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СЕПТЕМБАР 2018.године 

 

 OШ „Рајак Павићевић“  у школској 2018/19. години забележила је по први пут смањење 

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 са797 ученика. 

Пријем нових ђака првака (88ученика у матичној школи), који су заједно са ученицима  

петог разреда поздрављени од стране директора школе Ресимић Драгана, је био 31.августа 

(петак)  у школском дворишту где је и извршена прозивка ученика и упознавање родитеља са 

одељенским старешинама . Одељенске старешине у првом разреду су : Снежана Тришић 1/1, 

Вера Радуловић 1/2, Ана Ђокић Стаменић 1/3,  и Весна Средојевић 1. ИО Пилица, а ту су још 

биле и Данијела Церовић као педагошки асистент у 1/2 и Ивана Ђукановић - стручна пракса у 

1/1. 

      

 

 Поред свечаног пријема ученика првог разреда, истог дана био је и свечани пријем за 

будуће петаке, а прозивку и упознавање обавиле су њихове нове одељењске старешине: Лазић 

Сања 5/1, Радовановић Драган 5/2, Јеремић Бранимир 5/3 и Вера Манојловић 5/4. 

 Наставна година је почела према плану у понедељак 3. септембра 2018. У прву смену од 

8 сати пошли су ученици 1.3.5.6.7.и 8. разреда, а у другу смену од 12 и 40  ученици 2. и 4. 

разреда.  (Због штрајка упозорења часови су трајали по 30 минута). Да би се избегла гужва, 

истакнут је распоред одржавања  првог часа за сва  одељења од  5. до 8. разреда. 

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

септембар у износу од 1200 динара. 

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

родитеља у Савет родитеља школе. 10.септембра одржана су одељенска већа за ниже разреде, а 

у петак 14.9.2018. Одељењска већа за више разреде. Конситутивна седница Ученичког 

парламента, одржана је у понедељак 10.9.2018. а формирању парламента  присуствовало је 14 

од 16 изабраних ученика. Председник Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину је 

Јелена Злопорубовић  7-2, заменик  је Душан Јовановић 7-1, док су представници у Школском 

одбору  : Душица Максимовић 8-1 и Инес Васиљевић 8-2.Чланови Ученичког парламента за 

2018/19 годину су: Милана Ђокић8-1, Душица Максимовић8-1,Васиљевић Инес8-2, Благојевић 

Вељко8-2, Јулијана Вилотијевић8-3, Немања Ристивојевић8-3, Нађа Ђокић8.Пилица,Тамара 

Милосављевић 8.Пилица, Јовановић Душан7-1,Петровић Јелена7-1,Јелена Злопорубовић7-

2,Данило Новаковић7-2,АнђелијаСтаменић7-3, Вељко Матић7-3, Крстина Митровић7.Пилица, 

Наташа Мијаиловић7.Пилица. 

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

састава Савета родитеља . Конститутивна седница су одржане у четвртак 13.9.2018. Савет 
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родитеља је упознат са Извештајем о раду школе у шк. 2017/2018.  и Годишњим планом рада за 

шк. 2018/2019, а донео је и одлуку  да функцију председника обавља  Злопорубовић Слађана., а 

чланови I-1Симић Бојан,I-2 Стаменић Емилија, I-3 Милинковић Слободанка,II-1 Милекић 

Јефимија, II-2Ђокић Драган,  II-3 Филиповић Јелена,II-4 Бјеличић Ивана,III-1 Сарић Ивана,III-2 

Вранић Небојша,   III-3 Сарић Љубица, IV-1 Деспотовић Марија, IV-2 Иван Драган, IV-3 Јакић 

Драгана, V-1 Јовановић Наташа, V-2 Савић Светлана, V-3 Јовичић Слађана, V-4 Деспотовић 

Бориша, VI-1 Јовановић Дејан, VI-2 Станковић Ана, VI-3Милановић Жељко,VI-4 Петковић 

Светлана, VII-1 Селинић Марија, VII-2 Злопорубовић Слађана,VII-3 Стаменић Вера, VIII-1 

Катарина Тришић Матић, VIII-2  Тадић Сузана, VIII-3 Рогић Радојко. Чланови Савета родитеља 

из ИО Пилица: Јелица Марковић, Марија Ивановић Митровић, Дејан Милосављевић, Ана 

Ђокић, Анка Стаменић, Драган Митровић, Славиша Илић и Светлана Ђокић. 

 

 У понедељак 11.9.2018. часови су били скраћени на тридесет минута (Синдикат 

Независност).Уторак 12.9. седница Педагошког колегијума.13.9.2018. Одржано Наставничко 

веће на коме су разматрани и усвојени Годишњи план рада школе , Извештај о раду школе 

2017/18. и Извештај о раду директора. Руководиоци Стручних већа у  шк. 2018/2019. 

1.Тришић Снежана – веће за разредну наставу 

2. Арсић Слађана - веће за стране језике 

3. Џекулић Весна - веће за друштвене науке 

4. Ристић Весна - веће за природне науке 

5. Станојевић Жељко - веће за ТиИО, ликовну и музичку културу, физичко васпитање 

6. Бојана Петронијевић - веће за српски језик 

7. Миловановић Душан - веће за математику 

 У петак 14.9.2018. одржана је и прва седница Школског одбора у новој школској години. 

Школски одбор је усвојио Извештај о раду школе у шк. 2017/2018.  и Годишњи план рада за шк. 

2018/2019. и Извештај о раду директора школе за период 28.02.2019 - 13.09.2019. На седници 

Савета родитеља одржаној 13.09.2018. за осигурање ученика , изабрана је осигуравајућа кућа 

„Миленијум“, као најповољнија . Премија осигурања по ученику је 300,00 динара и ученици су 

осигурани од последица несрећног случаја ( незгоде ) 24 сата , свуда и на сваком месту ,у 

периоду од 1.09.2018.- 31.08.2019. односно целу школску годину. 

  

 У среду 19.9.2018. часови скраћени на тридесет минута , а 21.9 2018. у складу са 

Правилником о оцењивању објављен распоред писмених и контролних задатака за прво 

полугодиште. У понедељак 24.9.2019. поново часови скртаћени и трају 30 минута. 

 

Припадници МУП-а одржали су предавање о безбедности у саобраћају  за ученике првог 

разреда , а презентација је била у биоскопу "Влаја". 
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ОКТОБАР  2018.године 
  

Цена кухиње за октобар износила је  1400 динара. 

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која ове године траје од 01.октобра до 

05. октобра 2018. године . 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 “ 

МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“. 

Ученици виших разреда обележавају Дечју недељу спортским надметањима, а ове 

године част да започну такмичења (због временских услова) припала је осмацима (среда 

03.10.2018). Код девојака у финале је жребом отишла екипа 8/1 и тамо сачекала победнике 

дуела између 8/2 и 8/3, односно екипу 8/2 која је победила 2:0. Финална утакмица између 8/1 и 

8/2 завршена је резултатом 2:0 и пласман екипа је следећи: 1.место 8/1, 2.место 8/2 и 3. место 

8/3. ( судије су биле Сара Филиповић и Нина Симић ученице седмог разреда). 

 

 
 

На фудбалском турниру за дечаке реедослед је следежи: 1. место заузела је екипа 8/1, 

други су били ученици 8/3, а треће место 8/2. 
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Ученици 6. разреда одржали су такмичења у фудбалу и одбојци у четвртак 4.10.2018. 

године.Код девојака прво полуфинале су играла одељења 6/1 и 6/3 (0:2) , а друго полуфинале 

6/4 и 6/1 (2:0). Победник финалне утакмице код девојака је одељење 6/3, друго место је 6/4, док 

је  треће место припало је екипи 6/1  а четврто место одељењу 6/2. 

 На фудбалском  турниру у првом полуфиналу су се састали 6/3 и 6/1 , а у другом 6/2 

против 6/4. Победници ових мечева , односно 6/3 и 6/4 одиграли су и финални меч који је 

завршен победом 6/4 након бољег извођења пенала, трећепласирана екипа је 6/2 , а четврто 

место је припало 6/1 (судија фудбалског турнира опет је био Дејан Тимотијевић- Куфа). 

 

Ученици и учитељице другог разреда су у току Дечје недеље имали следећи план 

актвивности: понедељак 01.10.2018. – посета расаднику; уторак 02.2018. – предавање 

специјалног педагога; среда 03.10.2018.- посета ПС Бајина Башта; четвртак 04.10.2018. -посета 

Ватрогасном дому и у петак 05.10.2018. – посета трубача (Марко Глигоријевић). 
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Ученици и учитељице трећег разреда су у току Дечје недеље имали следећи план 

активности: понедељак 01.10.2018. – разговор о здравом начину живота;  уторак 02.2018. – 

вежбајмо заједно; среда 03.10.2018.- Хранимо се здраво-изложба здраве хране; четвртак 

04.10.2018. -посета расаднику и у петак 05.10.2018. – спремамо здраву храну. 

 

 

 

Ученици и учитељице четвртог разреда су у току Дечје недеље имали следећи план 

актвивности: понедељак 01.10.2018. – посета водоводу;  уторак 02.2018. – Спортски дан „ Игре 

без граница“; среда 03.10.2018.- Хуманитарна акција; четвртак 04.10.2018. -Пројекат „ Основи 

безбедности деце“-предавање и у петак 05.10.2018. -Посета Граничном прелазу. 
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Ученици 7. разреда одиграли су утакмице у другом термину , због лоших временских 

услова претходне недеље. У среду 3. октобра састали су се у одбојци 7/2 и 7/3 (резултат 2:1) и у 

фудбалу 7/2 и 7/3 (3:1), затим у уторак 09.10.2018. су одржани преостали мечеви : одбојка 7/1 

против 7/2 (2:0); фудбал 7/1 против 7/2 (1:3) и завршне утакмице у одбојци између 7/1 и 7/3 (2:1) 

и у фудбалу 7/3 и 7/1 (9:0). Пласман у одбојци је следећи : 1. место 7/1, 2.место 7/2 и 3. место 

7/3; а у фудбалу 1. место 7/2, 2.место 7/3 и 3. место 7/1; 
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Ученици 5. разреда су своје активности у оквиру Дечје недеље одржали у уторак 

09.10.2018. када су  одиграни сви  мечеви. Девојчице су се надметале у игри „између две ватре“ 

а дечаци у фудбалу, тако да је код девојака прво полуфинале одиграно између 5/1 и 5/2, а друго 

између 5/3 и 5/4, у финалу је победу против 5/1 забележила екипа 5/3. Полуфинале фудбалског 

турнира је имало исте парове, а финале су играле екипе 5/1 и 5/4 и као победник је изашла 

екипа 5/4. 
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 У периоду од 3.10.2018. до 13.10.2018. ученици 5. и 7. разреда су уз присуство 

одељенских старешина обавили систематски преглед у Дому здравља Бајина Башта и редовна 

вакцинација ученика 8. разреда. 

 Након месец дана ишчекивања у школу  су  05.10.2018. стигли дневници образовно-

васпитног рада за 5. и 6. разред, а 17. 10. 2018. и дневници за комбинована одељења. 

