, она је одавно 

прописана кровним Законом о основама система образовања и васпитања. Тај пропис налаже да 

је употреба мобилног, електронског уређаја или другог средства у сврхе којима се угрожавају 

права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања – тежа повреда обавеза ученика за 

коју ђак може да одговара. Због тежих повреда обавеза ученика закон обавезује школу да води 

васпитно-дисциплински поступак о коме родитељи ученика морају бити обавештени,у  Бајиној 

Башти19.09.2017 .                                  

Формирању Ученичког парламента присуствовало је 16 од 18 изабраних ученика. 

Мисаиловић Милица8-1, Петровић Милан8-1, Стаменић Марија8-2, Џекулић Никола8-2,Матић 

Филип8-3, Јелисавчић Јована8-3, Злојутро Урош8-4, Јелисавчић Драгана8-4, Јелисавчић Стефан 

8.Пилица,Рогић Теодора 8.Пилиц, Максимовић Душица7-1, Ђокић Милана  7-1,Васиљевић 

Инес7-2, Лечић Огњен7-2, Ристивојевић Немања7-3, Крстић Стефан 7-3, Ђокић Нађа 

7.ПилицаМилосављевић Тамара 7. Пилица. Председник Ученичког парламента за школску 

2017/2018. годину је Мисаиловић Милица 8-1, заменик  је Јелисавчић Драгана 8-4, док су 

представници у Школском одбору  : Стаменић Марија 8-2 и Јелисавчић Јована 8-3. 

У петак 15.09.2017. са почетком од 17 часова, одржана jе 1. седница Школског одбора за 

школску 2017/2018.Чланови школског одбора су :1. Снежана Тришић , представник школе-

председник школског одбора, 2. Марија Селенић, представник родитеља,3. Милутин 

Живановић, представник локалне средине, односно Нинослав Кремић, представник локалне 

средине4. Жељко Милановић, представник родитеља, 5. Милорад Мандић, представник 

локалне средине, 6. Небојша Вранић,   заменик предсеника Ш.о, представник родитеља, 7. 

Снежана Миливојевић, представник локалне средине,8. Душан Миловановић, представник 

школе, 9. Десанка Печеничић, представник школе. 

На огласнојтабли је у складу са правилником о оцењивању благовремено истакнут 

распоред пимених и контролних задатака за прво полугодиште. 

Одржана седница Савета родитеља 14.9.2017. – изабрана Компанија САВА 

ОСИГУРАЊЕ осигурање за осигурање ученика по цени од 250 динара.Унети подаци за 

ДОСИТЕЈ у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање уставнове која обавља делатност основног образовања и 

васпитања. 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка 

школи након спољашњег вредновања је припремио иницијалне тестове знања из математике и 

српског језика за ученике шестог и осмог разреда основне школе.Тестирање је спроведено у 

септембру 2017. године, и то:Тест из српског језика – 14. септембра за ученике 5. и 7.  разреда 

основне школе; Тест из математике – 21. септембра за ученике за ученике 5. и 7.  основне 

школе;Тестирање за све ученике, без обзира на разред, је трајало 45 минута ,а спровели су га 

предметни наставници. 

 

Као и претходних година , тако и ове школске 2017/2018. Године  у  оквиру акције 

„Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих „  службеници полицијске станице 

(школски полицајац, саобраћајни полицајац  и крими-полицајац )  наставили су  сарадњу са ОШ 

„Рајак Павићевић“ и у оквиру часова одељенске заједнице , од ове године ученици 4. и  6. 

разреда су  имали прилику да се упознају са радом МУП-а. у наредних 8 месеци.  

Такође су припадници саобраћајне полиције посетили ђаке првог разреда 26. Септембра 

2017.и одржали предавање о безбедности у саобраћају, а затим и уручили пригодне поклоне 

свим ђацима. 

Након једномесечног кашњења у четвртак 28. септембра стигли су дневници васпитно-

образовног рада за ученике 5. разреда,  а истог дана у нашој школи је оджан штрајк упозорења 

у организацији синдиката „Независност“ тако да су часови били скраћени по 15 минута након 

великог одмора. 
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ОКТОБАР  2017.године 
  

Цена кухиње за октобар износила је  1 400 динара. 

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која ове године траје од 02.октобра до 

08.октобра 2017. године. У складу са релевантним међународним и националним документима 

и позитвним прописим. Циљ  је скретање пажње јавности на децу и младе, на њихове потребе и 

права у породици, друштву и локалној заједници, на права да одрастају у што бољим условима, 

на једнаке шансе за развој и остварење својих потенцијала.Овогодишњи мото гласи “ ЗА 

РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“  

Први дан дан (понедељак 02.10.2017)  спортских такмичења у вишим разредима био је 

резервисан за ученике 5. разреда. У фудбалу су постигнути следећи резултати : прво 

полуфинале  5/4 – 5/1 (2:0:) , а друго полуфинале 5/3 :5/2 (13:1), тако да су финале одиграли 

ученици одељења 5/3 и 5/4. Веома неизвесна утакмица завршена је резултатом 1:1, а након 

продужетака резултат је остао непромењен. Победника је одлучило извођење пенала , а 

успешнији су били дечаци из 5/3. Коначан  пласман је следећи: прво место 5/3, друго место 5/4 

,треће место 5/2 и четврто место одељење 5/1. Најбољи голман је Ђурић Богдан из 5/4, најбољи 

стрелац и играч турнира Стефан Радовановић 5/3..Девојчице су се надметале у игри „између 

две ватре“, а резултати су : 5/4 – 5/1 ( 2:0); 5/3 – 5/2 (2:0) ; финално надметање је било између 

5/4 и 5/3 (2:0), а пласман је : 1. место 5/4 , друго место 5/3 , треће место 5/1, док су четврте 

ученице 5/2.  Судије су биле наставници Драган Јовановић, Драган Радовановић и Даница 

Благојевић. 

Други дан спортских такмичења у вишим разредима био је резервисан за ученике 6. 

разреда. У фудбалу су постигнути следећи резултати : 6/1 – 6/2 (2:7);  6/3 – 6/1  (1:0) и 6/3 – 6/2 

(7:0), тако да је пласман следећи : прво место као и претходне године 6/3, друго место 6/2 и 

треће место 6/1; Судије : наставници Драган Јовановић и Никола Стаменић.Девојчице су се 

надметале у одбојци, а резултати су : 6/1 – 6/2 ( 0:2); 6/3 – 6/1 (2:1) и 6/3 – 6/2 (2:0), а пласман је 

: 1. место 6/3 , друго место 6/2 и треће место 6/1. Судије су биле Инес Васиљевић, Марија 

Панић и Јована Ђокић (све из 7/2). 

Други дан такмичења у вишим разредима поред ученика 6. разреда обележила су и 

такмичења најстаријих ученика наше школе. Девојчице су се такмичиле у одбојци и то кроз два 

полуфинала и финале. Први меч је био између 8/4 и 8/1 (0:2) , док су у другом полуфиналу 

играле ученице 8/3 и 8/2 (2:0). Финале је завршено победом 8/1 над 8/3 резултатом 2:0, тако да 

је пласман : 1. место 8/1; 2. место 8/3; 3. место 8/4 и 4. место 8/2. 

 
Код дечака распоред полуфинала је био исти , а резултати су : 8/4-8/1 (2:1) и 8/3-8/2 (1:1 

и 1:3 након пенала). Финале изузетно занимљиво (1:1)  и након три серије пенала решено  у 

корист 8/2 које је победило одељење 8/4. Најбољи играч турнира је Немања Вујић (голман 8/2). 

Пласман је следећи : 1. место 8/2;  2. место 8/4; 3. место 8/3 и 4. место 8/1 . Судије наставници 

Драган Јовановић и Драган Радовановић. 
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Последњи такмичарски дан  виших разреда обележила су надметања у одбојци  и 

фудбалу ученика 7. разреда. Одбојкашки турнир почео је утакмицом девојчица из  7/1 и 7/2, а 

победа је припала одељењу 7:1 (2:0) , следећи меч је био 7/1 против 7/3 , а резултат је био 2:0; 

трећи и последњи меч је решен такође победом од 2:0 , а успешније од 7/3 су биле ученице 7/2. 

Коначан пласман након три меча је : 1. место 7/1; 2.место 7/2 и 3. место 7/3. Све три екипе су 

награђене пригодним поклонима , а за најбољу играчицу турнира проглашена је  Татјана 

Баштовановић из 7/1 . Судије ова три меча су биле Татјана Милановић, Милица Ђунисијевић и 

Јована Јевтић (ученице 8.разреда). 

Фудбалски турнир отворен је утакмицом између 7/1 и 7/2 а завршен је резултатом 6:0. У 

другом мечу ученици 7/1 су надиграли другаре из 7/3 резултатом 2:0, док је трећи меч био 

најнеизвеснији и одлучен је након извођења пенала 7/3 – 7/2 (2:2) односно 3:2. Пласман 

овогодишњег турнира у фудбалу је : 1. место 7/1; 2. место 7/3 и 3. место 7/2. Најбољи стрелац 

турнира је Александар Ранковић из 7/1, а сви учесници су такође награђени. Судија на сва три 

меча био је професор Жељко Станојевић. 

У оквиру Дечје недеље 2017. године ученици 1. разреда су имали следеће активности: 

02.10.2017. Спортске активности;  03.10.2017. Ликовне активности на тргу;  04.10.2017. – 

Дружење са првацима ОШ „Свети Сава“;   05.10.2017. Посета и дружење са пензионером 

Милутин Ђурић ; 06.10.2017.   Изложба ученичких радова на тему „Ја и моји пријатељи свих 

генерација“. 
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Ученици 2. разреда су имали следеће активности: 02.10.2017. Обилазак ушћа Раче ; 

03.10.2017. Осликавање плочника (Луг);  04.10.2017. – Посета Ватрогасном дому ;  05.10.2017. 

Посета МУП ББ; 06.10.2017.  Посета пензионера; 

 
Ученици 3. разреда су имали следеће активности: 02.10.2017. Посета НП „Тара“ ; 

03.10.2017. Јавни час физичко васпитање;  04.10.2017. – Посета локалној ТВ;  05.10.2017. Игре 

без граница (школско двориште); 06.10.2017.  Изложба ученичких радова на тему „Ја и моји 

пријатељи свих генерација“; 

 
 

 

 

Ученици  4. разреда су имали следеће активности: 02.10.2017. Прича из детињства моје 

баке/деке;  03.10.2017. Некада у школи – прича из угла учитељице Зоре Милановић;  

04.10.2017. Дечије игре некада;   05.10.2017. Посета сеоском домаћинству ; 06.10.2017.   Стари 

занат; 
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У издвојеном одељењу у Пилици биле  су  следеће активности: 02.10.2017. Цртање 

кредама у боји у шк. дворишту;  03.10.2017. Спортски дан;  04.10.2017. Тајанствена личност – 

ветеринар Ксенија;   05.10.2017. Посета  компанији „Тим“; 06.10.2017.  Представа ученика 

виших разреда и дружење са наставником Жељком Станојевићем уз гитару;Ученици ИО 

Пилица већ традиционално припремају и са великим успехом изводе представе на основу 

драмских текстова Бранислава Нушића. Уз режију и велико залагање наставнице Бојане 

Петронијевић, ове године изведена је представа „Аутобиографија“, односно одломци овог 

Нушићевог дела. Глумачка екипа  је била састављена од ученика шестог , седмог и осмог 

разреда, а чинили су је: Јована Мијаиловић, Сандра Стојановић, Маријана Гвозденовић, 

Катарина Јакшић (8. разред), Нађа Ђокић, Анђела Мартиновић (7. разред) и Крстина Митровић, 

Марија Митровић, Наташа Мијаиловић, Марина Деспотовић, Тијана Драгојловић, Милутин 

Божић, Милош Веселиновић и Ђорђе Савић (6. разред). 