Од  05.10. часови трају редовних 45 минута. 

 У среду 10.10.2018. 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 

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

наставника и деце обавезно.  

 

 

Резултати јесењег кроса 10.10.2018.су : 

1.разред – девојчице: 1. Тамара Тијанић (1/2) 2. Наталија Кремић (1/1), 3. Милица 

Карлица (1/2);дечаци: 1. Лaв Дуловић  (1/1), 2. Душан Сарић  (1/2) , 3. Богдан 

Милосављевић (1/1); 

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

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

Ивановић  (2/4) и Лука Злопорубовић (2/4); 

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

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

(3/1), 3. Вук Дуловић (3/1); 

4.разред – девојчице :  1.  Јована Кремић (4/3) 2.Ивана Лукић   (4/2), 3. Анђела 

Стевановић (4/1)  дечаци: 1. Вук Миловановић  (4/2), 2. Његош Николић (4/1), 3.  Михајло 

Малешевић  (4/1); 

 

 

 

 

 
 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2018/2019.г. 

 

10 

 

5.разред – девојчице :  1.  Неда Грмуша (5/1 ) 2. АлександраТешић  (5/3)  3.  Наталија 

Лукић (5/1);дечаци: 1.  Савић Урош  (5/2) 2.  Огњен Ранковић  (5/1) 3. Андреј Шкрњић  (5/1) ; 

6.разред–девојчице:  1. Марта Милановић (6/3)  , 2.Кристина Максимовић   (6/3 ) , 

 3.  Маша Селинић (6/3)дечаци: 1.  Стефан Радовановић (6/3), 2. Андреја Јовановић (6/1)   3.  

Алекса Рогић (6/4) 

7.разред – девојчице : 1. Јелена Петровић (7/1) 2. Анђела Јеринић  (7/3) 3.  Сара 

Филиповић(7/1);дечаци: 1. Тодор Петровић (7/1), 2.Матеја Милосављевић  (7/2) 3. Ђорђе 

Петровић  (7/2); 

8.разред – девојчице : 1.  Сања Павловић (8/2), 2.  Татјана Баштовановић (8/1) 3. Анђела 

Ивановић (8/3) ;дечаци: 1. Алекса Симеуновић  (8/3), 2.  Борис Радовановић (8/2), 3.Немања 

Јовановић (8/1)  ; 

 

 
 

 

 

 

Утакмица између наставника и ученика опет је изазвала велико интересовање ,а меч је 

био неизвеснији него икад. Екипа ученика играла је у следећем саставу: Андреј Јашић 8/1, 

Немања Јовановић 8/1, Немања Илић 8/1, Александар Ранковић 8/1, Ђорђе Божић 8/2, Борис 

Радовановић 8/2, Алекса Симеуновић 8/3, Пантелија Милосављевић 7/1, Матеја Милосављевић 

7/2, Драган Јездић 7/3, а за екипу наставника наступали су : Сретен Јелисавчић, Марко Лазић, 

Јан Кунчак, Дамњан Митровић, Драган Јовановић, Бранимир Јеремић, Петар Драгојловић, 

Ненад Срећковић предвођени селектором Марковић Новаком. Утакмица је завршена 

резултатом 3:3 ( стрелци Немања Илић 2, Драган Јездић 1, Бранимир Јеремић 1, Дамњан 

Митровић 1 и Драган Јовановић 1), а након извођења пенала наставници су били за нијансу 

успешнији , мада и да је резултат био обрнут не би било незаслужено. Главни судија је био 

наставник Жељко Станојевић,  а реванш меч је заказан за април 2019. године. 
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 Наше уваажене колеге Даница Благојевић (за 35 година), Никола Стаменић ( 30 година), 

Драгица Борањац (30 година) и Жељко Станојевић ( 20 година) су приредиле закуску за остатак 

колеектива поводом  Јубиларне награде 10.10.2019. 

 

                                                       
  

12/10/2018 , у школском дворишту Основне школе „Рајак Павићевић“ су одржане заједничке 

активности ученика и учитељица другог разреда  у оквиру обележавања Дечје недеље и лепе 

сарадње Основне школе „Свети Сава“ и школе домаћина. 
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Део ученика седмог разреда (36 ђака ) ОШ „Рајак Павићевић“Бајина Башта са 

одељенским старешинама (Драган Јовановић, Новак Марковић , Весна Јекић , уз подршку 

директора и помоћника директора школе)  и ЈП Национални парк „Тара“ Бајина Башта, ове 

школске године кренули су са активностима пошумљавања голети у нашој општини. Ово је 

прва акција, која је део и Годишњег плана рада наше школе, а циљеви су следећи: 

1. развијање свести код ученика о важности очувања животне средине и о важности шума 

2. развијање одговорног односа према локалној средини( „мисли глобално, делај локално“) 

3. развијање здравих стилова живота код ученика, развијање радне културе ученика, 

4. развијање колективизма, уважавање полних разлика, развијање другарских односа, 

солидарностикод ученика итд. 

Превоз ученика у два минибуса, садни материјал, алат и исхрану, обезбедило је  ЈП 

Национални парк „Тара“ Б. Башта , а цела акција пошумљавања спроведена је на простору 

Националног парка „Тара“ на локацији Предов крст, односно Камено брдо, у суботу 13.10.2018.   

Највећи утисак ,наравно оставили су вредни и изузетно расположени ђаци наше школе , 

којима је боравак и ова изнад свега  значајна акција била прво овакво  искуство. Први корак ка 

враћању правих вредности је направљен и надамо се да ће наићи на свеопшту подршку града 

али и шире заједнице… 
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Општинско такмичење у атлетици одржано је у СЦ „Браћа Милутиновић“ 16.10.2018. у 

организацији ОШ „Рајак Павићевић“. Женска екипа у саставу : Татјана Баштовановић 8/1, 

Магдалена Радојичић 8/1, Марија Панић 8/2, ,Сања Павловић 8/2, Анђела Ивановић 8/3, Јелена 

Петровић 7/1, Марта Милановић 6/3, Кристина Максимовић 6/3, Маша Селинић 6/3 освојила је 

прво место и изборила пласман на окружно такмичење. Дечаци су освојили друго место (иза 

екипе ОШ „Свети Сава“ ) , а обе екипе предводила је наставница физичког васпитања Даница 

Благојевић. Осим женске екипе право учешћа на окружном такмичењу остварили су и : 

Петровић Тодор  7/1 (на 800 метара), Немања Јовановић  8/1 (скок у вис)  и Владимир 

Максимовић 8/2  ( скок у даљ) из ОШ „Рајак Павићевић“ уз Марту Илијашевић ( 600 метара 

„С.Сава“), Мартину Милановић (бацање кугле „С.Сава“)… Окружно такмичење заказано је за 

среду 24.10.2018. Осим ученика 7. и 8. разреда на окружно такмичење пласирали су се и : Нина 

Карадаревић 3/3 (60 метара) Јана Сарић 3/3 (скок у даљ), Вук Миловановић 4/2 (60 метара), 

Душан Радовановић  3/2 (скок у даљ), а од ученика 5. и 6. разреда то су :  Огњен Ранковић 5/1 

(60 метара), Неда Грмуша 5/1 ( 300 метара), Урош Савић 5/2  (600 метара) и Богдан Деспотовић 

5/4 (скок у даљ). 
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Спортски уторак 16.10.2018. обележен је и првим местом Татјане Баштовановић 8/1 у 

појединачној конкуренцији , односно трећим местом мушке екипе у стоном тенису. Наиме 

поред такмичења у атлетици  данас је одржано и општинско такмичење у стоном тенису у 

градској хали. Мушку екипу су чинили : Ђорђе Божић 8/2, Огњен Лечић 8/2 и Немања 

Јовановић 8/1, а предводио их је професор Драган Радовановић.У мушкој конкуренцији Ђорђе 

Божић је заузео друго место. Окружно такмичење се одржава 23.10. 2018. у Пожеги, а пласман 

је изборила Татјана Баштовановић , која је исти успех остварила и са атлетском екипом. 

 

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

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

Павићевић“  и у шк.2018/19. 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. 

 

 

 

 

 
 

На окружном такмичењу из атлетике које је одржано 24.10.2018. у СЦ „Браћа Милутиновић“, 

појединци су остварили изузетне резултате и настављају такмичење . Тодор Петровић 7/1 је на 

импресиван начин остварио победу на 800 метара, а њему ће се на медјуокружном такмичењу 

придружити и Нина Карадаревић 3/3 , Вук Миловановић 4/2 ,Огњен Ранковић 5/1 на 60 метара и 

Урош Савић 5/2 на 600 метара који су били најбољи у својој конкуренцији. Женска екипа 

нажалост није изборила пласман на следећи ниво такмичења и овог пута је била 

другопласирана. Треба још поменути да су друго место заузели и : Јана Сарић 3/3, Душан 

Радовановић 3/2 , Неда Грмуша 5/1, Богдан Деспотовић 5/4, Марта Милановић 6/3, Татјана 

Баштовановић 8/1, Магдалена Радојичић 8/1 и Немања Јовановић 8/1. Организација такмичења 

је била поверена Основној школи „Свети Сава “ , а нашу екипу је предводила професорица 

Даница Благојевић. 
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У уторак 23.10.2018. у ОШ “ Рајак Павићевић“ , одржана је трибина за ученике седмог 

разреда на тему „ПРЕВЕНЦИЈА НАРКОМАНИЈЕ“ . Ученици су са одељењским старешинама 

активно учествовали на самом предавању. У исто време одржано је предавање за наставнике 

биологије и стручне сараднике из свих основних и средњих школа такође у ОШ     “ Рајак 

Павићевић“. Предавање су одржали представници Завода за јавно здравље и Центра за 

социјални рад из Ужица. 

Општинско такмичење у футсалу у обе конкуренције одржано је 30.10.2018. у спортској 

хали . Мушка екипа је заузела прво место након победе у полуфиналу против ученика из 

истоимене школе /ИО Пилица/ резултатом 3:1, а истим резултатом у финалној утакмици 

савладана је и екипа домаћина турнира ОШ „Свети Сава“. Девојке нису успеле да победе у 

финалу екипу ОШ“Свети Сава“, а меч је одлучен након извођења пенала, тако да су девојчице 

заузеле друго место . 
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Последњег дана октобра је био и послеедњи радни дан наше драге колегинице Вере 

Кремић, наставнице ликовне културе , а на њено место дошла је професорица Емилија 

Новаковић.  

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

злостављања.На крају месеца октобра одржана седница Педагошког колегијума. 
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НОВЕМБАР 2018.године 
  

 Цена исхране у кухињи за месец новембар износи 1 200 динара   

 

Већ другу годину за редом у организацији Спортског савеза Бајине Баште ученици 

приградских школа се друже и надмећу у футсалу и одбојци. Домаћин овогодишњег дружења је 

било Издвојено одељење Основне школе „Рајак Павићевић“ у Пилици 02.11.2018. . У госте су 

нам стигли ученици и професори из ОШ “ Душан Јерковић“ – Костојевићи, ОШ „Стеван 

Јоксимовић“ из Рогачице и Бачеваца. Иако резултат није био у првом плану , треба ипак 

поменути да су овог пута најуспешније биле екипе из Пилице . 

Прво полуфинале у одбојци играле су ученице из Пилице и 2. екипа из Рогачице, а 

победу су забележиле девојке из Пилице резултатом 2:0, други меч је био између 1. екипе из 

Рогачице и Костојевића  и завршен је резултатом 2:0. У мечу за треће место успешнија је била 

2.екипа из Рогачице , а у финалу након интересантне и на моменте неизвесне утакмице као 

победнице су изашле девојке из школе домаћина. Судија турнира је био Звездан Баштовановић. 

Код дечака први меч је био између Костојевића и Рогачице (3:1) , а други између Пилице 

и Бачеваца (8:0). Треће место освојила је екипа Рогачице, а прво место дечаци из Пилице, који 

су у последњим секундама решили меч у своју корист резултатом 3:2. Судија футсал турнира је 

био Дејан Тимотијевић. 

По завршетку такмичења сви ученици су добили сендвич и сок, а професорима (односно 

школама)  су у име Спортског савеза додељене по три лопте . 

 

 
 

У оквиру часова грађанског васпитања ученици 6. разреда посетили су ЈКП "12 

СЕПТЕМБАР" и НАЦИОНАЛНИ ПАРК "ТАРА"  са наставницом Радмилом Тутић. 
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Према школском календару за 2018/2019. годину , за месец новембар је предвиђен 

јесењи распуст,  за ученике почое је у петак 9.11.2018, а завршио се у понедељак 12.11.2018. 

Први наставни дан после распуста је уторак 13.11.2018. по устаљеном распореду активности.  

Окружно такмичење у футсалу за дечаке и девојчице одржано је 13.11.2018. у 

организацији Основне школе „Рајак Павићевић“. 

У мушкој конкуренцији првобитно је било пријављено десет екипа, али на самом 

такмичењу појавило се седам основних школа. Након жребања пред многобројном публиком 

одиграно је три меча у првом кругу. Постигнути су следећи резултати : ОШ „Мито 

Игумановић“ из Косјерића : ОШ „Димитрије Туцовић“ из Чајетине(3:4) ; ОШ „Милосав 

Стиковић“ Пријепоље : ОШ „Прва основна“ Ужице ( 3:2)  и ОШ „Емилија Остојић“Пожега : 

ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта (4:2) ;  У првом полуфиналу Чајетинци су били успешнији 

од Пријепоља (2:2) односно 4:2 након пенала, а у другом екипа Пожеге је савладала ОШ “ 

Братство-јединство“ из Дуге Пољане (Сјеница) са (4:0). Неизвесно финале припало је екипи из 

Чајетине која је савладала екипу из Пожеге резултатом (1:0), а треће место је припало 

основцима из Пријепоља. 

 

Код девојака се такмичило шест екипа и одиграно је укупно 5 утакмица. Први круг су 

играле школе „Светозар Марковић“ Пријепоље и „Петар Лековић“ Пожега (0:1), „Јездимир 

Трипковић “ Латвица /Ариље и „Свети Сава“ Бајина Башта (0:5); У првом полуфиналу Пожега 

је савладала „Јордан Ђукановић“ Варда резултатом 4:1, а у другом полуфиналу након пенала 

Бајинобаштанке су победиле „Миодраг Миловановић“ из Карана 2:1. Победник женског 

турнира је екипа из Пожеге која је победила домаћу екипу са 2:0, а треће место припало је 

школи „Јордан Ђукановић“. Незванично најбоља играчица турнира је Ивана Максимовић из 

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта. Главни судија је био Дејан Тимотијевић , а за записничким 

столом су биле ученице 8/1  Татјана Баштовановић и Магдалена Радојичић. 
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У петак 16.11.2018. одржана је редовна седница Одељењских већа у вези са првим 

тромесечјем, а 20.11. 2018 одржана је и седница Наствничког већа.  21. 11. 2018 због славе 

Аранђеловдан одсуствовао је вечи број колега (Вера Манојловић, Бранимир Јеремић, Деесанка 

и Љубинка Печеничић, Снежана Живановић) па се настава одржавалаа у измењеним условима. 

 

Субота 24.11.2018. је била  наставни дан са распоредом часова од понедељка. Ове 

наставне суботе радили смо  као замену за понедељак 31.12.2018. када нећемо радити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2018/2019.г. 

 

20 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2018.године 
 

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

  

Након дуже паузе, наставници и стручни сарадници у наредном периоду учествовали су  

на неколико семинара који су акредитовани, а реализовани су  у нашој школи и то: 

1. „Улога задаци и значај одељенског старешине у васпитно-образовном раду“        

    Каталошки број: 84, К3, П4, 8 бодова.Датум:  субота 08.12.2018.Време: почетак у 10 

часоваМесто: кабинет ликовне културе  

2. „Комуникацијом до успешне сарадње у школи“Каталошки број: 116 , К4 П4, 8 

бодова 

Датум:  субота 08.12.2018.Време: почетак у 10 часоваМесто: кабинет за биологију 

 

У суботу 15.12.2018.   је одржан  четврти  по реду  Куп Sally de Beaumont 2018. 

Овогодишњи турнир је био изузетно посећен и остаће запамћен по одличном одзиву школа . 

Осим школе домаћина на турниру су учествовале и следеће школе:  ОШ „Душан Јерковић“ из 

Костојевића , ОШ „Богосав Јанковић“ из Кремана , ОШ „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице, ОШ 

„Рајак Павићевић“ ИО Пилица и ОШ „Свети Сава“из Бајине Баште. Судије на турниру су биле  

наставници  Станојевић Жељко, Никола Стаменић, Александар Максимовић, Катанић Горан и 

Росић Милош. Од ове године поред медаља за прва три места додељени су и пехари за 

победнике у генералном пласману за ученике нижих и виших разреда. Најуспешнија школа у 

конкуренцији нижих разреда и добитник пехара је ОШ „Свети Сава “ из Бајине Баште, а код 

ученика виших разреда пехар је припао ученицима ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште. 

За победнички пехар нашег донатора надметало се 15 мушких  и 14 женских екипа 

са преко 90 такмичара , а уз лепо дружење постигнути су и следећи резултати по категоријама: 
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1. и 2. разред (млађе пионирке)– 1. место екипа  ОШ „Свети Сава“ Б.Башта (Тијана 

Ристичевић, Марта Живановић и Милкица Максимовић), 2.место ОШ „Б.Јанковић“ Кремна 

(Радивојевић Ленка, Цвијовић Николина) 

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

Лазар Јовановић и Душан Маринковић); 

3. и 4. разред  (старије пионирке)  1. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта (Кристина 

Милановић , Јана Сарић и Анђела Маринковић); 2.место ОШ  „Свети Сава“ Б.Башта (Анђелија 

Тешић, Александра Веселиновић и Ива Петровић) 

3. и 4. разред  (старији пионири) 1. место ОШ „Свети Сава“ Б.Башта (Илија Врањеш, 

Марко Савић и Лука Јовановић); 2. место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта (Ђорђе Јањић, Ђорђе 

Ристивојевић и Никола Ненадовић). 

 
5. и 6. разред девојчице (млађе кадеткиње)–  1. место ОШ „Душан 

Јерковић“ Костојевићи (Марија Секулић, Тијана Глигоријевић и Јована Вукашиновић) 

; 2.место ОШ „Свети Сава“ Б.Башта (Миња Лукић, Милица Ђокић и Анастасија Ивановић), 3. 

место ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна (Станић Мија, Турудић Ивана и Лангура Анастасија). 

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

Јовановић, Огњен Лазић, Филип Тадић); 2. место ОШ „Душан Јерковић“ Костојевићи ( 

Вукашин Богдановић, Богдан Богдановић и Никола Пајић ); 3. место  „Свети Сава“ Б.Башта 

(Алекса Марковић, Матија Рајић, Миленко Стаменић и Иван Марковић). 

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

Баштовановић, Душица Максимовић, Попадић Елена); 2. место ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна 

(Јована Бешлић, Кристина Станковић ,Јанковић Јана); 3. место ОШ Свети Сава “ Б.Башта (Ена 

Савељић, Сара Ивановић и Исидора Ђокић) 

7. и 8. разред дечаци (старији кадети)  – 1.место ОШ „Рајак Павићевић“ Б.Башта 

(Огњен Лечић, Ђорђе Божић, Андреј Јашић); 2. место ОШ „Рајак Павићевић“ ИО 

Пилица (Стефан Станојчић, Немања Рогић, Милош Митровић ).3. место ОШ „Душан Јерковић“ 

Костојевићи (Лукић Бранко, Љубиша Петронијевић и Милорад Митровић) 
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У среду 19.12.2018. је крсна слава Свети Никола. . Тога дана све школе наше општине 

радиле су  са часовима скраћеним на 30 минута због великог броја одсутних наставника и 

ученика. Бојана Петронијевић, професорица српског језика, положила испит за лиценцу 

22.12.2019. 

Семинар: „Креативне радионице“ каталошки број 269, К1, П3, 8 бодова.Датум:  субота 

22.12.2018. Време: почетак у 10 часова Место: кабинет ликовне културе 

Покрајински секретаријат за здравство припремио је 32 кратка ТВ формата, 2 ТВ спота и 

8 анимираних филмова едукативног садржаја погодних за презентовање ученицима и њиховим 

родитељима о појединим појавним облицима болести зависности. 

Серијал ових емисија . под називом „Ти одлучи“ доступан је на сајту www.tiodluci.rs , 

наводи се у обавештењу основним и средњим школама од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. 

Последњи наставни дан у календарској 2018. години је петак 28.12.2018. Након тога нам 

следе новогодишњи и божићни празници када неће бити наставе све до 09.01.2019. када се 

наставља прво полугодиште. 

По ко зна који пут ученици  IV разреда наше школе показали су своју маштовитост и 

креативност у специјалној новогодишњој представи „Погоди ко долази“. Поред глумаца , 

прваци су могли видети новогодишње плесне кораке спретних ритмичарки , као и бити пратња 

хору IV разреда. Свој удео имали су и солисти на виолини , труби и клавијатурама.Све је 

изазвало одличне реакције публике , која је са одушевљењем пратила и учествовала у 

програму.Четвртаци су били поносни на себе у своје улоге , а њихове учитељице још поносније 

на рад , труд и залагање који су ученици показали у реализацији ове приредбе. 

http://www.tiodluci.rs/
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 Последњег радног дана 2018. године ученици наше школе, одељење 3/3 заједно са 

учитељицом Горданом Аћимовић , организовали су "Новогодишњи вашар" у својој учионици. 

Деца су излагала и продавала своје ликовне радове .Вашар је био веома посећен и успешан.Од 

прикупљеног новца организоваће се једнодневни излет.  
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ЈАНУАР  2019.године 
 

Цена кухиња за јануар  износила је  1 000 динара. 

 

 03.01.2018.  Објављен је календар такмичења за основне школе 2018/2019.  

 

Први наставни дан у календарској 2019. години  била је среда 09.01.2019.  