 

 

. 

 У периоду од 3.10.2017. до 13.10.2017. ученици 5. и 7. разреда су уз присуство 

одељенских старешина обавили систематски преглед у Дому здравља Бајина Башта. 

 

 

 У среду 11.10.2017. у Спортском центру „Браћа Милутиновић“ у Лугу одржан јесењи крос 

ученика наше школе. Тога дана часови су били скраћени на 30 минута. Другој смени (другом и 

четвртом разреду) часови ће почети у 12
00

, кухиња ће бити после првог часа у 12
30

.  Пролећни 
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крос саставни је део Годишњег плана рада школе, тако да је присуство свих учитеља, 

наставника и деце обавезно.  

Резултати јесењег кроса 2017.су : 
1.разред – девојчице: 1.Лазић Анђела (1/3), 2.Ђурић Лара (1/2) , 3. Ордагић Валентина 

(1/2); 

дечаци: 1. Васиљевић Андрија (1/1), 2.Павловић Милош (1/3) , 3.Ђокић Алекса (1/4) 

2.разред – девојчице: 1. Карадаревић Нина (2/3), 2. Сарић Јана (2/3) , 3. Петронијевић Ана 

(2/2); 

дечаци: 1.Ристивојевић Ђорђе (2/1), 2.Радовановић Душан (2/2), 3. Дуловић Вук (2/1); 

 3. разред – девојчице: 1. Кремић Јована (3/3), 2. Лукић Ивана (3/2), 3. Васиљевић 

Александра (3/1) и Стевановић Анђела (3/1);  дечаци : 1. Миловановић Вук (3/2), 2. Марчета 

Душан (3/3), 3. Малешевић Михаило (3/1); 

4.разред – девојчице :  1. Грмуша Неда (4/2) и Кремић Наталија (4/1), 3. Тешић 

Алekсандра (4/1); 

дечаци: 1. Савић Урош (4/3), 2. Деспотовић Богдан (4/4), 3. Павловић Јанко (4/4); 

 
 

 5.разред – девојчице :  1. Марта Милановић (5/3) 2. Нађа Станковић  (5/2) 3. Кристина 

Максимовић (5/3); 

дечаци: 1. Стефан Радовановић (5/3) 2. Андреја Јовановић (5/1) 3.Филип Тадић  (4/3) ; 

6.разред – девојчице :  1.Анђела Јеринић (6/3) , 2. Петровић Јелена (6/1) 3.Сара 

Филиповић (6/1); 

дечаци: 1. Пантелија Милосављевић (6/1) 2. Тодор Петровић (6/1) 3. Ђорђе Петровић (6/2) 

7.разред – девојчице : 1.Сања Павловић (7/2) 2.Татјана Баштовановић (7/1) 3. Марија 

Панић (7/2); 

дечаци: 1.Ђорђе Божић (7/2), 2. Алекса Симеуновић (7/3) 3. Борис Радовановић (7/2); 

8.разред – девојчице : 1. Тијана Карадаревић (8/3), 2. Милица Ђунисијевић (8/3) 3. Нела 

Радивојевић (8/3) ; 

дечаци: 1.Алекса Савић (8/3) 2. Урош Симић (8/3) 3. Стаменко Митровић (8/1); 
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На иницијативу ђака ОШ „Рајак Павићевић“  (Алекса Савић, Филип Матић и Вук 

Петковић из 8/3) Ученички парламент је донео одлуку да се у суботу 14.10.2017.са почетком у 

10 часова у градској спортској хали одржи  турнир у малом фудбалу ученика 5. до 8. разреда 

наше школе. Турнир је хуманитарног карактера, прилог на добровољној основи, а сав 

прикупљени новац је  додељен породици дечака Деспота Лазића. Судије на турниру су  били  

наставници Жељко Станојевић , Драган Јовановић и Драган Радовановић. 

 

Реновирање школе 

Због опсежних радова на санацији и реконструкцији наше школе, били смо принуђени да 

извршимо одређену реорганизацију извођења наставе и свеукупног пословања школе, тако да: 

Почев од среде 25.10.2017, па надаље, сва одељења нижих разреда су ишла  у другу смену у 

кабинете предметне наставе у приземљу,  Почетак часова је у 14
15  

Продужени боравак 

радио је до 14 часова  ,Велики одмор и кухиња за 1.и 3.разред је од 15-15
20

, а за 2.и 4.разред 

од 15
50 

-16
10 

Пошто су радовима обухваћени и кабинети физике, ликовног и српског језика 

(на спрату), распоред извођења часова из ових предмета, као и верске наставе и грађанског 

васпитања, посебно је истакнут на огласној табли и сајту школе .Почетак радова, је био у  

четвртак 26.10.2017.Од нас није зависио почетак радова, Ученици и наставници су били 

упознати са новим распоредом одржавања наставе. 

 
  

 У организацији Спортског Савеза Бајине Баште у петак 20.10.2017. у Бачевцима  је 

одржан турнир у малом фудбалу за ученике  из ОШ „Рајак Павићевић“ – ИО Пилица, ОШ 
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„Душан Јерковић“  из Костојевића, ОШ „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице и ИО Бачевци. Уз 

прелеп октобарски дан  фудбалско надметање и фер плеј су били у првом плану. Екипу наше 

школе предводио је наставник физичког васпитања Никола Стаменић, а тиму су били : Стефан 

Јелисавчић, Петар Милосављевић, Стефан Јевтић, Дејан Митровић,  Давид Јанковић (8. разред), 

затим Стефан Станојчић и Немања Рогић из 7. разреда и Ђорђе Ранковић и Ђорђе Савић из 6. 

разреда. Постигнути су следећи резултати у полуфиналу , Пилица-Бачевци (7:1) и 

Костојевићи:Рогачица (4:1), док је финале  припало екипи из Костојевића која је савладала 

наше ученике резултатом 3:2. Спортски савез Бајине Баште полконио је ИО Пилица две 

фудбалске, две кошаркашке и једну одбојкашку лопту. 

 
У оквиру акције „Основи безбедности деце“  службеници полицијске станице (школски 

полицајац, саобраћајни полицајац , инспектор , ватрогасац)  настављају сарадњу са ОШ „Рајак 

Павићевић“  и у шк.2017/18. години. На часовим одељенске заједнице ученици 6. и 4. разреда 

ће имати прилику да се упознају са радом МУП-а и основама безбедности  у наредних осам 

месеци. 

 

У току последње недеље октобра одржан је и редован састанак Тима за заштиту од 

злостављања.На крају месеца октобра одржана седница Педагошког колегијума. 

 

Због радова који су се изводили са школског игралишта, у понедељак 30.10.2017, уторак 

31.10.2017. и у среду затворен је улаз из Светосавске улице у школско игралиште за ученике. 

Ученици и наставници користили су  главни улаз из Улице браће Нинчић, а настава 

физичког васпитања обављала се у спортском центру „Луг“. 
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НОВЕМБАР 2017.године 
  

 Цена исхране у кухињи за месец новембар износи 1 200 динара   

 

Према школском календару за 2017/2018. годину , за месец новембар је предвиђен јесењи 

распуст, а наставе неће бити у четвртак 9.11 и петак 10.11. 2017. године (“ Дан примирја у 1. 

светском  рату“ се обележава 11.новембра ) .Први наставни дан након распуста је  понедељак 

13. новембар 2017. по устаљеном распореду. 

Прве балканске школске карате игре“, у организацији Карате федерације Србије и 

Балканске карате федерације, у сарадњи са Градом Новим Садом, Покрајинским 

секретаријатом за спорт и младе, Спортским савезом Србије и Министарством омладине и 

спорта Србије, одржане  су  од 9.  до 12. новембра у Новом Саду. Учествовало преко 500 

каратиста из девет земаља а поред Србије такмичили су се и спортисти из Мађарске, Румуније, 

Босне и Херцеговине, Бугарске, БЈР Македоније, Словеније, Црне Горе и Хрватске.Ученица 

наше школе , Анђела Ивановић 7/3 (која тренира у Карате клубу „Омладинац“) освојила је 

бронзану медаљу  у групи 3 (2005. и 2006. годиште)  катама . 

 

 
 

 

 

На 52. Дечјем октобарском салону , на тему „Музика је најбоља“, Удружење ликовних 

уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС и Жири 52. Дечјег 

октобарског салона је доделио Награду УЛУПУДС-а за најуспелији дечји рад у области 

примењене уметности, Марини Деспотовић ученици 6. разреда ОШ „Рајак Павићевић“. Награда 

је додељена за рад „Музика боје“ – ткање. Између , преко 12 000 радова приспелих на ову 

ликовну смотру дечјих радова, одабран је и изложен и рад Наташе Мијаиловић – „Пролећна 

рапсодија“ – ткање.  Иначе Марина и Наташа су ученице 6. разреда ИО Пилица , а предметна 

наставница  им је Негосава Павловић, професорица ликовне културе. 
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На основу годишњег плана рада ОШ „Рајак Павићевић“ седнице одељенских већа од 1. до 

8. разреда у матичној школи одржане се у четвртак  16.11.2016. у матичној школи, а седница 

одељенских већа у ИО Пилица у петак  17.11.2017. На седници су разматрани општи успех и 

владање, као и остала питања од заначаја за образовно-васпитни процес.“ 

 

Редовна седница Наставничког већа након првог тромесечјa  одржана је  у понедељак  

22.11.2017. године са почетком у 17 часова у кабинету ликовне културе. 

 

У сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије Полицијске управе 

Ужице, у понедељак 20.11.2017. у сали биоскопа „Влаја“ представници полиције одржаће 

предавање на тему „Трговина људима“ за ученике 7. и 8. разреда наше школе. 

У оквиру превенције безбедности деце фондација „Тијана Јурић“ уз подршку Теленор 

Фондације, тренутно спроводи пројекат „Гледај webinar – буди безбедан“, а наша школа 

односно ученици 8. разреда узеће учешће у периоду од 20. новембра до 02. децембра преко 

онлајн предавања. Теме  су следеће: Лажни огласи и врбовање, Вршњачко насиље на 

друштвеним мрежама, Заштита приватности- како безбедно користити интернет и Ко су онлајн 

предатори и како их избећи. 

21.11.2016. корекције у распореду због славе Аранђеловдан (нису радили Десанка и 

Љубинка Печеничић, Вера Манојловић, Снежана Живановић,) 

У оквиру уметничке манифестације “Доста су свету једне Шумарице“ коју организује 

Спомен парк “Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу, расписан је конкурс на тему: “Не смемо 

дозволити да нам се насмеши лице зла“ из дела књижевника Мирка Демића, за литерарно и 

ликовно стваралаштво ученика основних и средњих школа. Манифестација се одржава под 

покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и Града 

Крагујевца.Ове године на литерарни и ликовни конкурс пристигло је 815 радова из 87 основних 

и 39 средњих школа и једне ликовне радионице из Србије, Републике Српске и Федерације 

БиХ. Тема је била “Не смемо дозволити да нам се насмеши лице зла“ књижевника Мирка 

Демића. Литерарних радова је било 277, а ликовних 538. 