Колега Миливоје Кнежевић , учитељ у ИО Пилица, отишао је у заслужену пензију. 

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 оквиру пројекта “ Идентификација младих талената“ представници Веслачког савеза 

Србије, односно Веслачког клуба Партизан (Александар Ивковић и Горан Тодоровић), посетили 

су ОШ „Р. Павићевић“ и уз демонстрацију веслања пружили прилику ученицима 8.разреда да се 

окушају у новој спортској дисциплини за њих. Најталентованијим ђацима биће омогућено (уз 

сагласност родитеља) да се баве овим лепим и здравим олимпијским спортом. 

 
Општинско такмичење у одбојци одржано је 17.01.2019. у Бачевцима. За разлику од 

претходне године када су ученици наше школе забележили дуплу победу, ове године прво 

место је припало мушкој екипи, а друго женској. Финалне борбе у обе категорије су биле 

између наше школе и ОШ „С.Сава“. Дечаци су били успешнији у два сета (25:11 и 25:20), док су 

девојке након боље игре у првом сету , поражене са 2:1 (25:20 11:25 9:15). Дечаци су тријумфом 

остварили пласман на окружно такмичење, а обе екипе предводила је професорица Даница 

Благојевић .   
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Према Календару такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2018/2019. 

годину , за 18.01.2019. предвиђено је одржавање школског такмичења из математике.Укупно је 

пријављено 30 ученика трећег разреда, 28  из четвртог , 27 из петог, 19 из шестог, 10 из седмог 

и 8 ученика из осмог разреда. Након одржаног школског такмичења из математике (18.01.2019) 

и прегледаних тестова следећи ученици су остварили пласман на општинско такмичење које ће 

бити одржано 02.03.2019. у Основној школи „Свети Сава“. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД:  Вранић Ђурђина 3/2 ,Јанковић Јасмина 3/1 .Карадаревић Нина 3/3 , 

Петронијевић Ана 3/2, Стјепановић Лазар 3/2,Станковић Вук 3/2, Алексић Кристина 3/1 

,Тењовић Андреј 3/1,Тешић Игор 3/2 ,Обрадовић Јелена 3/3 ,Сарић Вук 3/1 ,Божић Тамара 3/3, 

Јеремић Јасмина 3/3 , Јаковљевић Сташа 3/2 ,Ивановић Лана 3/3, Ранковић Анђелка 3/1, 

Јанковић Лука 3/2 ,Тешић Андријана 3/1, Манојловић Огњен 3/1 ,Божић Лана 3/3 , 

Злопорубовић Лазар 3/3, Радовановић Војин 3/1 и Јокић Јосиф 3/1 (учитељице:Катарина 

Тришић Матић, Биљана Злојутро, Гордана Аћимовић);  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД :  Кадијевић 

Ангелина 4.ИО Пилица, Мићић Бојана 4.ИО Пилица, Димитријевић Марко 4.ИО 

Пилица, Јончић Милица 4/1, Деспотовић Виктор 4/1, Јакшић Огњен 4/1, Малешевић Михаило 

4/1,Лукић Ивана 4/2,Вељановски Наум 4/2,Бошковић Павле 4/2, Радовановић Кристијан 4/2, 

Деспотовић Драгана 4/2, Карадаревић Дуња 4/2, Ђукић Урош 4/3, Марковић Тијана 4/3, 

Богићевић Магдалена 4/3 и Марковић Лука 4/3 (учитељице : Снежана Аксентијевић , Снежана 

Живановић, Данка Гавриловић , Светлана Бошковић); ПЕТИ РАЗРЕД : Урош Савић 5/2 , 

Аника Петровић 5/4, Александар Симић 5/1, Неда Грмуша 5/1, Даринка Јанковић 5/1, Лука 

Андрић 5/1, Лена Трипковић 5/1, Николина Јовановић 5/1 и Исидора Радека 5/3; ШЕСТИ 

РАЗРЕД: Теодора Радека 6/4, Теодора Милекић 6/4, Марта Милановић 6/3, Бојан Филиповић 

6/4, Петар Марић 6/3,Огњен Лазић 6/3, Маша Селинић 6/3, Неда Петковић 6/3,Урош Аврамовић 

6/3, Нађа Станковић 6/2, Урош Мартиновић 6/1,Николина Злопорубовић 6/2 и Ђорђе Јовановић 

6/1; СЕДМИ РАЗРЕД:  Петровић Ђорђе 7/2, Петровић Тодор 7/1,Стаменић Анђелија 7/3 и 

Селинић Константин 7/3 ; ОСМИ РАЗРЕД: Павле Кадијевић 8.ИО Пилица ,Андреа Пантелић 

8/2, Виктор Глишић 8/1 и Инес Васиљевић 8/2; (предметни наставници : Душан Миловановић, 

Милица Новотни и Петар Драгојловић). 
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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 (Катарина Тришић Матић, Биљана Злојутро и Гордана Аћимовић), чланови 

школског хора (наст. Видоје Богдановић) и вокални солисти Маја Малиџан , Нађа Симић, 

Николина Злопорубовић 6/2 ,  Драгојловић Милица 6/1 и Марија Панић 8/2. 
 

 

 
 

У петак 25.1.2019.г. у ИО Јасиковице одржана је школска приредба поводом прославе 

школске славе Светог Саве. Приредбу су припремили сви ученици,од првог до четвртог 

разреда,један предшколац и учитељица Катарина Радовановић . 
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У оквиру наставних предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО и ЧУВАРИ ПРИРОДЕ, а након 

обрађених тема о завичају, ученици 3/1 (учитељица Катарина Тришић Матић) су добили 

различите истраживачке задатке које су реализовали у пару. Почевши од тога како је завичај 

добио име, преко различитих облика рељефа, НП Тара, становништва и делатности, 

развијености туризма, до знаменитих личности, ученици су сакупљали информације из 

различитих извора и заједничким снагама направили мини-пројекат о свом завичају. 

 

Ученици одељења 2/4 (учитељица Ана Баштовановић) и њихови родитељи били су 

учесници квиза "Заједно смо јачи" и показали су своје знање у више категорија: асоцијације, 

"потера", ко сам ја ?.... Као што се и прижељкивало ученици су били успешнији, а циљ изнад 

свега је био да се сви забаве и нешто науче. 

 
Ученици 3/2 (учитељица Биљана Злојутро) у оквиру предмета Природа и друштво - тема 

Живот некад , прикупљали су пет дана информације из разних извора , према упутствима које је 

сваки ученик добио. Подељени у седам група објединили су прикупљене податке и представили 

их осталим ђацима , а предмет њиховог истраживања су били : школовање, породица, град, село 

, одевање , исхрана и игре и забава некада. Леп начин да сазнамо нешто о себи и нашим 

коренима. 
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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 маскенбал је организован и за ученике четвртог 

разреда . Свим активностима око спровођења маскнебала је у име тима за професионалну 

оријентацију, координирала и ове године  педагог школе Слађана Кунчак. 
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Прво полугође школске 2018/2019. завршено је у четвртак 31. 01. 2019. 

-Подела књижица била је у понедељак 04. 02. 2019. у 9 часова за 1,3,5,6,7. и 8. р, а за 2. и 4.р. у 

10 часова , а у ИО Пилица са почетком у 9 часова  

-Зимски распуст почео је  у петак 01.02.2019, а требало је да се заврши  у четвртак 14.02.2019, 

али петак 15.02.2019. је државни празник- „Дан државности“ Републике Србије и није радни 

дан.  
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ФЕБРУАР 2019.године 
 

Цена кухиња за фебруар  износила је  200  динара  

 

Настава у другом полугођу требало је  да почне у понедељак 18.02.2019, по устаљеном 

распореду часова и активности, међутим Влада Србије донела је одлуку да се продужи школски 

распуст за још недељу дана због актуелне ситуације са грипом, Препорука Министарства 

здравља да се због вируса грипа распуст продужи за недељу дана усвојена је данас на седници 

Владе, те ће све основне и средње школе у Србији почети са радом седам дана касније него што 

је планирано – 25. фебруара. Такође, за једну седмицу одложена је и  седница Наставничког 

већа,  26.02.2019. у 17 часоваНастава у другом полугођу почела је  у понедељак 25.02.2019, по 

устаљеном распореду часова и активности. У прву смену кренули  су  ученици 2,4,5,6,7. и 8.р, 

а у другу смену ученици 1. и 3. разреда. У среду 27.02.2019, и четвртак 28.02.2019. је распоред 

часова за петак. . 

Основна школа “ Рајак Павићевић“ дочекала је 21.02.2019. два министра Владе 

Републике Србије, уз присуство општинских функционера. Наиме,  нашу школу у оквиру 

посете Бајиној Башти  посетили  су Потпредседница Владе Републике Србије и министарка 

 саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре др Зорана Михаиловић и министар омладине и 

спорта Вања Удовичић. Овом приликом школа је добила и вредне поклоне у спортској опреми 

(два коша, два гола, мрежу за одбојку и 40 лопти за фудбал, одбојку, кошарку и рукомет). 

Директор школе Драган Ресимић, упознао их је са радовима на реконструкцији школе који су 

урађени у претходној календарској години, а које је финансирала Канцеларија за управљање 

јавним улагањима Републике Србије. Од потпредседнице Владе Републике Србије школи је 

обећана додатна подршка у реализацији пројекта тзв. „Фазе“2, који се односи на даље радове на 

уређењу школе (замену крова, сређивање фискултурне сале, сутерена школе, замену 

електричних инсталација, партерно уређење дворишта и др.), а од министра омладине и спорта 

даља улагања у спортску опрему и спортске објекте за школе, како би ученици и њихови 

наставници, као и спортски клубови имали боље услове и могућности за спортски живот и 

развијање здравих стилова живљења. У име ученика и запослених директор школе се захвалио 

министрима на посети, истичући да је ово за школу најзначајнија посета до сада. Присуство 

министара изазвало је велику пажњу и пропраћено је медијски на РТС-у и осталим телевизијама 

у Србији. 
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Поводом дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-

00-00025/2019-07 од 17.01.2019. године , који се односи на избор уџбеника за школску 

2019/2020.годину 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ : 
-Ученици из социјално/материјално угрожених породица( примаоци новчане, социјалне 

помоћи)  

-Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање 

стичу по индивидуалном образовном плану). 

-Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који имају потребу за 

прилагођавањем   ( увећан фонт,  Брајево писмо, електронски формат) 

-Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете, ( старија браћа или 

сестре, бар двоје,  морају бити у систему школовања). 

Родитељи су дужни да прикупи доказе  о испуњености захтева и све то да  предају 

одељенском старешини до 6.03.2019. године. 

 

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

је истакнут распоред конторлних и писмених вежби за друго полугодиште шк. 2018/19. 

 

Као што је и најављено, у суботу 23.02.2019. одржана су два општинска такмичења у 

Основној школи „Свети Сава“ на којима су учествовали ученици наше школе. 