Жири за оцену литерарних радова на манифестацији у саставу:Мирко Демић, књижевник, 

председник, Братислав Милановић, књижевник и  Зоран Петровић, уредник издавачке 

делатности Спомен-парка, књижевник,  доделио је шест награда у категорији основних и три у 

категорији средњих школа.У категорији ученика од 5-8 разреда ученица наше школе Татјана 

Баштовановић 7/1 (предметна наставница Весна Јекић) је добила прву награду, која јој је  

уручена 24.11.2017. у Музеју „21 октобар“ у Крагујевцу. 



15 

 

 
 

  

 Крајем месеца одржан редовансастанак Тима за заштиту од злостављања. 
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ДЕЦЕМБАР 2017.године 
 

 Цена исхране у кухињи за месец децембар износила је 1 200 динара ; 

  

Општинско такмичење у одбојци је одржано  у петак 01.12.2017. у Бачевцима (домаћин 

ОШ „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице). Обе екипе наше школе постигле су изузетан успех , 

освајањем првог места. У финалним борбама победе од 2:0 остварене су против ученица ОШ 

„Свети Сава“ из Бајине Баште  , односно против ученика ОШ „Стеван Јоксимовић“ из 

Рогачице. У женској екипи су  биле :Ђунисијевић Милица 8-3, Милановић Татјана 8-3, Мина 

Васић 8-3, Тамара Петровић 8-1, Јована Јевтић 8-1, Милица Мисаиловић 8-1, Јована Богдановић 

8-4, Тијана Јанковић 8-4, Татјана Баштовановић 7-1 и Сара Филиповић 6-1, а у мушком тиму су 

били следећи одбојкаши :Јовановић Немања 7-1, Лукић Александар 8-1, Предраг Жижић 8-1, 

Немања Нешковић 8-4, Дарко Павловић 8-4, Алекса Савић 8-3, Андреј Јашић 7-1Огњен 

Дивац 8-1, Андрија Петровић 8-4, Милош Матић 7-1, а тренер је била наставница Даница 

Благојевић. Овим резултатом остварен је пласман на Окружно такмичење  у ОШ „Свети Сава“ 

Пријепољу. 

 
 

У суботу 02.12.2017. веома успешно  је одржан  ТРЕЋИ по реду  Куп Sally de Beaumont 

2017. У односу на претходне године , овогодишњи турнир је био масовнији и разноврснији по 

броју школа. Осим школе домаћина позиву су се одазвале и  ОШ „Душан Јерковић“ из 

Костојевића , ОШ „Богосав Јанковић“ из Кремана и ОШ „Свети Сава“из Бајине Баште. Судије 

на турниру су биле  наставници Драган Радовановић , Станојевић Жељко и Росић Милош.За 

победнички пехар нашег донатора надметало се 20 мушких  и 10 женских екипа са укупно 90 

такмичара , а уз лепо дружење постигнути су и следећи резултати по категоријама: 

1. и 2. разред (млађе пионирке)- 1. место екипа  ОШ „Свети Сава“ Б.Башта (Анђелија 

Тешић и Марија Филиповић). 

1. и 2. разред (млађи пионири) 1. место ОШ „Свети Сава“ Б.Башта (Илија Врањеш, 

Душан Бојић и Марко Савић); 2. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта (Душан Радовановић, 

Ђорђе Ристивојевић и Огњен Станић) 

3. и 4. разред  (старије пионирке)  1. место ОШ „Свети Сава“ Б.Башта ( Милица Ђокић, 

Иконија Ковачевић, Јана Павловић); 2.место ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна (Мија Станић, 

Ивана Турудић); 3. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта ( Анђелија Веизовић, Александра 

Филиповић, Ђокић Лена – Ана Котарчевић) 

 

 

3. и 4. разред  (старији пионири)–  1. место ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи (Никола 

Пајић, Богдан Богдановић, Вукашин Богдановић); 2. место ОШ „Свети Сава“ Б.Башта ( 
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Бранислав Јовановић, Стефан Јовановић, Иван Марковић); 3. место ОШ „Рајак Павићевић“ 

Б.Башта ( Деспотовић Богдан, Лукић Матеја, Маринковић Никола). 

5. и 6. разред девојчице (млађе кадеткиње)-  1. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта 

(Сара Филиповић, Нина Симић, Анђела Крстић) ; 2.место ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна ( 

Јована Бешлић, Јана Јанковић, Кристина Станковић), 3. место ОШ „Рајак Павићевић“ Пилица 

(Наташа Мијаиловић, Крстина Митровић, Марија Митровић) 

5. и 6. разред  (млађи кадети) – 1. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта 5. ( Андреја 

Јовановић, Стефан Радовановић, Филип Тадић); 2. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта 6. ( 

Матеја Милосављевић, Душан Јовановић, Марко Марчета); 3. место ОШ „Душан Јерковић“ 

Костојевићи ( Бранко Лукић, Милорад Митровић, Бојан Петровић). 

7. и 8. разред (старије кадеткиње) – 1. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта ( Татјана 

Баштовановић, Душица Максимовић, Драгана Јелисавчић); 2. место ОШ „Богосав Јанковић“ 

Кремна ( Тања Милосављевић, Невена Родаљевић, Лидија Милосављевић); 

7. и 8. разред дечаци (старији кадети)  – 1. место ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи 

(Лукић Игор, Павићевић Саша, Љубиша Петронијевић), 2.место ОШ „Рајак Павићевић“ 

Б.Башта (Урош Симић, Предраг Жижић, Вук Петковић); 3 место ОШ „Рајак Павићевић“ 

Пилица (Петар Милосављевић, Стефан Станојчић, Немања Рогић). 

 

 
  

 У четвртак, 07. децембар 2017. Године , избор три члана испред Савета родитеља школе 

за новоформирани ОПШТИНСКИ САВЕТ РОДИТЕЉА 

 У уторак 19.12.2017. је крсна слава Свети Никола. Тога дана због одсуства  великог број 

и ђака и наставника и других запослених у школама. Тога дана све школе наше општине су 

радиле   са часовима скраћеним на 30 минута. 

 

 

 Поводом новогодишњих празника ученици наше школе(чланови новинарске секције) са 

наставницом Бранком Арсенијевић, ученицима шестог два и наставницом Слађом Арсић 

28.12.2017.,после наставе, на тргу у Бајиној Башти делили су честитке и балоне нашим 

суграђанима. Честитке су ручно правили и украшавали. Било је различитих реакција, али су 

углавном сви узимали честитке. Ученици су са собом понели новогодишње реквизите: капе, 

рајфоре,наочаре. На улици је владало право празнично расположење и поред кише, која је све 

време падала.Честитке су успешно подељене, а ученици су још једном показали да је мало 

потребно да будемо срећни и учинимо друге срећним. 
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Последњи наставни дан у календарској 2017. години је петак 29.12.2017. Након тога 

следили су новогодишњи и божићни празници када није било наставе све до 09.01.2018. када је 

настављено прво полугодиште. 
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ЈАНУАР  2018.године 
 

Цена кухиња за јануар  износила је  800 динара. 

 

 03.01.2018.  Објављен је календар такмичења за основне школе 2017/2018. а  дошло је и 

до промене у систему бодовања за упис у средњу школу шк. 2018/19. 

Помоћница министра просвете Весна Недељковић изјавила је да је промењен систем 

бодовања за упис у средње школе и да ће садашњи и будући осмаци из школе моћи да понесу 

највише 60, а да ће на завршном испиту моћи да освоје још максимално 40 поена. Она је 

прецизирала да ће испити из српског и математике носити по 13 бодова, а комбиновани тест 14 

бодова, као и да ће на тесту бити више питања отвореног типа.До сада су ђаци за успех из 

школе добијали 70 бодова, док се матура вредновала са 30 бодова. 

Такође ученици из продуженог боравка од 09.01.2018. користиће реновирану учионицу 

поред фискултурне сале (некадашња канцеларија специјлног педагога), а кабинет немачког 

језика ће од истог датума бити у некадашњој просторији за продужени боравак ( поред 

библиотеке). Први наставни дан у календарској 2018. години је уторак 09.01.2018. када су у 

прву смену, од 8 сати,  пошли ученици 2,4,5,6,7. и 8. разреда, док  у другу смену иду ученици 1. 

и 3. разреда по старом распореду од 12 сати и 40 минута. Радови на реновирању школе су 

настављени , тако да је у следећој фази од 09.01.2018. обновљен део школе у ком се налази 

управа и кабинет информатике. 

 

Одржан састанак у склопу активности око обележавања школске славе Савиндана , уз 

присуство директора, помоћника директора, учитељица 3. разреда, наствнице српског и 

наставника музичке културе.  

У среду 17.01.2018. године у Пријепољу је одржано окружно такмичење у одбојци за 

девојчице и дечаке . Мушка екипа је у  првој утакмици победила екипу Ужица са 2:0 и 

пласирала се у полуфинале у ком су изгубили од победника турнира ОШ „Владимир Перић – 

Валтер“ из Пријепоља , са 2:0 и тако се пласирали на треће место. Екипу су чинили: Јовановић 

Немања 7-1 (капитен), Лукић Александар 8-1, Предраг Жижић 8-1, Немања Нешковић 8-4, 

Дарко Павловић 8-4, Алекса Савић 8-3, Андреј Јашић 7-1, Дивац Огњен 8-1, Андрија Петровић 

8-4 и Милош Матић 7-1. 

На турниру за девојчице учествовало је осам екипа  и пролаз до финала је био компликованији. 

У првој утакмици наша школа је била убедљива против Ужица 2:0 , док су  ученице из Бајине 

Баште  у полуфиналу  победиле  екипу из Косјерића резултатом 2:1 ; Финалну утакмицу су 

одиграле две најбоље екипе , ОШ „Свети Сава“ из Пријепоља и ОШ „Рајак Павићевић“ , која је 

завршена резултатом 2:0 у корист домаћина. Састав нaшег тима је био следећи: Ђунисијевић 

Милица 8-3 (капитен), Милановић Татјана 8-3, Мина Васић 8-3, Тамара Петровић 8-1, Јована 

Јевтић 8-1, Милица Мисаиловић 8-1, Јована Богдановић 8-4, Тијана Јанковић 8-4, Татјана 

Баштовановић 7-1 и Сара Филиповић 6-1. Обе екипе је предводила професорица Даница 

Благојевић. 
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Према Календару такмичења и смотри ученика основних школа за школску 

2017/2018.годину , 19.1.2018. предвиђено је одржавање школског такмичења из математике. 

Наша школа је организовала и спровела наведено такмичење у матичној школи и у ИО Пилица. 

Укупно је пријављено 43 ученика трећег разреда, 36  из четвртог , 24 из петог, 17 из шестог, 13 

из седмог и 10 ученика из осмог разреда. Такмичење су спровели наставници математике и 

учитељице трећег и четвртог разреда. 

 

Дана 27.1.2018.године у централном холу ОШ „Рајак Павићевић“ уз присуство ученика, 

родитеља, бројних гостију и радника школе обележена је на свечан начин школска слава – 

Савиндан. Прославу школске славе  27.01.2018. обележили су ученици трећег разреда са својим 

учитељицама (Снежана Живановић, Гордана Максимовић, Светлана Бошковић), чланови 

школског хора (наст. Видоје Богдановић) и вокални солисти Маја Малиџан 5/2 ,  Драгојловић 

Милица 5/1 и Јована Кадијевић 8. ИО Пилица. Основна школа „Рајак Павићевић“ захваљује се 

СТР „Слобода“ Бајина Башта и Благојевић Милу за донирање пића. пекари „Оливер“ за 

донирање славског колача, Мићић Душану за видео снимање, Новаковић Славиши за 

фотографисање, а за озвучење захвалност дугујемо Јовановић Небојши ). 
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„ МАСКЕНБАЛ ЗАНИМАЊА“ , који се традиционално организује за ученике осмог 

разреда у складу са пројектом „ Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, 

одржан је 31.01.2018. године тако што су ученици тог дана били маскирани у занимања којим 

ће се можда бавити у будућности. Ове године у посету овој интересантној манифестацији је 

дошла и ТВ екипа из Ужица (дописништво РТС) и оком камере забележила дешавања у нашој 

школи. Осим ученика у матичној школи и ученици из ИО Пилица су такође били необично 

маскирани и уживали у новим улогама. Свим активностима око спровођења маскнебала је у 

име тима за професионалну оријентацију, координирала педагог школе Слађана Кунчак. 

 

 
Прво полугодиште школске 2017/2018. завршено је у среду 31. 01. 2018. 

-Подела књижица  петак 02. 02. 2018. и то: 1,3,5. и 7.разред у 9 часова, а 2,4,6.и8.разред у 10 

часова. 

 

Први наставни дан у другом полугођу у матичној школи  је понедељак 19. 02. 2018. због 

радова на реновирању , док је у издвојеним одељењима први наставни дан у понедељак 

12.2.2018. 
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ФЕБРУАР 2018.године 

 
Цена кухиња за фебруар  износила је  500  динара у матичној школи , односно 700 

динара у ИО Пилица. 

 

Седнице одељенских већа за ИО Пилица   31.01.2018.  и за  матичну школу  01.02.2018. 

одржане су када је и утврђен успех ученика у првом полугодишту школске 2017/18. године. 

 

Након продуженог зимског  распуста (због реновирања школе)  ученици матичне школе 

су се вратили  у клупе и то у понедељак 19.2.2018. када у прву смену ученици  : 2,4,5,6,7. и 8. 

разреда,  а у другу смену ученици  1. и 3. разреда. У уторак 21.02.2018. часови су се 

одржавали по рааспореду за четвртак, а у среду 22.02.2018. часови се одржавали  по распореду 

за петак , ради усклађивања календара. 

Реновирање кабинета историје, математике и географије. 

 

 Ученици осмог разреда су преко сајта и огласне табле упознати са  конкурсом Војне 

гимназије из Београда за упис у школској 2018/2019. години за ученике који су рођени 2003. 

године или касније . 

Општинско такмичење из физике одржано је у недељу 18.02.2018. године у ОШ „Свети 

Сава“ , а ученици наше школе постигли су изузетне резултате. Наиме, Тодор Петровић 6/1 и 

Павле Кадијевић 7. ИО Пилица су освојили прво место и пласирали се на окружно такмичење , 

а заслуге за успех припадају и наставници Вери Манојловић. 

 

На општинском такмичењу из математике које је одржано 24.2.2018. најбоље резултате 

су постигли ученици : Теодора Милекић из 5/4 и Тодор Петровић из 6/1 освајањем првог места . 

Поред ових резултата треба истаћи  да су наши ђаци освојили и шест других места ( Павле 

Бошковић 3/2 , Тијана Марковић 3/3, Лука Злојутро 4/4, Благојевић Теодора 4/1,  Милош 

Веселиновић 6.ИО Пилица и Павле Кадијевић 7. ИО Пилица), затим три трећа места (Марко 

Димитријевић 3. ИО Пилица, Аника Петровић 4/3 и Ђорђе Петровић 6/2)и још седам ученика 

добило је похвале. 
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ИНФОС 2018. Школско такмичење, одржано 24.2.2018. године. Теодора Радека освојила је 3. 

место и пласирала се на окружно. За такмичење је припремала проф. Информатике Ана 

Павловић. 

 
 

На основу Правилнка о оцењивању на огласним таблама и на сајту школе благовремено 

је истакнут распоред конторлних и писмених вежби за друго полугодиште шк. 2017/18. 
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МАРТ  2018.године 
  

 Цена кухиња за март износила је  1 400 динара. 

  

Субота 03.3.2018. је Календаром такмичења основних школа у шк. 2017/2018., 

предивиђена за одржавање три општинска такмичења. 

Наша школа је била домаћин најбољим хемичарима општине, а ове године је и 

пријављено 18 ученика седмог разреда и 4 ученика осмог разреда из три школе („С.Сава“ 

Б.Башта, „С.Јоксимовић“- Рогачица и „Р.Павићевић“).  

Друга два такмичења су у ОШ „С.Сава“, односно прво такмичење је општинско 

такмичење у шаху са почетком у десет сати, а затим такмичење из страних језика  (енглески 

језик почиње у  12 сати и на крају немачки и руски језик  почињу у 14 сати). 

У нашој школи (03.3.2018) ,одржано је општинско такмичење из хемије , а најбоље 

резултате постигли су ученици ОШ „Р.Павићевић“. Наиме прво место у конкуренцији ученика 

7. разреда освојила је ученица 7/1 Татјана Баштовановић, а у категорији осмог разреда прво 

место освојила је Татјана Милановић 8/3. Треба поменути да су друго место освојили : Глишић 

Виктор 7/1, Јовановић Немања 7/1 и Кадијевић Павле 7.ИО Пилица, док је Лечић Огњен 7/2 

заузео 3. место. Сви поменути ђаци су изборили пласман на окружно такмичење 22.4.2018. у 

Севојну. Наставница која је заслужна за велики одзив и добре резултате је Алексић Љубинка. 

 

 
 

Ученици ОШ „Рајак Павићевић“ су постигли изузетан успех на општинском такмичењу у шаху 

освајањем првог местаа у свим категоријама такмичења. Такмичење је одржано у суботу 

03.3.2018. у ОШ „Свети Сава“.Резултати:    4, 5. и 6. разред – дечаци 

1.место Вукашин Карлица 4 поена ОШ ,,Рајак Павићевић“ 

2.место Тодор Петровић 4 поена ОШ ,,Рајак Павићевић“ 

 

и 8. разред – дечаци 

После три круга и одиграних 9 партија: 

1. место Предраг Павловић 4 поена ОШ ,,Рајак Павићевић“ 

Екипно на три табле: 

1.место ОШ ,,Рајак Павићевић“ 2 поена 

Екипу ОШ ,,Рајак Павићевић“ чинили су Предраг Павловић 8/2, Тодор Петровић 6/1  и 

Вукашин Карлица 4/2. 
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У суботу 03.3.2018. у ОШ „Свети Сава“ одржано је такмичење из страних језика. На 

такмичењу из енглеског језика учествовали су Урош Злојутро 8/4 (наст. Сузана Пејовић) и 

Јована Кадијевић 8. ИО Пилица (наст. Марија Малешевић) и освојили треће место , а самим 

тим се пласирали на окружно такмичење. 

Друго такмичење је било из руског језика, а најуспешнија је била Александра 

Димитријевић 8/2 (наст. Десанка Печеничић) која је освојила друго место( пласман на окружно 

такмичење)  . Поред Александре на овом такмичењу учествовали су :Алекса Савић 8/3 и 

Страхиња Јеринић 8/3. 

 

 

  
 

 

 

 

 

Почетком марта стигло је обавештеење из Министарства просвете које  планира да и у 

наредној школској години обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из 

уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за ученике од првог до осмог 

разреда школске 2018/2019.године.Право на бесплатне уџбенике имају:– Ученици из социјално 
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/ материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи);– Ученици са 

сметњама у развоју и инвалидитетом (ученици који основношколско образовање стичу по 

ИОП1 и ИОП 2)– Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено 

дете које је у систему школовања. 

Окружно такмичење из физике одржано је у суботу 10.3.2018. у ОШ „Живко Љујић“ / 

Нова Варош/, а званични резултати су следећи; наши ученици Тодор Петровић 6/1 и Павле 

Кадијевић 7. ИО Пилица су постигли одличан резултат освајањем другог места .Павле је овим 

резултатом изборио учешће на републичком такмичењу у Параћину. За такмичење их је 

припремала предметна наставница Вера Манојловић. 

 
Општинско такмичење из географије , традиционално се одржава у ОШ „Душан 

Јерковић“ у Костојевићима, па су тако и ове године (недеља 11.3.2018)  најбољи географи 

општине међусобно одмерили знање .  Ученици наше школе постигли су изузетан успех 

освајањем четири прва места  уз два друга места , а самим тим и остварили пласман на окружно 

такмичење у Ариљу 28.4.2018.У конкуренцији ученика 7. разреда најбољи тест  и највећи број 

поена освојила је Ирена Тешић 7/1 (94 поена); код ученика осмог разреда најбољи тест урадила 

је Јована Мијаиловић (98 поена), а поред ње према правилнику о такмичењу прво место 

освојили су: Петар Милосављевић (91 поен) и Тијана Илић (90 поена); друго место освојиле су 

Маријана Гвозденовић (88 поена) и Јована Кадијевић ( 83 поена). Сви такмичари осмог разреда 

ученици су ИО Пилица (екипу је предводио предметни наставник  Јан Кунчак). 

 
12. 3.2018 . објављено је  ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ  У ПРВИ 

РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2018/2019.  

Према Закону о основама система образовања и васпитања у ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а 

највише 7,5 година (деца рођена 2011. године и деца која су рођена у јануару и фебруару 2012. 

године). 
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По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) 15.3.2018. у 10 сати  и у 

нашој школи се одржава Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без 

граница 2018“.  У оквиру такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време 

размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. 

Окружно такмичење у шаху одржано је у Пријепољу 16.3.2018. године , а 

такмичарима  ОШ „Рајак Павићевић“ остало је  у лепом сећању. Вукашин Карлица 4/2  је 

остварио директан пласман на републичко такмичење, а Предраг Павловић 8/2 се освајањем 

другог места такође пласирао на завршно такмичење. Поред њих двојице  у појединачној 

конкуренцији наступао је и Тодор Петровић 6/1 , а на крају такмичења заузео је треће место. 

У суботу 17.3.2018. у градској хали је одржано општинско такмичење у футсалу (мали 

фудбал). Екипа наше школе предвођена наставником Драганом Радовановићем, убедљиво је 

освојила 1. место победама над ОШ „С.Јоксимовић“ у полуфиналу и екипом ОШ „Свети Сава“ 

у финалу. Иначе резултат финалне утакмице  је био 5:0 (2 гола Стефан Јелисавчић, и по један 

Михаило Милосављевић , Алекса Савић и аутогол). Овом победом наши ђаци изборили су 

пласман на следећи ниво такмичења. Тим је био у саставу: Александар Лукић 8/1, Стефан 

Јелисавчић 8.ИО Пилица, Давид Јанковић 8.ИО Пилица, Филип Матић 8/3, Алекса Савић 8/3, 

Михаило Милосављевић 8/4, Немања Нешковић 8/4, Немања Јовановић 7/1 ,Андрија Петровић 

8/4 , Никола Тадић 8/3. 