Велики успех постигли су физичари који су забележили сва три прва места и припало 

нам је и једно треће место. Код ученика шестог разреда прво место освојила је Нађа Станковић 

6/2 , а наша друга представница Теодора Радека 6/4 била је трећа са . Код седмака најуспешнији 

је био ученик 7/1 Тодор Петровић , док је Павле Кадијевић 8.ИО Пилица са  био први код 

ученика 8. разреда. За велики успех заслуге припадају и предметној професорици Вери 

Манојловић која их је припремала за ово такмичење. 

На другом такмичењу, односно на општинском такмичењу из енглеског, ниједан ученик 

није успео да достигне према пропозицијама потребне бодове за пласман на неко од прва три 

места. Када је реч о резултатима наших ђака треба истаћи да је Татјана Баштовановић 8/1 

забележила други, Инес Васиљевић 8/2  пети ,а Андреј Кунчак и Огњен Лечић( обојица из 

8/2) шести резултат. Њих је за такмичење припремала наставница Сузана Пејовић. 
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МАРТ  2019.године 
  

 Цена кухиња за март износила је  1 200 динара. 

  

Општинско такмичење из математике одржано је у суботу 02.03.2019. у Основној школи 

„Свети Сава“ у Бајиној Башти. Ученици наше школе постигли су веома вредне резултате у 

категоријама од трећег до седмог разреда. Прво место у својим категоријама освојили су : 

Петронијевић Ана и Вранић Ђурђина (обе из 3/2), Михаило Малешевић (4/1) и Тодор Петровић 

(7/1); друго место припало је : Тењовић Андреју и Алексић Кристини (из 3/1), Јончић Милици 

(4/1), Исидори Радека (5/3) , Маши Селинић (6/3) и Теодори Радека (6/4); на треће 

место пласирали су се: Манојловић Огњен (3/1) , Станковић Вук (3/2), Стјепановић Лазар (3/2), 

Димитријевић Марко (4. ИО Пилица), Лукић Ивана (4/2) , Марковић Тијана (4/3), Нађа 

Станковић (6/2), Марта Милановић (6/3) и Теодора Милекић (6/4). Треба још истаћи да је деесет 

ученика из наше школе добило похвалу , а то су : Злопорубовић Лазар (3/3) Ивановић Лана 

(3/3), Карадаревић Нина (3/3), Радовановић Војин (3/1), Сарић Вук (3/1), Ранковић Анђелка 

(3/1), Кадијевић Ангелина (4. ИО Пилица), Александар Симић (5/1), Огњен Лазић (6/3) и Бојан 

Филиповић(6/4). Припреме за такмичење су извели следеће учитељице и наставници: Биљана 

Злојутро 3/2, Снежана Живановић 4/1, Милица Новотни 5 . и  7. разред , затим Катарина 

Тришић Матић 3/1, Петар Драгојловић 6/3 и 6/4, Снежана Аксентијевић 4. ИО Пилица, Данка 

Гавриловић 4/2, Светлана Бошковић 4/3, Душан Миловановић 6. разред и Гордана Аћимовић 

3/3. Све честитке, уз пуно успеха и среће на следећем нивоу такмичења. 

 

 
 

На општинском такмичењу из хемије  у недељу 03.03.2019. учествовало је укупно 16 

учесника. У седмом разреду било је тринаест такмичара из три школе („Рајак Павићевић“, 

„Свети Сава“ и „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице), односно три такмичара у осмом разреду. 

Прво место освојили су Кадијевић Павле 8. ИО Пилица, Давидовић Кристина 7/2. Петровић 

Тодор 7/1 Максимовић Дарко 7/3 и  Мијаиловић Наташа 7.ИО Пилица, друго место - 

Милосављевић Анастасија 7/3, и треће Алексић Никола 7/1. Наставница Весна Ристић је 

припремала све ученикее.  
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Влада Републике Србије активно 

спроводе процес дигитализације у просвети и науци. Наша школа нашла се у 500 одабраних 

школа у Србији у којима ће од 1.септембра 2019. функционисати дигиталне учионице за све 

ђаке 1,2,5. и 6. разреда, а пошто је у нашој школи двосменска и кабинетска настава, добробит ће 

имати и остали разреди. Модел дигиталне учионице подразумева: 

1. неопходну технологију (рачунар-пројектор и доступан брз интернет), 

2. Квалитетан дидактички обликован интерактивни садржај, 

3. Обученог наставника коме је рад у овако опремљеној учионици са овако 

организованим садржајима природно окружење. 

Списак школа налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 

http://www.mpn.gov.rs, а наша школа је под редним бројем 260. 

 
Ученици 5. разреда Основне школе "Рајак Павићевић" из Пилице су заједно са 

одељењским старешином Жељком Станојевићем  05.3.2019. организовали играоницу на тему 

"Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије" . Они су на неуобичајен начин 

обележили 5. март "Дан енергетске ефикасности ". 
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Основна школа „Рајак Павићевић“ је домаћин још једног општинског такмичења у 

суботу 09.03.2019. године.  На општинском такмичењу из биологије које је одржано у суботу 

09.03.2019. учествовало је укупно 12 ученика. У седмом разреду било је седам такмичара из две 

школе („Рајак Павићевић“,  и „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице), односно 5 такмичара у осмом 

разреду. Пласман код седмака је био следећи: 1. место - Селинић Константин 7/1  проф. Пурић 

Тихана 86  2.место  Давидовић Кристина 8/2 проф. Јакић Ирена 83  3. место  Максимовић Дарко 

8/3 , проф.  Јакић Ирена.82 бода. а код осмака: 1.место Тешић Ирена 8/1 , наст. Борањац 

Драгица 96  и . 3.место  Ђокић Нађа  8 ИО Пилица наст.  Ристић Весна 75  

 

Друго такмичење је у Рогачици (Основна школа „Стеван Јоксимовић“) такође у суботу 

09.03.2019. из историје,а  Радоје Митровић , ученик 6/2 Основне школе "Рајак Павићевић" на 

општинском такмичењу из историје у Рогачици , освојио је 3.место (професорица Весна 

Џекулић). 

Треће такмичење је у недељу 10.03.2019. а најбоље географе угостила је  Основна школа 

„Душан Јерковић“ из Костојевића. Општинско такмичење из географије одржано је у недељу 

10.3.2019. у Основној школи „Душан Јерковић“ у Kостојевићима. Ученици наше школе су 

постигли велики успех . Kод ученика осмог разреда Ирена Тешић и Татјана Баштовановић (обе 

из 8/1) освојиле су прво место, Нађа Ђокић и Павле Kадијевић (обоје из 8. ИО Пилица) заузели 

су друго место и остварили пласмам на окружно такмичење у Ариљу (проф. Јан Kунчак). У 

седмом разреду најбољи резултат , 2 место и пласман на окружно такмичење остварила је 

Мирјана Милошевић 7/1 (наст. Силвана Штрбац) , док је Ђорђе Петровић освојио треће место 

(проф. Новак Марковић). 
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Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта била  је домаћин општинског 

такмичења из српског језика,  у недељу 17.03.2019  Као и сваке године постигнути су 

феноменални резултати .  1 место су совојили : Јована Нешковић 5/4, Аника Петровић 5/4 

Емилија Вукосављевић 5 пил, Марио Јашић 5/4, Огњен Лазић 6/3,Марта   Милановић 6/3, 

Тијана Ђокић 6 пил, Тодор Петровић 7/1, Инес Васиљевић 8/2 и Татјана Баштовановић 8/1, ; 

 2. место : Катарина Филиповић 5/4, Теодора Радека 6/4, Јелена Злопорубовић 7/2,Кристина 

Давидовић 7/1,Тијана Драгојловић 7 пил,  Душица Филиповић 8/3 и 3. место: . Теодора 

Благојевић 5/4, Николина Јовановић 5/1, Павле Пурић 6/1,Душица Јањић 6/2, Мирјана 

Милошевић 7/1 Анђела Јеринић 7/3 Виктор Глишић 8/1, Оливера Прокић 8/3,Милана Ђокић 8/1 
 
. 

 
 

 

Окружно такмичење из физике одржано је у суботу 16.3.2019. године у Основној школи 

„Емилија Остојић“ – Пожега. Млади физичари  као и сваке године изузетним резултатима 

учинили су нашу школу веома поносном . Код ученика 6. разреда Нађа Станковић 6/2 заузела је 

друго место, а Исидора Радека из  6/4 је добила похвалу. Код седмака Тодор Петровић 7/1  се 

пласирао на треће место, док је у конкуренцији ученика осмог разреда Павле Кадијевић 8. ИО 

Пилица добио похвалу. Све честитке ученицима и професорици Вери Манојловић на 

постигнутом успеху. 
 

Због одласка у пензију професора географије Новака Марковића, у нашој школи долази 

до одређених кадровских померања па је  због тога од среде 20.03.2019. године донет  нови 

распоред часова за ученике виших разреда у матичној школи. 
По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) 21.3.2019. у 10 сати  и у 

нашој школи одржано је Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без 

граница 2019“.  У оквиру такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време 

размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. 
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У суботу 23.3.2019. у Основној школи „Слободан Секулић“ у Ужицу одржано је 

окружно такмичење из математике. Представници наше школе били су: Михаило Малешевић 

4/1 (учитељица Снежана Живановић), Радека Исидора 5/3 (наставница Милица Новотни) , 

Радека Теодора 6/4 и Маша Селинић 6/3 (проф. Петар Драгојловић) и Тодор Петровић 7/1 

(наставница Милица Новотни).  Најбољи резултат постигла је Теодора Радека освајањем другог 

места у шестом разреду и Михаило Малешевић који је заузео треће место код ученика четвртог 

разреда. 

 

Фудбалска утакмица између ученика и наставника је догађај који годинама привлачи 

велику пажњу и побољшава односе у школи. Овог марта је одиграна у част 

професора/селектора Марковића и његовог одласка у пензију. Резултат никада није био у првом 

плану, али треба истаћи да су ученици надиграли своје наставнике резултатом 6:5.  Поред 

присуства публике разних узраста, утакмици су присуствовали и новинар локалног листа ББ 

ГЛАС , Милан Андрић, а фотографијама је овековечио меч Славиша Новаковић. Екипу 

искуснијих је последњи пут, због одласка у пензију, предводио Новак Марковић уз асистента 

Душана Миловановића, а састав су чинили: Сретен Јелисавчић, Јан Кунчак, Драган Јовановић, 

Драган Радовановић, Бранимир Јеремић, Дамњан Митровић, Ненад Срећковић и Марко Васић. 

Млађе и овог пута успешније фудбалере је предводио Никола Стаменић на челу са капитеном 

Немањом Илићем ,а поред њега играли су и Алекса Симеуновић, Борис Радовановић , Ђорђе 

Божић, Марко Марчета, Матеја Милосављевић, Ђорђе Панић, Драган Јездић уз Андреја Јашића 

и Немању Јовановића. 