 
Општинско такмичење из биологије одржано је у суботу 17.3.2018. у организацији ОШ 

„Рајак Павићевић“. Ученици наше школе и на претпоследњем општинском такмичењу 

остварили су одличне резултате. Прво место освојиле су Ирена Тешић 7/1 и Јована Кадијевић 

8.ИО Пилица; на друго местопласирали су се: Јовановић Маша 5/3, Ђокић Тијана 5. ИО 

Пилица, Максимовић Дарко 6/3, Тешић Ђорђе 6/3, Мијаиловић Наташа 6. ИО Пилица, 

Давидовић Кристина 6/2, Прокић Оливера 7/3, Филиповић Душица 7/3 и Павловић Предраг 8/2 

; треће место освојили су : Радека Теодора 5/4, Дедић Лара 5/3, Петровић Теодора 5/3, Селинић 

Константин 6/1, Јовановић Немања 7/1, Милановић Татјана 8/3, Савић Алекса 8/3 и Кузмановић 

Александра 8/2. За успех ученика заслужне су и предметне наставнице : Борањац Драгица, 

Ристић Весна и Јакић Ирена. 
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У суботу 17.3.2018. у ОШ „Стеван Јоксимовић“-Рогачица, одржано је општинско 

такмичење из историје. Представници наше школе такмичили су се у конкуренцији 6, 7. и 8. 

разреда. Најбољи резултат и пласман на окружно такмичење остварила је Милица Миља 

Јовановић 8/4 која је била трећа са 32 бода са предметном наставницом  Џекулић Весном . 

 
 

У организацији Савеза за школски спорт Србије и Карате федерације Србије, у 

Смедереву је 17.3.2018. одржано Школско првенство Србије за ученике основних и средњих 

школа. 

Ученица ОШ „Рајак Павићевић“, Анђела Ивановић 7/3 постигла је изузетан резултат и 

освојила 2. место у конкуренцији девојчица 7. и 8. разреда до 49 кг – борбе. Друга представница 

била је Јулијана Вилотијевић из истог одељења која је заузела 4. место. Иначе, обе ученице су 

чланови карате клуба „Омладинац“ из Бајине Баште. 

У организацији Народне библиотеке „Милош Требињац“, у среду 21.3.2018. године 

одржано је општинско такмичење најбољих рецитатора општине Бајина Башта.Код ученика 

нижих разреда Тијана Марковић из 3/3 (учитељица Светлана Бошковић) је освојила прво, а 

Аника Петровић 4/3 (учитељица Ана Ђокић Стаменић) друго место. 
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ОШ „Рајак Павићевић“ је била домаћин окружног такмичења у стрељаштву у петак 

23.3.2018. Такмичење је одржано у стрељани Стрељачке дружине „Јовановић Раденко-Раша“, а 

учествовало је пет мушких и три женске екипе. Награде најбољим такмичарима уручио је Бане 

Дивац (координатор за школски спорт златиборског округа).Школу домаћина представљала је 

екипа у саставу : Немања Максимовић 8/1, Владимир Рогић 7/3 и Михаило Рогић 6/1, а они су 

освојили екипно друго место , односно Немања је заузео треће место као појединац. 

 
 

Општинско такмичење из српског језика , се годинама одржава у ОШ „Рајак 

Павићевић“, крајем марта (24.3.2018). Укупно је учествовао 61 такмичар од 5-8. разреда , а ђаци 

наше школе су и ове године постигли запажене резултате. У петом разреду највише бодова и 

друго место освојили су : Огњен Лазић 5/3 и Марта Милановић 5/3, док је Радека Теодора 5/4 

освојила треће место. Код шестака су најуспешнији били : Тодор Петровић 6/1, Мирјана 

Милошевић 6/1 и Наташа Мијаиловић 6. ИО Пилица а освојили су прво место, другопласирани 

су били : Кристина Давидовић 6/2, Анђела Јеринић 6/3 и Јелена Злопорубовић 6/2, док су 

трећепласирани били: Матић Вељко 6/3 и Милош Веселиновић 6. ИО Пилица. У седмом 

разреду најуспешније су биле: Татјана Баштовановић 7/1, Инес Васиљевић 7/2 и Душица 

Филиповић 7/3 које су заузеле друго место, а треће место је припало Виктору Глишићу 7/1 и 

Оливери Прокић 7/3.  
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Осми разред су представљале Александра Кузмановић 8/2 , Јована Кадијевић 8. ИО 

Пилица и Татјана Милановић 8/3 и све три ученице су заузеле друго место. Уз горе поменуту 

децу за успех на такмичењу заслужне су предметне наставнице: Весна Јекић, Сања Лазић, 

Бранка Арсенијевић и Бојана Петронијевић. 

 

 
 

У недељу 25.3.2018. године у ОШ „Десанка Максимовић“ – Прибој, одржано је окружно 

такмичење из страних језика. Нашу школу представљали су Александра Димитријевић 8/2 из 

руског језика (наст. Десанка Печеничић) и Урош Злојутро 8/4 (наст. Сузана Пејовић), Јована 

Кадијевић 8. ИО Пилица(наст. Марија Малешевић) из енглеског језика.Александра је освојила 

прво место, а Урош треће , па су овим резултатима остварили пласман на Републичко 

такмичење у Ћуприји 13.маја 2018. 

Према плану надокнаде часова, који због радова у матичној школи, нису одржани 

13.02.2018, субота 31.03.2018, је била наставна у матичној школи са часовима по распореду за 

уторак. 

 

 

 

Први Пролећни карневал који је одржан у суботу 31.3.2018. изазвао је велико 

интересовање наших најмлађих суграђана, њихових родитеља и осталих заинтересованих 

Бајинобаштана. Ученици ОШ „Рајак Павићевић“ од првог до четвртог разреда , заједно са 

учитељицама, прошетали су у веома необичним креацијама пролећних боја централном улицом 

града и на најлепши могући начин показали  креативност. Надамо се да је на помолу једна нова 

традиција дружења и улепшавања града. 
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АПРИЛ  2018.године 
 

Цена кухиња за април износила је  900  динара. 

Према календару образовно-васпитног рада од 02.04.2018. до 09.04.2018. је пролећни 

распуст. Први наставни дан је уторак 10.04.2018, када су у прву смену кренули 1,3,5,6,7. и 8.р 

Општинско такмичење у атлетици одржано је у СЦ „Браћа Милутиновић“ 12.4.2018. у 

организацији ОШ „Рајак Павићевић“. Женска екипа у саставу : Тијана Карадаревић 8/3, 

Милица Ђунисијевић 8/3, Татјана Милановић 8/3, Нела Радивојевић 8/3, Јована Јевтић 8/1,Сања 

Павловић 7/2, Магдалена Радојичић 7/1, Татјана Баштовановић 7/1, Анђела Ивановић 7/3, 

Хелена Петковић 6/2 и Марта Милановић 5/3, освојила је прво место и изборила пласман на 

окружно такмичење. Дечаци су освојили друго место , а обе екипе предводила је наставница 

физичког васпитања Даница Благојевић. Осим женске екипе право учешћа на окружном 

такмичењу остварили су и :Немања Нешковић 8/4, Урош Симић 8/3 и Стефан Јелисавчић 8. ИО 

Пилица и Андријана Катанић (ОШ „Свети Сава“). 

 
 

Пробни завршни испити 13.4. и 14.4.2018. Ученици осмог разреда ће током два дана 

радити три теста:     у петак 13. априла 2018.године у 12:00 ‒ тест из математике и истог дана 

анонимно попуњавају упитник, а у суботу 14. априла 2018.године у 9:00 – тест из српског, 

односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два 

двосатна термина. 

 

 

За ученике 8.разреда из Пилице, био је обезбеђен превоз, а тестирање  је обављено  у 

фискултурној сали и холу испред сале у матичној школи у Бајиној Башти у условима сличним 

онима какви ће бити на завршном испиту у јуну месецу. 

 

 

Због ангажовања великог броја наставника, часови у матичној школи у Бајиној Башти и 

у Издвојеном одељењу Пилица, у петак 13.априла 2018, су били скраћени на 30 минута. 
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У уторак 17.4.2018. у Чајетини је одржано окружно такмичење у футсалу, а екипа наше 

школе није успела да оствари повољан резултат и завршила је такмичење у првом колу (пораз 

од екипе из Пожеге 4:0). 

У среду 18.4.2018. године објављен је Календар активности за спровођење завршног 

испита 2018/2019. 

Седнице Одељењских већа за друго тромесечје одржане су у петак 20.4 2018. 

Обука наставника основне школе I циклус за остваривање програма наставе и учења 

оријентисаних на исходе учења ће се одржана је 21. и 22. 4.2018. године у ОШ "Рајак 

Павићевић" у Бајиној Башти. 

 

У суботу 21.4.2018. у ОШ „Мито Игумановић“ – Косјерић, одржано је окружно 

такмичење из биологије, а ученици наше школе по традицији постижу изузетне резултате. Код 

ученика петог разреда Тијана Ђокић 5. ИО Пилица, остварила је најбољи резултат и од 48 

учесника освојила је највећи број бодова 88 и освојила према Правилнику о такмичењу 2. место 

. Јовановић Маша 5/3 (77 поена), је освојила 3. место, као и Радека Теодора 5/4 (72 

поена);   Шестаци су освојили три трећа места : Максимовић Дарко 6/3 (80 поена) , Наташа 

Мијаиловић 6. ИО Пилица (73 поена) и Тешић Ђорђе 6/3 (72 поена). У седмом разреду најбољи 

пласман остварила је Тешић Ирена 7/1, ( 89 поена) која се пласирала на друго место, а Душица 

Филиповић 7/3 је( са 84 поена) била такође друга, док је Оливера Прокић 7/3  (77поена) заузела 

3. место.Код осмака најуспешнији је био Предраг Павловић 8/2  (71 поен) који је заузео треће 

место (71 поен). На такмичењу су учествовали :  Дедић Лара 5/3 и Јована Кадијевић 8.ИО 

Пилица, док су за огромну подршку и пренето знање биле задужене наставнице : Драгица 

Борањац, Весна Ристић и Ирена Јакић . 

Друго такмичење одржано је у недељу 22.4.2018. у ОШ „Алекса Дејовић“ -Севојно, а 

такмичили су се најбољи хемичари округа. Као и претходних година и на овом такмичењу 

ученици ОШ „Рајак Павићевић“ су остварили одличан успех. Код такмичара седмог разреда , 

Павле Кадијевић 7. ИО Пилица (91 бод) освојио је прво место, док је Татјана Баштовановић (89 

бодова) заузела друго место, а исти пласман су остварили Немања Јовановић 7/1 (84 бода) и 

Виктор Глишић 7/1 (83 бода); Огњен Лечић 7/2 (79 бодова) је освојио треће место. Једина 

представница у осмом разреду је била Татјана Милановић 8/3 (77 бодова) која је заузела треће 

место. Велике заслуге за овакве резултате припадају и предметној наставници Алексић 

Љубинки. 
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Настава у природи за II разред реализована је у периоду од 23.4.2018.год. до 

30.4.2018.год. на Златибору у одмаралишту „Голија”. У школи у природи боравило је 17 

ученика из II-1 одељења, 21 ученик из II-2 одељења и 25 ученика из II-3 одељења. 

Након победе на општинском такмичењу , женска атлетска екипа и  Урош 

Симић наставили су пут ка републичком првенству. Окружно такмичење је одржано у 

понедељак 23.4.2018. а нашу школу су представљали  у појединачној конуренцији Немања 

Нешковић 8/4 (100 м), Стефан Јелисавчић  8. ИО Пилица (бацање кугле – треће место) и Урош 

Симић 8/3 (800 м – прво место). У екипној конкуренцији девојке  из ОШ „Рајак Павићевић“ 

убедљиво су победиле и наставиле крупним корацима ка финалној серији такмичења. Победе 

су оствариле : Тијана Карадаревић 8/3 у скоку у даљ са фантастичним скоком од 5,30 

метара,  Сања Павловић 7/2 у скоку у вис (150 см), Милица Ђунисијевић  на 100 м, и штафета 

4*100 (Јована Јевтић 8/1, Сања Павловић, Милица Ђунисијевић и Тијанаа Карадаревић) , Марта 

Милаановић 5/3 је била друга на 600 м, док су Татјана Баштовановић 7/1 (300 м) и Магдалена 

Радојичић 7/1 (бацање кугле ) биле треће. Тренер екипе је као и ранијих година професорица 

Даница Благојевић. Следећи ниво такмичења је међуокружно, које ће бити одржано у мају. 

Поред старијих основаца на такмичењу су учествовали и млађи пионири који су такође 

остварили изузетан успех освајњем првог места у својим категоријама: Тешић Александра 4/1, 

Грмуша Неда 4/2, Ранковић Огњен 4/2, Деспотовић Богдан 4/4 и Урош Савић 4/3. 

 
 

Окружно такмичење из географије , одржано у ОШ „Стеван Чоловић“ ( Ариље-

28.4.2018.) ,остаће упамћено као једно од успешнијих .  Након изузетних резултата на 

општинском такмичењу , наши ђаци су наставили у истом ритму и на окружном . 

 

 

У категорији 7. разреда такмичило се 64 ученика, а   Ирена Тешић из 7/1, је заблистала, 

освојила прво место са 91 поеном и стекла право да се такмичи са најбољим географима 

Србије. Код ученика 8. разреда било је укупно 58 такмичара, а Тијана Илић је са идентичним 

бројем бодова – 91 , такође освојила прво место и пласман на Државно такмичење у Новом 

Саду. Поред поменутих ученика све похвале  заслужују и Јована Кадијевић (75 поена-3. место), 

Петар Милосављевић (74 поена-3.место) , Маријана Гвозденовић (71 поен-3.место) и Јована 

Мијаиловић (65 поена). Чињеница вредна пажње је да су сви такмичари 8. разреда из ИО 

Пилица. Ученике је за такмичење припремао професор Јан Кунчак. 

 



35 

 

 
 

 

Највећи досадашњи  успех у овој школској години, када је реч о такмичењима највишег 

ранга постигао је ученик 7. разреда ИО Пилица, Павле Кадијевић. Поред успеха на окружном 

такмичењу из хемије где је заузео прво место, он је на Републичком такмичењу из физике, које 

је одржано у Основној школи “Момчило Поповић Озрен“  у Параћину , 28.4.2018. освојио 

трећу награду у конкуренцији 133 ученика из целе Србије. Великом успеху допринела је 

професорица физике Вера Манојловић која га је припремала за такмичење. 

 
 

 

Последње окружно такмичење , донело је још једном феноменалне резултате наших 

ђака. Окружно такмичење из српског језика одржано је у ОШ „Нада Матић“ (29.4.2018. 

Ужице), а као и сваке године , више него запажене резултате постигли су наши ученици. 

Пласман на Републичко такмичење оствариле су : Татјана Баштовановић 7/1 (18 поена-

2.место); Александра Кузмановић 8/2, (19 поена-1.место), Татјана Милановић (19 поена-

1.место) и Јована Кадијевић (19 поена-1.место). Остали ученици су такође постигли леп успех 

:Инес Васиљевић 7/2 (17 поена-2.место), Душица Филиповић 7/3 (15 поена-3.место) и Виктор 

Глишић 7/1 (15 поена-3.место); затим Мирјана Милошевић 6/1 (16 поена-3.место) и Марта 

Милановић 5/3 (16 поена-3.место); Треба поменути и учешће Огњена Лазића 5/3, Јелене 

Злопорубовић 6/2, Тодора Петровића 6/1, Кристине Давидовић 6/2, Анђеле Јеринић 6/3 , 

Наташе Мијаиловић 6.ИО Пилица и Вељка Матића 6/3. Огромне заслуге за постигнути успех 

припадају и предметним наставницама: Сањи Лазић, Весни Јекић, Бојани Петронијевић и 

Бранки Арсенијевић односно Милици Станишић. 



36 

 

 
 

 

 

У четвртак 27.4. одржан је и састанак Тима за борбу против насиља и злостављања и 

одржана промоција Техничке школе из Ужица за ученике 8. Разреда. 
Ученици 8. Разреда на дводневној екскурзији  25. и 26. априла  2018. године.Маршрута излета је: 

Бајина Башта,Ужице, Овчар Бања, Чачак, Крагујевац, Свилајнац, Деспотовац, Ресавска пећина, Ниш, 

Врњачка Бања, Чачак, Бајина Башта .  
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МАЈ  2017. године 
 

   Цена кухиња за мај износила је  1 200 динара. 

 

Уторак 01.05.2018. је Први мај-међународни празник рада. Према календару васпитно-

образовног рада МПНТР РС и Закона о државним и верским празницима РС уторак 01.05.и 

среда  02.05.2018. су  нерадни дани. Први радни дан после празника је четвртак 03.05.2018,  

  

 Настава у природи за IVразред реализована је у сарадњи са туристичком агенцијом 

„Гранд  турс“ из Новог Сада  у периоду од 3.5.2018.год. до 10.5.2018.год. на Златибору у хотелу 

„Голија”. 

 

У уторак 08.5.2018. у Крагујевцу на градском стадиону „Чика Дача“, одржано је 

међуокружно таакмичење у атлетици за старије и млађе пионире. Екипа старијих пионирки ОШ 

„Рајак Павићевић“ ,  забележила је пет победа (100м- Милица Ђунисијевић 8/3,  скок у даљ- 

Тијана Карадаревић 8/3,  скок у вис-  Сања Павловић 7/2, 600м- Марта Милановић 

5/3,  Штафета 4*100м-Тијана Карадаревић ,Јована Јевтић 8/1, Сања Павловић и  Милица 

Ђунисијевић), једно друго место (300м-Нела Радивојевић 8/3) и једно треће место (бацање 

кугле – Магдалена Радојичић 7/1) уз Татјану Баштовановић 7/1, као члана екипе и наставницу 

Даницу Благојевић , женска атлетска екипа убедљиво је остварила плаасман на Републичко 

такмичење у Новом Пазару. У Крагујевцу на стадиону „Чика Дача“ (08.5.2018) , осим старијих 

пионирки које су оствариле изузетан резултат , учествовало је и 6 ученика нижих разреда. 

Највећи успех , односно прво место освојили су Неда Грмуша 4/2 у дисциплини – бацање 

вортекса  и Богдан Деспотовић 4/4 у дисциплини – скок у даљ из зоне , а самим тим остварили 

су и пласман на Републичко такмичење у Новом Пазару 15.5.2018. године. За нијансу слабије 

резултате су остварили освајањем другог места следећи ученици: Александра Тешић 4/1 (скок у 

даљ из зоне), Огњен Ранковић 4/2 (60 метара) и Урош Савић 4/3 (бацање вортекса), док је 

најмлађа учесница Нина Карадаревић 2/3 заузела треће место. 

 
10.5.2018. године ученици 5. Разреда на једнодневном излету.Маршрута излета је: 

Бајина Башта – Соко Град- Лозница – манастир Троноша – Тршић – Бања Ковиљача – Бајина 

Башта.    
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Након физике, још један велики успех ученика  ОШ „Рајак Павићевић“на државном 

такмичењу . Републичко такмичење из страних језика одржано је у ОШ „Ђура Јакшић“ у 

Ћуприји у недељу 13.5.2018. Ученица наше школе Александра Димитријевић 8/2 постигла је 

изузетан резултат у специјалној категорији (један од родитеља руског порекла). Она је освојила 

61 бод од могућих 65 и тако заузела треће место. За такмичење се припремала са наставницом 

Десанком Печеничић. 

ОШ „Рајак Павићевић“ је имала и представника на такмичењу из енглеског језика, а то 

је био Урош Злојутро 8/4 са предметном наставницом Сузаном Пејовић. Урош је такође 

остварио одличан резултат, освојивши 40 поена од 45, али због пропозиција такмичења није 

освојио довољан број бодова за пролазак у финале. 

 
Ученици 3. Разреда били су на једнодневном излету 14.5.2018. Релација : Бајина Башта-

Сирогојно-Златибор-Бајина Башта , а ученици 7. Разреда 16.5. и 17.2018. на дводневној 

екскурзији: : Б.Башта-Бања ковиљача-Сремска Митровица-Петроварадин-Нови Сад-Суботица-

Палић-Сремски Карловци-Шабац- Ваљево-Б.Башта 

Ученици ОШ „Рајак Павићевић“ настављају са изузетним резултатима на овогодишњим 

Републичким такмичењима. После Павла Кадијевића из физике и Александре Димитријевић из 

руског језика и Тијана Карадаревић 8/3  је прва, Сања Павловић 7/2 друга , а женска атлетска 

екипа им се придружила освајањем трећег места  на Републичком такмичењу за основне школе 

у Новом Пазару 15.5.2018. 

Најбољи појединачни резултат остварила је капитен екипе Тијана Карадаревић 8/3 у 

дисциплини скок у даљ, освајањем првог места и појединачно и екипно, а за њом је била Сања 

Павловић из 7/2 која је била друга појединачно односно прва екипно. Штафета 4*100 (Јована 

Јевтић 8/1, Милица Ђунисијевић 8/3 , Сања Павловић и Тијана Карадаревић) била је друга 

екипно, Милица Ђунисијевић трећа екипно на 100 метара, Магдалена Радојичић 7/1 , четврта у 

бацаању кугле, Марта Милановић из 5/3 заузела је 6. место  на 600 метара и Нела Радивојевић 

из 8/3 је била  8. на 300 метара ,уз Татјану Баштовановић 7/1  и професорицу Даницу Благојевић 

то је била наша екипа за понос. Поред старијих основаца боје наше школе и округа бранили су 

и Неда Грмуша 4/2 (бацање вортекса) и Богдан Деспотовић 4/4 (скок у даљ)  у мини атлетици , а 

заузели су четврто место у својим дисциплинама.  Све честитке ученицима и професорици 

Дани за одличан наступ на државном такмичењу. 
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Резултати пролећног кроса 20.5.2018.су : 

1.разред – девојчице: 1.Ордагић Валентина  (1/2) 2.Лазић Анђела (1/3), 3.Теодора 

Петронијевић  (1/1);дечаци: 1. Васиљевић Андрија (1/1), 2.Ђокић Алекса (1/4) ,3. Богдан 

Ивановић (1/4);   2.разред – девојчице: 1. Карадаревић Нина (2/3), 2. Сарић Јана (2/3) 

, 3. Петронијевић Ана (2/2);дечаци: 1.Ристивојевић Ђорђе (2/1), 2.Радовановић Душан 

(2/2), 3. Дуловић Вук (2/1); 

3. разред – девојчице: 1. Кремић Јована (3/3), 2. Ирена Марковић  (3/3), 3. Лукић Ивана 

(3/2) 

дечаци : 1. Миловановић Вук (3/2), 2. Страхиња Савић (3/2), 3. Урош Ђукић  (3/3); 

4.разред – девојчице :  1. Грмуша Неда (4/2) 2. Тешић Александра (4/1), 3. Наталија 

Лукић;(4/1)дечаци: 1. Савић Урош (4/3), 2. Деспотовић Богдан (4/4), 3. Огњен Ранковић  (4/2); 

 
  

5.разред – девојчице :  1. Марта Милановић (5/3) 2.Кристина Максимовић 

(5/3)  3. Маша Селинић (5/3);дечаци: 1. Стефан Радовановић (5/3) 2. Алекса 

Рогић  (5/4) 3.Огњен Лазић  (5/3) ; 

6.разред – девојчице :  1.Петровић Јелена (6/1) , 2. Сара Филиповић (6/1), 3. Андријана 

Ивановић (6/1)дечаци: 1. Тодор Петровић (6/1), 2.Пантелија Милосављевић (6/1)   3. Драган 

Јездић (6/3)    7.разред – девојчице : 1.Сања Павловић (7/2) 2.Татјана Баштовановић 

(7/1) 3. Анђела Ивановић (7/3);дечаци: 1.Ђорђе Божић (7/2), 2. Алекса Симеуновић 

(7/3) 3. Немања Јовановић  (7/1); 

8.разред – девојчице : 1. Тијана Карадаревић (8/3), 2. Нела Радивојевић (8/3) 3. Јована 

Величковић (8/2) ;дечаци: 1.Милан Максимовић  (8/3), 2. Стаменко Митровић (8/1), 3.Урош 

Симић (8/3)  ; 
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Субота 19.5.2018. је наставни дан за ученике 5.6.7. и 8. разреда . Тога дана 

надокнађујемо часове које смо изгубили због екскурзија. Распоред часова и активности  је за 

четвртак.  