 

 
Општинско такмичење у рецитовању одржава се сваке године крајем марта (28.3.2019) у 

организацији Народне библиотеке “ Милош Требињац“ из Бајине Баште. Жири који је 

одлучивао о наградама је био у следећем саставу : Споменка Симић, професор српског језика и 

књижевности, Тијана Митровић , дипломирани филолог и Драгана Зечевић испред 

организатора.У категорији млађег узраста (од 1. до 4. разреда) прва три места заузели су 

ученици наше школе. Прво место освојила је Дуња Карадаревић 4/2 ( ментор уч. Данка 
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Гавриловић) са песмом „Нова песма“, Данијеле Квас, друго место је заузео Димитрије 

Марковић 2/4 ( ментор уч. Ана Баштовановић) са песмом „Решио сам неким спортом да се 

бавим“ Саше Божовића, а треће место заузела је његова старија сестра Тијана Марковић 4/3 

(ментор уч. Светлана Бошковић) са песмом „Неке важније ствари“ Виолете Јовић. Поред њих 

запажен наступ имали су и Наум Вељаноски 4/2 ( ментор уч. Данка Гавриловић) и Милица 

Јончић 4/1  (ментор уч. Снежана Живановић).Код старијег узраста (5-8. разред) наша ученица 

Аника Петровић 5/4 ( ментор проф. Сања Лазић) са песмом „Стена“ Марије Кузмановић , 

заузела је друго место, а школу су представљале и Маша Лукић 6/1 ( ментор проф. Бранка 

Арсенијевић) са песмом „Вожња“ Десанке Максимовић“ и Јована Нешковић 5/4  ( ментор проф. 

Сања Лазић), са песмом „Неки те не воле људи“ Недељка Попадића.Према пропозицијама за 

наредни ниво такмичења у Косјерићу , квалификовали су се : Дуња Карадаревић 4/2 , Димитрије 

Марковић 2/4 и Аника Петровић 5/4. 

 

 

 Ученици Основне школе „Рајак Павићевић“ опет су постигли изванредне резултате на 

Окружном такмичењу из хемије, које је одржано 30.03.2019. у Основној школи „Алекса 

Дејовић“ – Севојно. 

 Најуспешнији су били Тодор Петровић 7/1 и Максимовић Дарко 7/3, који су освојили 

прво место, за нијансу слабији резултат оствариле су наше седмакиње , Наташа Мијаиловић 7. 

ИО Пилица се пласирала на друго место, док су треће место заузеле Анастасија Милосављевић 

7/3 и Кристина Давидовић 7/2. Код ученика осмог разреда имали смо једног представника, 

односно Павла Кадијевића из 8. ИО Пилица. Велике заслуге за успех наших хемичара припадају 

и предметној наставници Весни Ристић. 

 Крајем марта у оквиру својих редовних активности нашу школу посетили су будући 

прваци из Дечијег вртића "Невен". 
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АПРИЛ  2019.године 
 

Цена кухиња за април износила је  1000  динара. 

 

Дана 1.4.2019. године у ИО Црвица обављено је пошумљавање у оквиру пројектне 

наставе. Акција пошумљавања дворишта испред школе у Црвици обављена је у сарадњи са 

Националним парком Тара који је донирао саднице и радну снагу за ископавање рупа и саму 

садњу. У акцији су учествовали и ђаци ИО Црвица заједно са учитељицом Горданом 

Максимовић, педагошким асистентом Марком Васићем и помоћном радницом Светланом 

Благојевић. Дониране су саднице брезе, Панчићеве оморике, храста и ниско растиње (клека, 

дебела кока). 

 
 

 
У Закону о основама система образовања и вапитања, предвиђено је да се у први разред 

основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а 

највише седам и по година.То значи да се за школску 2019/2020. годину ( РЕДОВАН УПИС) 

уписују деца рођена 2012. године, као и деца рођена у јануару и до краја фебруара 2013.године. 

РЕДОВAН УПИС ПОЧЕО је  1.04.2019. године 
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Прелепе вести са досадашњих  такмичења , употпунили су и резултати са Окружног 

такмичења из српског језика које је одржано 06. априла 2019. Међу десет представника 

Златиборског округа на Републичком такмичењу које ће се одржати у Тршићу  , Основна школа 

„Рајак Павићевић“ има пет, а велике заслуге припадају и њиховој предметној наставници Весни 

Јекић. Наша школа је имала такмичаре у свим разредима од 5 до 8 , а домаћин надметања 

најбољих познавалаца српског језика у том узрасту је као и сваке године била Основна школа 

„Нада Матић из Ужица. Највећи успех постигле су : Мирјана Милошевић 7/1 (наст. Весна 

Јекић) и Анђела Јеринић 7/3 (наст. Весна Јекић) освајањем првог места са 19 бодова уз Анику 

Петровић 5/4 (проф. Сања Лазић) која је са 18 бодова такође била прва,  а тик до њих су биле 

Кристина Давидовић 7/2 (наст. Весна Јекић), односно Татјана Баштовановић 8/1 (наст. Весна 

Јекић) са освојених 18 бодова и пласманом на друго место, које им је такође омогућило учешће 

на Републичком такмичењу у Тршићу.  

 

Ове године ученици 8. разреда су због одласка на дводневну екскурзију у Ниш, своје 

право да се такмиче остварили у Основној школи „Краљ Петар I“  која је била домаћин 

Нишавског округа. Тодор Петровић је такође стекао  право да се такмичи на завршном 

такмичењу.  

Ученици који су освојили неко од прва три места су следећи: 5. разред -3.место,  

Емилија Вукосављевић 5. ИО Пилица (проф. Бојана Петронијевић)и  Катарина Филиповић 5/4 

(проф. Сања Лазић ); 7. разред – 3. место, Тодор Петровић 7/1 (наст. Весна Јекић) и Јелена 

Злопорубовић 7/2 (наст. Весна Јекић); 8. разред : 3. место, Душица Филиповић 8/3 (наст. Весна 

Јекић) и Инес Васиљевић 8/2  (проф. Сања Лазић). 

 

У оквиру пројекта „Професионална оријентација ученика на преласку у средњу школу“, 

нашу школу су посетиле професорице Татјана Јовановић и Весна Аћимовић Панић из ужичке 

Уметничке школе. Присутним ученицима 8. разреда представиле су смерове и начин рада у њој. 

Упис за овај тип школе је нешто раније него за остале. Заинтересовани ученици за упис у 

Уметничку школу све информације могу добити код школског педагога и наставнице ликовне 

културе Емилије Новаковић. 

 

Пробни завршни испит у петак 12.4. и суботу 13.4.2019. Ученици осмог разреда су током два 

дана радили  три теста: 

 у петак 12. априла 2019.године у 12:00 ‒ тест из математике и истог дана анонимно 

попуњавају упитник, а 

 у суботу 13. априла 2019.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, биће обезбеђен превоз, тако да ће: 

 у петак 12.04.2019. полазак из школског дворишта у Пилици био у 11 часова  и 10 

минута, а повратак у 14 часова и 10 минута испред књижаре „Доситеј“ 

 у суботу 13.04.2019. полазак из из школског дворишта у Пилици био у 8 часова  и 10 

минута, а повратак у 13 часова и 40 минута испред књижаре „Доситеј“. 

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 су у матичној школи у Бајиној Башти 

и у Издвојеном одељењу Пилица, у петак 12.априла 2019. били скраћени на 30 минута. 
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Нина Kарадаревић 3/3 је постигла најбољи резултат на Међуокружном такмичењу у 

атлетици које је одржано 10.04.2019. у Прибоју, освајањем другог места на 60 метара. Поред 

Нине нашу школу су представљали и Тодор Петровић 7/1 на 800 метара , Вук Миловановић 4/2 

,Огњен Ранковић 5/1 на 60 метара и Урош Савић 5/2 на 600 метара, а екипу је предводила 

професорица Даница Благојевић. 

 

У недељу 14.4.2019. Основна школа „Стеван Чоловић“, у Ариљу је била домаћин Окружног 

такмичења из географије. Наша школа је имала пет такмичара уз два наставника. Најбољи 

резултат и пласман на Републичко такмичење остварила је Татјана Баштовановић 8/1 која је 

освојила 1. место, на 2. место пласирала се Ирена Тешић 8/1 , а 3. место заузели су Нађа Ђокић 

и Павле Kадијевић из ИО Пилица (све их је припремао проф. Јан Kунчак). Kод ученика 7. 

разреда наступала је Мирјана Милошевић 7/1 ( наст. Силвана Штрбац). 

 

 

У понедељак, 15.04.2019.године одржан је  7. НИС олимпијада – такмичење у знању руског 

језика за основце и средњошколце, под  покровитељством Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  . И наши ученици 7. и 8. разреда  у матичној школи и у ИО Пилица, су 

узели учешће у овом првом квалификационом кругу. Резултате очекујемо до 05.05.2019. када ће 

најбољи бити позвани у финале, које се одржава 24.05.2019. у Новом Саду. 
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Пролећни карневал у ИО Пилица 19.4.2019. Ученици нижих разреда ИО Пилица, са 

учитељицама и наставницима припремили су занимљив програм и извели га у оквиру 

Пролећног карневала, родитељима, ученицима и осталим гостима . 

 

 
 

Спортски савез Бајине Баште  поново је обрадовао децу из школа са сеоског подручја. 

 

18.4.2019. организовани су турнири у стоном тенису, кошарци и одбојци за децу из 

Kостојевића, Злодола, Бачеваца, Пилице и Рогачице која је уједно била и домаћин овог дивног 

дружења. Ови већ традиционални турнири деци буде посебну радост и увек пролазе у 

изузетном фер плеју, на крају се резултат брзо заборави, памти се дан проведен у дружењу и 

бављењу спортом са ђацима из других школа.  
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Другу годину за редом ученици нижих разреда са учитељицама припремали су  Пролећни 

карневал (Лазарева субота – Врбица), који је ове године  одржан у суботу 20.04.2019. на 

Градском тргу са почетком у 11 сати. Манифестацији која је била одлично организована, 

присуствовао је велики број родитеља, све честитке ђацима и њиховим учитељицама! 
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У среду   24.4.2019. у Спортском центру „Браћа Милутиновић“ у Лугу одржан је пролећни крос 

ученика наше школе..Резултати пролећног кроса 24.04.2019.су : 

1.разред – девојчице: 1. Тамара Тијанић (1/2) 2.Анастасија Марковић  (1/3), 3. Наталија Кремић 

(1/2);дечаци: 1. Лaв Дуловић (1/2), 2. Јован Лукић (1/1) , 3. Урош Алексић (1/3); 

2.разред – девојчице: 1. Анђела Лазић (2/3), 2. Емилија Спасојевић (2/4) , 3.  Валентина Ордагић 

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

Злопорубовић (2/4); 

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

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

4.разред – девојчице : 1. Јована Кремић (4/3) 2.Ивана Лукић (4/2), 3. Ирена Марковић (4/3) 

дечаци: 1. Вук Миловановић (4/2), 2. Страхиња Савић  (4/2), 3. Михајло Малешевић (4/1); 

 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2018/2019.г. 