 

У суботу 19.5.2018. у Зрењанину (школа домаћин била је ОШ „Жарко Зрењанин“) је 

одржано Републичко такмичење у шаху у појединачној конкуренцији. Представници наше 

школе и Златиборског округа били су Предраг Павловић 8/2 и Вукашин Карлица 4/2 са 

професором физичког васпитања Драганом Радовановићем. У јакој конкуренцији осмог разреда 

Предраг је постигао запажен резултат освајањем 7-13 места са 4,5 бода из седам мечева, док је 

Вукашин освојио 3 бода из исто толико мечева. 

 

Републичко такмичење из географије одржано је 20.5.2018. године у Новом Саду. 

Организатор такмичења био је ПМФ из Новог Сада, односно Департман за географију, туризам 

и хотелијерство. Представници наше школе, а уједно и чланови екипе Златиборског округа 

били су Ирена Тешић 7/1 , Тијана Илић 8, ИО Пилица са предметним професором Кунчак 

Јаном. 

На овогодишњем такмичењу било је 112 ученика 7. разреда  и 106 ученика 8. разреда. 

Ирена Тешић је освојила веома добрих 86 поена што је у укупном пласману  12. резултат, док је 

Тијана Илић са 77 бодова досегла  18. резултат. Захваљујући освојеним бодовима обе ученице 

су добиле похвалницу Српског географског друштва , која иначе припада само ученицима са 

седамдесет и више освојених бодова. 
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Завршно Републичко такмичење за шк. 2017/2018. одржано је 26.5.2018. у Тршићу. 

Изузетно успешна година, бар кад је реч о такмичењу на највишем нивоу , завршена је учешћем 

наших ђака на Републичком такмичењу из српског језика. Представнице ОШ „Рајак 

Павићевић“ биле су : Татјана Баштовановић 7/1, Александра Кузмановић 8/2, Татјана 

Милановић 8/3 и Јована Кадијевић 8. ИО Пилица, са предметним наставницама Сањом Лазић, 

Весном Јекић и Бојаном Петронијевић. Такмичење је било изузетно тешко , али наше девојке су 

достојанствено представљале школу и Златиборски округ. 

 
 

Лепа традиција надметања младих математичара са обе обале реке Дрине , настављена 

је и ове године у организацији Друштва математичара општине Бајина Башта. Основна школа 

„Свети Сава“ је у недељу 27.5.2018. угостила 9 екипа из Републике Србије и  БиХ (Републике 

Српске). Нашу школу су веома успешно представљали ученици : Теодора Милекић 5/4 ( 

пласман – 2. место), Тодор Петровић 6/1 (2. место), Павле Кадијевић 7. ИО Пилица (4. место) и 

Предраг Павловић 8/2 (5. место), односно екипно 4.место. 

Као и сваке године , након завршетка свих такмичења , крајем маја 30.5.2018. 

најуспешнијим ученицима и њиховим наставницима приређује се свечана додела признања са 

окружних и републичких такмичења у току школске године. Школска  2017/2018.  година се 

може сврстати у једну од најуспешнијих у последње време , бар када је реч о освојеним 

наградама на свим нивоима такмичења. Након поздравног говора директора школе Драгана 

Ресимића, предметни наставници су уручили заслужена признања најбољим ђацима 

,а  дружење је завршено заједничким фотографисањем. 
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Иначе наши ученици су ове године освојили 11 појединачних и 1 екипно прво место на 

округу, затим 12 других  2 екипна друга места и 19 појединачних и  1 екипно треће место. 

 

Када је реч о републичким такмичењима,  посебно треба истаћи , да су нашу школу 

представљали ученици из следећих предмета : физика, енглески језик, руски језик, српски 

језик, географија, физичко васпитање (атлетика, шах).Остварени резултати су за понос ученика 

и школе: прво место у дисциплини скок у даљ освојила је Тијана Карадаревић 8/3; друго место 

освојиле су  Сања Павловић 7/2 у скоку у вис и Анђела Ивановић 7/3, а треће место у Србији 

освојили су Павле Кадијевић 7. ИО Пилица из физике, Александра Димитријевић 8/2 из руског 

језика и женска атлетска екипа. 

 

 
 

На основу календара образовно-васпитног рада за основне школе , ученици 8. разреда 

у четвртак 31. маја 2018. године завршавају друго полугодиште, док за остале ученике школска 

година траје до 14. јуна 2018. 

Ученици 6. разреда били на једнодневном излету. : Бајина Башта – Топола – 

Аранђеловац – Лазаревац – Ваљево – Бајина Башта. 
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Ј УН  2018. године 
Седница одељенског већа за ученике 8. разреда одржана је у понедељак 04.6.2018. са 

почетком у 13 и 30 часова. На седници одељењског већа за 8. разред , за ђака генерације у шк. 

2017/2018.  предложени су следећи ученици: 

8/1 - Милан Петровић, 8/2 - Александра Димитријевић, 8/3 – Татјана Милановић, 8/4 – 

Урош Злојутро и 8. ИО Плица – Јована Кадијевић 

 

У оквиру припрема за завршни испит 2018. за ученике 8. разреда у матичној школи и у 

ИО Пилица, биће организована припремна настава из седам предмета: српски језик (Сања 

Лазић, Бојана Петронијевић), математика (Душан Миловановић, Милица Новотни и Љубинко 

Радојичић), хемија (Љубинка Алексић), физика (Вера Манојловић), биологија (Драгица 

Борањац, Весна Ристић) , географија (Новак Марковић, Јан Кунчак) и историја (Весна Џекулић 

, Силвана Штрбац). 

Припремна настава ће се одржавати тако што ће наставници у време  часова по 

распореду за ученике 8. разреда у тим терминима и радити са децом до 14. јуна 2018. 

 

Ученици и учитељице четвртог разреда Основне школе „Рајак Павићевић“ приказали 

су  пригодан програм за родитеље и децу која полазе у ПРВИ разред у школској 2018/2019. у 

четвртак (07.јуна 2018. године )  у 18 
00

 сати    (сала биоскопа „Влаја). Након програма  и 

обраћања директора школе , учитељице су прочитале спискове  ученика по одељењима, а ново 

дружење је заказано за 31.8.2018. 
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Додела Сведочанстава о завршеном 8. разреду била je у среду  13.6.2018.  у 13 
15

   . 

 Наставна 2017/18. година завршила се у четртак 14.6.2018 и за ученике од 1. до 7. 

разреда је почео летњи распуст. 

Ученици 8. разреда полагали су завршни испит три дана и то:у  понедељак  18.6.2018. – 

тест из српског језика; у  уторак 19.6.2018. – тест из математике ;у  четвртак 20.6.2018. – 

комбиновани тест; Сва три теста почела су  у девет  и траала су до  до једанаест сати,  

 

 

Као и сваке школске године месец јун је предвиђен за доделу признања најбољим 

ученицима генерације , а у оквиру редовних активности  у ОШ „Рајак Павићевић“ ,  дана 

25.6.2018, на пригодној свечаности, директор школе Драган Ресимић уручио је Вукове дипломе 

ученицима 8. разреда из генерације 2003. годиште . 

 

Ове школске године за ђака генерације проглашене су две изузетне ученице : Јована 

Кадијевић ученица 8. разреда ИО Пилица и Татјана Милановић  ученица  8/3 разреда , 

које су током осмогодишњег школовања оствариле изузетне резултате на такмичењима  из 
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више наставних предмета : српски језик,  биологија, хемија, страни језици , ваннаставне 

активности … 

Поред њих две  носиоци Вукове дипломе за  школску 2017/18. годину су: Милан 

Петровић 8/1, Александра Димитријевић  8/2, Марија Стаменић 8/2, Мина Васић 8/3, Урош 

Симић 8/3, Урош Злојутро  8/4 и Јована Мијаиловић 8. ИО Пилица. 

    

 
 Подела књижица и сведочанстава за шк. 2017/18. обављена јеу четвртак  28.6.2018. по 

следећем распореду : у 9,00 часова за први,трећи,пети,шести и седми  разред, а у 10,00 часова за 

други и четврти  разред. 

Коначни резултати завршног испита су  објављени 28.6.2018. а на основу календара 

активности у вези са завршним испитом преостаје да ученици обаве попуњавање и предају 

листу жеља у основној школи , а за то су предвиђени термини 29. и 30.јун 2018. од 8 до 15 сати. 

Коначан распоред по школама и образовним профилима у недељу  08.07.2018.г.   а 09.07. / 

понедељак/ и 10.07.2018. /уторак/ , упис ученика у средње школе у првом уписном кругу. 
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Ј УЛ  2018.Године 

 
Колегиница Алексић Љубинка је отишла у заслужену пензију. 

 

Након огромног успеха који је постигла на Републичком такмичењу у атлетици (Нови 

Пазар 15.5.2018) када је заузела прво место у скоку даљ , наша ученица Тијана Карадаревић 8/3 

је добила још једно велико признање за постигнут успех, односно  ученицима завршних разреда 

основних и средњих школа који су освојили прва места на републичким или једно од прва три 

места на међународним такмичењима у Палати „Србија“ уручене су похвалнице и лаптоп 

рачунари.Рачунари и похвалнице за 176 ђака су поклон Фондације „Драгица Николић“, а 

додели награда 10.јула у Београду , присуствовао је и министар просвете, науке и технолошког 

развоја Младен ШарчевићТреба поменути да након завршетка основног образовања  Тијана 

наставља школовање  као ученица друштвено-језичког смера, Гимназије „Јосиф Панчић“ у 

Бајиној Башти и желимо јој пуно среће успеха и нових медаља. 
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ЗАПОСЛЕНИ У ШК. 2017/2018. 
 

 НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) 

 

Р.бр. Име и презиме Предмети који 
предаје 

Одељења 

1. Аксентијевић Снежана разредна настава 3.р.Пилица 

2. Алексић Љубинка хемија и 
домаћинство 

7-1,2,3; 8-1,2,3,4 и Пилица 7 и 8 р. 

3. Арсенијевић Бранка српски језик 5-1,2,3,4 

4. Арсић Слађана, 5-4 немачки језик ББ 5-1,2,3,4; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 

5. Аћимовић Гордана разредна настава 2-3 

6. Баштовановић Ана разредна настава 1-4 

7. Благојевић Даница, 7-2 физичко  
васпитање, ИС и 

физичке 

активности 

Ф и ЗВ 5-1,2,3,4 ; 

ФВ 7-1,2,3; 

ИС 6-1; 7-1,2,3; 8-1; 

ФА 5-1 

8. Богдановић Видоје музичка култура 5-1,2,3,4; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4 

и Пилица 5 р. 

9. Борањац Драгица, 5-3 биологија 5-1,2,3,4; 7-1,2; 8-1,2,3,4; 

10. Бошковић Светлана разредна настава 3-3 

11. Вукашиновић Милена разредна настава 1-2 

12. Гавриловић Данка разредна настава Породиљско одсуство, 
видети за 3-2 

13. Драгојловић Петар Математика 5-3,4 

14. Ђокић Стаменић Ана разредна настава 4-3 

15. Живановић Снежана разредна настава 3-1 

16. Злојутро Биљана разредна настава 2-2 

17. Јакић Ирена Биологија 6-3; 

18. Јекић Весна, 6-3 српски језик 6-1,2,3; 7-1,3; 

19. Јелисавчић Марина Математика 8-4; Пилица 5,6,7. и 8.р. 

20. Јелисавчић Милица разредна настава Продужени боравак 

21. Јеремић Бранимир, 8-3 

 
енглески језик 1-4;2-3; 3-3; 4-3; 6-1,2,3;8-3; 

Пилица: 2,3 

22. Јеремић Нада разредна настава Јасиковице 
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23. Јовановић Верица разредна настава 4-1 

24. Јовановић Драган, 6-1 

 
ТиТ, ТО 
информатика 

ТиТ 5-3,4; 
ТО 6-1,2,3; 7-1; 

ИНФ. 6-1,2,3; 7-1 ; 8-1,2,3,4; 

25. Јовановић Драгомир ТиТ 5-1, 2 

26. Јовановић Наташа разредна настава 1-1 

27. Јоксимовић Ивана немачки језик 8-1,2; (8-3,4) 

28. Кнежевић Миливоје разредна настава 2. разред у Пилици 

29. Кремић Вера ликовна култура, 

цртање, сликање, 
вајање (ЦСВ) 

5-1,2,3,4; 6-1,2,3; 7-1,2,3 ; 8-1,2,3,4 

ЦСВ 7-3; (8-3,4) 

30. Крупниковић Мирко Вероучитељ Пилица 1-8.р. 

31. Кунчак Јан, 7-1 

 
географија ББ 7-1, Пилица: 5,6,7.и8.р. 

помоћник директора 55% 

32. Лазић Сања,8-1 српски језик 7-2; 8-1,2,3,4; 

33. Леонтијевић Гордана разредна настава Црвица 

34. Максимовић Гордана разредна настава 3-2 

35. Малешевић Марија енглески језик 1,4,5,6,7 и 8.р.у Пилици, 

Пепељ-2 часа, Црвица-2 
часа и Јасик. 2 ч. 

36. Манојловић Вера, 8-4 физика 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4; 

37.  Физика Пилица: 6,7 и 8.р. 

38. Марковић Новак, 6-2 географија 5-1,2,3,4; 6-2,3; 7-2,3; 8-1,2,3,4; 

39. Милановић Наташа разредна настава 1-3 

40. Миловановић Душан,  
7-3 

математика 7-1,2,3; 5-1,2; 8-3 

41. Митровић Радомир Вероучитељ Пепељ, Црвица, 
Јасиковице 

42. Митровић Стана разредна настава 1.разред у Пилици 

43. Новотни Милица математика 6-1,2,3; 8-1,2; 

44. Павловић Ана Информ.и 

рачунарство, 
информатика 

ИиР ББ: 5-1,2,3,4; Пил.5.р. 

ИНФ Пил. 6,7.и 8.р. 
ББ: 7-2; 

45. Павловић Негосава ликовна култура 5, 6, 7 и 8 разред у Пилици 

46. Пејовић Сузана енглески језик 2-1,2; ; 3-1; 4-2,4; 7-1,2,3; 8-2,4; 
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47. Петровић Ирена, 5-2 енглески језик 1-1,2,3; 3-2; 4-1; 5-1,2,3,4; 8-1; 

48. Печеничић Десанка руски језик (6-1,2,3); (7-1,3) (8-1,4);(8-2,3); 
Пилица 5,6,7,8. 

49. Печеничић Љубинка Веронаука (1-1,4), (1-2,3), 2-1,2,3; 3-1; 
(3-2,3); 4-3,4; (4-1,2); (5-1,2); 

(5-3,4); 6-1,2,3; (7-1,2); 7-3; 
8-1,4; (8-2,3). 

50. Петронијевић Бојана српски језик Пилица: 5, 6,7. и 8.р. 

51. Радовановић Драган,  
8-2 

ФВ, ИС и ФА ФВ 8-1,2,3,4; ИС 6-2,3; 8-2,3,4; 
ФА 5-2,3,4 

52. Радовановић 
Катарина 

Разредна настава Пепељ 

53. Радуловић Вера разредна настава 4-2 

54. Ристић Весна Разр. 7.р. 
у  Пилици 

биологија ББ 6-1,2; 7-3; и Пилица 5,6,7 
и 8 разред 

55. Средојевић Весна разредна настава 4. разред у Пилици 

56. Стаменић 

Никола  

 5. разред у 

Пилици 

 

ФВ, ФиЗВ, ИС и 

ФА 

ФВ: ББ: 6-1,2,3; Пилица: 
6,7,8.р. ФиЗВ: Пилица 5.р. 

ИС: Пилица 6,7. и 8. 

ФА: Пилица 5.р. 
+ помоћник дир. 10% 

57. Станојевић Жељко 
8. разред у Пилици 

ТиТ, ТО ТиТ: Пилица 5.р. 

ТО: ББ 7-2,3; 8-1,2,3,4; 

Пилица: 6,7. и 8.р. 

58. Стефановић Дејан Музичка култура Пилица 6, 7 и 8.р. 

59. Тришић Матић 
Катарина 

разредна настава 2-1 

60. Тришић Снежана разредна настава 4-4 

61. Тутић Радмила Географија ГВ (5-1,2); (5-3,4), 8-2; (8-3,4). 

62. Џекулић Весна5-1 историја 5-1,2,3,4; 6-1,2;, 7-1,2; 8-1,2,3,4. 

63. Штрбац Силвана  
6. Пилица 

Историја, 

географија и ГВ 

ББ: Историја 6-3; 7-3; 

Пилица: Историја 5,6,7,8; 

Географија 6-1 

ГВ (6-1,2,3); 7-1; (7-2,3) 
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ВАННАСТАВНИ КАДАР (директор, помоћник директора, стручни сарадници, секретар, 
административно особље, техничко особље, помоћно особље...) 

 
 Име и презиме Врста стр. спреме Послови на којима ради 

Драган 
Ресимић 

Професор разредне 
наставе 

Директор 

Кунчак 
Јан 

Професор 
географије 

Помоћник 
директора 

     Стаменић 
     Никола 

Професор физичког  
васпитања 

Помоћник  
директора 

Слађана 
Кунчак 

Дипломирани 
педагог 

Педагог школе 
стр. сарадник 

Јулка Југовић 
Ђорђевић 

Дипломирани 
дефектолог 

Дефектолог 
стр. сарадник 

Ђурић 
Предраг 

Професор енглеског 
језика 

Библиотекар 

Јањић  
Јела 

Дипломирани 
правник 

Секретар 
школе 

Средојевић 
Зорица 

Дипломирани 
економиста 

Шеф 
рачуноводства 

Јовановић 
Гордан 

Административни 
радник 

Благајник 

Јелисавчић 
 Сретен 

Водоинсталатер Школски мајстор 

Митровић 
Дамљан 

Ложач парних 
котлова 

Ложач-домар 

Милошевић 
Жељка 

Куварица куварица 

Ресимић 
Живана 

Куварица куварица 

Новотни 
Марија 

Пом.радн.у кухињи Пом.рад.у кух. 
И сервирка 

       Ђокић  
    Ана 

Куварица Куварица- сервирка 

Спасојевић 
Анђа 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Благојевић 
Микица 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Јелисавчић 
Биљана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Благојевић 
Светлана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Јосиповић 
Маријана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Петровић  
Љиљана 

Помоћни радник Помоћни радник 

Радосављевић 
Милош 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Урошевић 
Радмила 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Аћимовић 
Станимирка 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Петковић 
Станица 

Помоћни радник Помоћни 
радник 
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Ђокић 
Ивана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Петковић 
Винка 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

Јањић 
Борика 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

 

 
 

 

АВГУСТ   2018. године 
  

 

У оквиру припрема за почетак нове школске године заказане су седнице стручних већа 

за понедељак 20.8.2018. и уторак 21.8.2018.  ПОНЕДЕЉАК  20.8.2018.  – Вештине (ТиИО, 

информатика, музичко, ликовно, физичко) у 9 сати, Српски језик у 10; Математика у 

11  ;УТОРАК  21.8.2018. –   Друштвене науке у 10, Природне науке у 11 и  Страни језици  у 

12; ПЕТАК  24.8.2018. – Разредна настава у 9 ;Седница Наставничког већа је одржана 

у среду  22.8.2018. године у 10 часова у кабинету ликовне културе. 

 

Свечани пријем ученика првог и петог разреда је био  у петак 31.8.2018. 

 

… НАША ШКОЛА НИЈЕ ИСТА КАО ДРУГЕ. ЛЕПА СПОЉА СА ДУШОМ ИЗНУТРА ! 

Добро дошли у ОШ „Рајак Павићевић“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2017/2018.г. 

 

53 

 

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, 351-3817/2016. 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: 
1. Асфалтирање игралишта 1170 m

2
  

2. Замена и постављање 1089,77 m
2
 пвц пода 

3. Постављање 718,49 m
2
 керамичког пода 

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

5. Замена и постављање 37 дрвених врата 

6. Постављање 250 m
2
 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 m
2
 

10. Кречење и бојење зидова (5285m
2
 обична боја + 2100m

2
 масна боја) 

11. Хобловање паркета фискултурне сале 125 m
2
 -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.) 

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. 
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1. Асфалтирање игралишта 1170 m
2
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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: 
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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. 
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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.  
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Даску од подова отерали смо у ИО Пилица. Од те даске направили смо лепу шупу за дрва. 

 

Постављено је 718,49 m2 керамичког пода на све ходнике, холове, степеништа, кабинете хемије и музичког.  
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3. Замена и постављање 56 врата, 8 портала и 33 прозора од алуминијума 

 

  

  

Доње фотографије приказује  стари портал испред управе и монтирње новог. 
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4. Замењена су  и постављена 37 дрвена врата.  
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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. 
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Прокопавање канала испод цеви градског 
грејања. 

 
 Цеви су спојене на градску кишну 
канализацију. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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Фотографије приказује радове у управи школе, која је до завршетка тих радова радила у другим просторијама 

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

 
Летопис приредили: 

помоћник директора 

_________________ 

Јан Кунчак 

и директор школе 

_________________ 

Драган Ресимић 