 

44 

 

 
 

5.разред – девојчице : 1. Неда Грмуша (5/1 ) 2. Александра Тешић (5/3) 3. Наталија Лукић 

(5/1);дечаци: 1. Савић Урош (5/2) 2. Богдан Деспотовић (5/4) 3. Огњен Ранковић (5/1) ; 

6.разред – девојчице : 1. Марта Милановић (6/3) , 2. Маша Селинић((6/3), 3. Нађа Станковић 

(6/2)дечаци: 1. Стефан Радовановић (6/3), 2. Алекса Рогић  (6/4) 3.Андреја Јовановић(6/1) 

7.разред – девојчице : 1. Јелена Петровић (7/1) 2. Сара Филиповић  (7/1) 3. Ивана Крсмановић  

(7/2)дечаци: 1. Тодор Петровић (7/1), 2.Данило Новаковић  (7/2) 3. Ђорђе Петровић (7/2); 

8.разред – девојчице : 1. Сања Павловић (8/2), 2. Анђела Ивановић (8/3) 3. Јована Ђокић  (8/3) 

;дечаци: 1. Ђорђе Божић (8/2), 2. Борис Радовановић (8/2), 3.Владимир Максимовић  (8/2) 

 
У уторак 23.4.2019. у организацији Центра за промоцију науке заинтересованим ученицима 

Основне школе „Рајак Павићевић“ омогућено је да  упознају савремено наставно-педагошко средство, 

које на врло ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит 

приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, тела Сунчевог система, звездана јата, галаксије…Садржаји 

су у корелацији са предметима „Свет око нас“, „Географија“, „Биологија“, „Физика“, „Хемија“, 

„Математика“.Одржано 5 пројекција у фискултурној сали , које је посетило око 240 ученика. 
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 Окружно такмичење одбојкаша одржано је 23.4.2019. у Пријепољу. Екипа Основне 

школе "Рајак Павићевић" наступала је у следећем саставу: Немања Јовановић, Немања Илић, 

Милош Матић, Андреј Јашић (сви из 8/1), Огњен Лечић, Ђорђе Божић, Борис Радовановић (сви 

из 8/2), Алекса Симеуновић 8/3 и Пантелија Милосављевић 7/1 уз професорицу Даницу 

Благојевић. Наши одбојкаши су у полуфиналу били успешнији од екипе из Пожеге , док су у 

финалу поражени од екипе домаћина , тако да су заузели друго место. 

 

У уторак 23.4.2019. у кабинету за информатику са почетком у 14 часова, обављена је обука за све 

који су били у пројекту „2000“ дигиталних учионица. Додатна кратка обука је ту да помогне  у решавању 

свих проблема који могу настати при коришћењу дигиталних материјала (приступ платформи www.e-

ucionica.rs, активирање кодова, откључавање уџбеника, повезивање ученика и наставника у „школу“ради 

коришћења додатних LMS могућности: комуникација, слање домаћих задатака, Праћење постигнућа 

ученика…). Поред учитељица и наставника из наше школе, обуку су прошле и колеге из Основне школе 

„Стеван Јоксимовић“ из Рогачице. 

Седнице Одељењских већа одржаане су 19.4.2019. у ИО Пилица односно 25.4.2019. у матичној 

школи. 

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник РС“ 

бр.43/01…92/11), а и према Календару васпитно-образовног рада МПНТР РС за школску 2018/2019, 

ученици и запослени у школи празноваће васкршњи празник и Први мај-међународни празник рада. 

Сходно томе, последњи радни дан је четвртак 25.4.2019. Први радни дан после празника је понедељак 

6.05.2019, када у прву смену крећу 2, 4, 5,6,7 и 8.разред, а у другу смену крећу 1. и 3.разред.  

На међународној образовној манифестацији  „Тотальный диктант“, одржаној 13. априла 

2019.године у биоскопу „Влаја“, најбољи резултат постигла је Јана Стаменић, ученица V2 и добила 

диплому и награду, а сви остали учесници добили су сертификате. Било је то  дивно дружење, на ком су 
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ученици из целе општине проверили знање руског језика. Радујемо се новом Тоталном диктату следеће 

године!!! 

 

 

МАЈ  2019. године 
 

   Цена кухиња за мај износила је  1 200 динара. 

 

Први радни дан после празника био  је понедељак 6.05.2019,  

  

 Милица Новотни , наставница математике отишла је у заслужену пензију. 

Након изузетних резултата на окружним такмичењима у школској 2018/2019. години 

ученици наше школе представљали су на најбољи начин и град и округ на два Републичка 

такмичења (српски језик и географија). Оба такмичења су одржана, због згуснутог календара, 

истог датума, односно 25.5.2019. у Тршићу. 

На Републичком такмичењу из српског језика , такмичили су се уз запажене резултате 

следећи ученици: Татјана Баштовановић 8/1, Мирјана Милошевић и Тодор Петровић из 7/1, 

Кристина Давидовић 7/2 и Анђела Јеринић 7/3, а ментор им је била наставница Весна Јекић. 

Одмах по завршетку такмичења из српског језика, Татјана Баштовановић 8/1 , (професор 

Јан Кунчак)  је учествовала и на Републичком такмичењу из географије и добила похвалу СГД 

за постигнути резултат. 

У оквиру припрема за завршни испит 2019. за ученике 8. разреда у матичној школи и у 

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

Весна Јекић, Бојана Петронијевић), математика (Душан Миловановић, Марина Максимовић), 

хемија (Весна Ристић), физика (Вера Манојловић), биологија (Драгица Борањац, Весна Ристић) , 

географија (Јан Кунчак, Силвана Штрбац ) и историја (Весна Џекулић , Силвана 

Штрбац).Припремна настава се одржавала у време  часова по распореду за ученике 8. разреда  

до 14. јуна 2018. 

Манифестација "Мај месец математике" у Бајиној Башти , отворена је 13.5.2019. у 

Гимназији "Јосиф Панчић" . У оквиру манифестације одржана је презентација на тему Мој 

омиљени задатак . Представници наше школе били су Михаило Малешевић из 4/1 и Теодора 

Радека 6/4 који су били освајачи награда на окружним такмичењима из математике 2019. 
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Дана 19.5.20019.ученици 3-3 одељења наше школе са учитељицом Горданом Аћимовић 

су организовали једнодневни излет на Мокру Гору. Новац за ово путовање и вожњу чувеним 

,,Ћиром'' ученици су обезбедили за време новогодишњих празника сопственим радом, тј. 

продајом својих ликовних радова на изложби продајног карактера одржаној у учионици овог 

одељења. 

 

Ученици петог разреда Основне школе "Рајак Павићевић" са одељењским старешинама 

на излету у манастиру Троноша - 22.05.2019. 

 

 

 
 

Након изузетних резултата на окружним такмичењима у школској 2018/2019. години 

ученици наше школе представљали су на најбољи начин и град и округ на два Републичка 

такмичења (српски језик и географија). Оба такмичења су одржана, због згуснутог календара, 

истог датума, односно 25.5.2019. у Тршићу. 

На Републичком такмичењу из српског језика , такмичили су се уз запажене резултате 

следећи ученици: Татјана Баштовановић 8/1, Мирјана Милошевић и Тодор Петровић из 7/1, 

Кристина Давидовић 7/2 и Анђела Јеринић 7/3, а ментор им је била наставница Весна Јекић. 
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Одмах по завршетку такмичења из српског језика, Татјана Баштовановић 8/1 , (професор 

Јан Кунчак)  је учествовала и на Републичком такмичењу из географије и добила похвалу СГД 

за постигнути резултат. 

 

 

24.маја 2019. у Новом Саду одржанаа је НИС-ова Олимпијада из познавања руског 

језика , а нашу школу прдстављале су Даринка Андрић 8/3 и професорица Десанка Печеничић.  

 

Ученици трећег разреда у складу са Годишњим планом рада школе извели су 

једнодневни излет 25.5.2019. и том приликом посетили Сирогојно, Стопића пећину и Златибор. 

Део ученика четвртог разреда у складу са Годишњим планом рада школе боравио је  на 

Дивчибарама - Настава у природи, од 23.5.2019. до 30.5.2019. 

Ученици 1. разреда у складу са Годишњим планом рада школе извели су једнодневни 

излет 20.5.2019. 

Ученици трећег разреда са учитељицама, били  са на седмодневној Настави у природи од 

28.5.2019.  на Дивчибарама. 

 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2018/2019.г. 

 

49 

 

 

 

 Последњи наставни дан за ученике 8. разреда и прослава матурске вечери била је у петак 

31.5.2019. године.  
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Ј УН  2019. године 
 

Седница одељенског већа за ученике 8. разреда одржана је  05.6.2018..На седници 

одељењског већа за 8. разред , за ђака генерације у шк. 2017/2018.  предложени су следећи 

ученици:8/1 - Татјана Баштовановић, , 8/3 – Душица Филиповић и 8. ИО Пилица – Павле 

Кадијевић 

Зелени савет Општине Бајина Башта у сарадњи са Националним парком Тара, 

организовао је литерарни и ликовни конкурс за ученике основних школа, а додела награда била 

је у среду 5.6.2019. у НП Тара. У конкуренцији ликовних радова од 1-4 разреда награђена је 

Анђела Маринковић (4/1), а од 5-8 разреда Прокић Сара (5/1), док је прву награду за литерарни 

рад освојила Николина Злопорубовић (6/2). Додели награда присуствовале су учитељица 

Снежана Живановић (4/1) и професорица ликовне културе Емилија Новаковић. 
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Ученици и учитељице четвртог разреда Основне школе „Рајак Павићевић“ приказали су  

пригодан програм за родитеље и децу која полазе у ПРВИ разред у школској 2019/2020. 12.јуна 

2019.  у 18 
00

 сати    (сала биоскопа „Влаја). Након програма  и обраћања директора школе , 

учитељице нису прочитале спискове  ученика по одељењима, јер се очекивало формирање 

четири одељењ а ново дружење је заказано за  31.8.2019. 

 

 
 

 

 

Додела Сведочанстава о завршеном 8. разреду била jeу среду  13.6.2018.  у 13 
15

   . 

 Наставна 2017/18. година завршила се у петак 14.6.2019 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  17.6.2019. – 

тест из српског језика; у  уторак 18.6.2018. – тест из математике ;у  четвртак 20.6.2018. – 

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

Министарство просвете Србије саопштило је 18.6. да је полагање теста из математике у 

оквиру завршног испита за ученике осмих разреда, предвиђено за у 9.00, одложено за четвртак, 

20. јун. Kако се наводи, ученици ће тест полагати од девет до 11 часова. 
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Термин одржавања комбинованог теста неће се мењати и испит је одржан у складу са 

Kалендаром активности за спровођење завршног испита за школску 2018/2019. годину, 

односно, у среду, 19. јуна, . 

Министарство додаје да се све остале активности у вези са уписом ученика у средње 

школе настављају по утврђеном Kалендару. 

 

 

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 

25.6.2019.  су на пригодној свечаности уручене Вукове дипломе ученицима 8. разреда из 

генерације 2004. годиште . Одељењске старешине биле су им : Јан Кунчак 8/1, Даница 

Благојевић 8/2, Душан Миловановић 8/3 и Весна Ристић 8.ИО Пилица. 

На седници Наставничког већа Основне школе „Рајак Павићевић“ 11.6.2019. једногласно 

је подржан предлог Комисије за избор ђака генерације , да ученица Татјана Баштовановић из 8/1 

буде изабрана . Наиме , након одељењског већа 8. разреда комисији (Драгица Борањац, наст 

биологије, Весна Јекић, наст. српског језика и Биљана Злојутро, учитељица 3. разреда) су 

достављени су предлози одељењских старешина за Ђака генерације, а предложени су били 
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Татјана Баштовановић 8/1, Душица Филиповић 8/3 и Павле Кадијевић 8. ИО Пилица. Након 

пребројавања поена у складу са Статутом школе кандидовани ученици су остварили следећи 

број поена: Татјана Баштовановић 118,6, Павле Кадијевић 108 и Душица Филиповић 63 поена. 

Татјана Баштовановић је током школовања остварила изузетне резултате како у друштвеним ( 

српски језик, енглески језик) , тако и у природним наукама ( хемија , биологија, географија) уз 

изузетне успехе  у разним спортовима ( одбојка, атлетика, стони тенис, футсал) . Учествовала је 

на свим нивоима такмичења од : Општинских , преко Окружних , затим Међуокружних до 

Републичких такмичења (атлетика , српски језик – два пута, географија). Честитке припадају 

Татјани и осталим  кандидованим ученицима на примерном владању и изузетним успесима . 

 

 Носиоци Вукове дипломе су следећи ученици 8. разреда: Татјана Баштовановић 8/1, 

Милана Ђокић 8/1 Виктор Глишић 8/1, Милана Ђокић  8/1, Инес Васиљевић  8/2, Андреј 

Кунчак  8/2,  Андреа Пантелић 8/2, Душица Филиповић 8/3 , Нађа Ђокић и Павле Кадијевић из  

8. ИО Пилица. 

 
 

  

 

Носиоци посебних диплома су следећи ученици 8. разреда: 

Српски језик: Прокић Оливера 8/3 ,Географија :Ирена Тешић 8/1 ,Биологија: Ирена Тешић 8/1и 

Немања Јовановић  8/1,Физичко васпитање : 8/1 – Сања  Васић, Немања Илић, Немања 

Јовановић  , Максимовић Душица, Милош Матић, Магдалена Радојичић, Ана Ристивојевић ; 8/2 

– Сања Павловић, Ђорђе  Божић, Огњен Лечић, Борис Радовановић ; 8/3 – Алекса Симеуновић и 

8.ИО Пилица – Стефан Станојчић 
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Подела књижица и сведочанстава за шк. 2018/19. обављена јеу   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. 

 

Ј УЛ  2019.године 
 

 4. и 5. јула у Ужицу је одржан семинар обуке за примену стандарда и програма наставе и 

учења за географију, у организацији  Завода за унапређивање образовања и васпитања, а 

присуствовали су географи Радмила Тутић и Јан Кунчак. 

 

 
 У свечаној сали Скупштине општине Бајина Башта, 24.7.2019. организован је свечани 

пријем за најбоље ученике из Бајине Баште у текућој школској години и уручене су им новчане 

награде и поклони.  

АВГУСТ 2019. 
23.8.2019. у ОШ „Рајак Павићевић“ завршена је и пуштена у рад АМРЕС (академска 

мрежа Републике Србије). АМРЕС је врло квалитетна и функцонална интернет мрежа, која ће, 

бар у наредној деценији  бити у стању да одговори образовним потребама наше школе. 

 
 

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

за понедељак 19.8.2019. и уторак 20.8.2019 

Наставничког већа је одржана у среду  21.8.2019. године у 10 часова у кабинету ликовне 

културе. 

 Национална, дводневна обука учитеља првог и другог и предметних наставника петог и 

шестог разреда основне школе "!ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 

НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА" реализована је у Основној школи "Рајак Павићеевић" у суботу 24.8.2019. и 

недељу 25.8.2019 у оквиру пројекта "2000 Дигиталних учионица" . Током претходна два дана 

викенда, на обуци је учествовало 16 просветних радника наше школе., 

Комплетан пројекат је реализован у сарадњи 

Министарства просвете науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије, а наша школа је 

једна од 500 у Србији која је овом приликом одабрана за 

реалзацију овог пројекта. 
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Свечани пријем ученика првог и петог разреда је био  у петак 30.8.2019. Уписано је 

четири одељења првог разреда , а учитељице су : Снежана Живановић 1/1, Данка Гавриловић 

1/2, Светлана Бошковић 1/3 и Верица Јовановић 1/4, док су одељењске старешине у петом 

разреду: Јан Кунчак 5/1, Даница Благојевић 5/2 и Душан Миловановић 5/3. Свечаном пријему су 

присуствовали  директор школе Драган Ресимић  и педагог Слађана Кунчак. 
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ЗАПОСЛЕНИ У ШК. 2018/2019. 
 

 НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) 

 

Р.бр. Име и презиме Предмети који 
предаје 

Одељења 

1. Аксентијевић Снежана разредна настава 4.р.Пилица 

2. Арсенијевић Бранка српски језик 6-1,2,3,4; 5-2 

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

7-1,2,3; 8-1,2,3; 

4. Аћимовић Гордана разредна настава 3-3 

5. Баштовановић Ана разредна настава 2-4 

6. Благојевић Даница физичко 

васпитање, ИС и 

физичке 

активности 

Ф и ЗВ 6-1,2,3,4 ; 

ФВ 8-1,2,3; 

ИС 7-1; 8-1,2,3; 

ФА 5-1; 6-1 

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

и Пилица 5 р. 

8. Борањац Драгица биологија 5-1,2,3,4; 6-1,2,3,4; 8-1,2; 

9. Бошковић Светлана разредна настава 4-3 

10. Васић Владан информатика ИиР ББ: 
5-1,2,3,4; 6-2,3,4; Пил.5.и 6.р. 

ИНФ Пил. 7.и 8.р. 

11. Вранић Гордана информатика 6-1; 8-2 

12. Вукашиновић Милена разредна настава 2-2 

13. Гавриловић Данка разредна настава 4-2 

14. Драгојловић Петар Математика 6-3,4 

15. Ђокић Стаменић Ана разредна настава 1-2 

16. Живановић Снежана разредна настава 4-1 

17. Злојутро Биљана разредна настава 3-2 

18. Ивановић Драгана Немачки језик 5-1 

19. Ивановић Јелена Српски језик 6.р. Пилица 

20. Јакић Ирена Биологија 7-2,3; 

21. Јекић Весна српски језик 7-1,2,3; 8-1,3; 
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22. Јелисавчић Марина 
Љубинко Радојичић 

Математика 5-4; Пилица 5,6,7. и 8.р. 

23. Јелисавчић Милица разредна настава Продужени боравак 

24. Јеремић Бранимир енглески језик 2-4; 3-3; 4-3; 5-3; 7-1,2,3; 

Пилица: 1,3, 4.р. 

25. Јовановић Верица разредна настава Црвица 

26. Јовановић Драган ТиТ, ТО 
информатика 

ТиТ 6-1,2,3,4; 

ТО 7-1,2,3; 8-1; 

ИНФ. 7-1,2,3; 8-1 ; 

27. Јовановић Наташа разредна настава 2-1 

28. Кнежевић Миливоје разредна настава 3. разред у Пилици 

29. Кремић Вера ликовна култура, 

цртање, сликање, 
вајање (ЦСВ) 

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

ЦСВ 8-3; (6-1,4) 

30. Кунчак Јан географија ББ 8-1, Пилица: 5,6,7.и8.р. 
помоћник директора 55% 

31. Лазић Сања српски језик 5-1,3,4; 8-2; 

32. Лазић Марко Музичка култура Пилица 6,7. и 8.р. 

33. Малешевић Марија енглески језик 2,5,6,7 и 8.р.у Пилици, 
Црвица-2 часа и Јасик. 2 ч. 

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

35. Манојловић Вера Физика Пилица: 6,7 и 8.р. 

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

37. Милановић Наташа разредна настава 2-3 

38. Миловановић Душан математика 8-1,2,3; 6-1,2; 5-2 

39. Митровић Радомир Вероучитељ Црвица, Јасиковице и 8-3; 

40. Митровић Стана разредна настава 2.разред у Пилици 

41. Новотни Милица математика 5-1,3; 7-1,2,3; 

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

43. Пејовић Сузана енглески језик 1-2,3; 3-1,2; ; 4-1; 5-2,4; 8-1,2,3; ; 

44. Петровић Ирена енглески језик 1-1; 2-1,2,3; 4-2; 5-1; 6-1,2,3,4; 

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

46. Печеничић Љубинка Веронаука 1-1,2,3  (2-1,4), (2-2,3), 3-1,2,3; 
4-1; (4-2,3); 5-1,2,3,4; (6-1,2); 
(6-3,4); 7-1,2,3; (8-1,2); 
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47. Петронијевић Бојана српски језик Пилица: 5,7. и 8.р. 

48. Радовановић Драган ФиЗВ, ИС и ФА Ф и ЗВ 5-1,2,3,4; ИС 7-2,3; 

ФА 5-2,3,4; 6-2,3,4 

49. Радовановић 
Катарина 

Разредна настава Јасиковице 

50. Радуловић Вера разредна настава 1-1 

51. Ристић Весна Хемија и 

биологија 

Хемија: 7-1,2,3; 

8-1,2,3; Пилица 7 и 8.р. 
Биологија: Пилица 7 и 8.р. 

52. Средојевић Весна разредна настава 1. разред у Пилици 

53. Срећковић Ненад Вероучитељ Пилица 1-8.р. 

54. Стаменић Никола ФВ, ФиЗВ, ИС и 

ФА 

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

ИС: Пилица 7. и 8. 

ФА: Пилица 5. и 6.р. 
+ помоћник дир. 10% 

55. Станојевић Жељко ТиТ, ТО ТиТ:ББ 5-1,2,3,4;Пил. 5и 6.р. 

ТО: ББ 8-2,3; 

Пилица:7. и 8.р. 

56. Тришић Матић 
Катарина 

разредна настава 3-1 

57. Тришић Јевтић 
Снежана 

разредна настава 1-3 

58. Тутић Радмила Географија ГВ (6-1,2); (6-3,4) (5-1,2,4); 

59. Џекулић Весна историја 5-1,2,3,4; 6-1,2,3,4; 7-1,2; 8-1,2. 

60. Штрбац Силвана Историја, 

географија и ГВ 

ББ: Историја 7-3; 8-3; 

Пилица: Историја 5,6,7,8; 

Географија 7-1 

ГВ (7-1,2,3); 8-1; (8-2,3) 
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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 

Године 

радног 

стажа 

Лиценца % 

Ангажов. 

у школи 

% 

Ангажов. у 

др.шк. 

Драган 
Ресимић 

Професор разредне 
наставе 

Директор 34 ДА 100  

Кунчак Јан Професор 
географије 

Помоћник 
директора 

18 ДА 55  

Стаменић 

Никола 

Професор физичког 

васпитања 

Помоћник 

директора 

30 ДА 10  

Слађана 
Кунчак 

Дипломирани 
педагог 

Педагог школе 
стр. сарадник 

16 ДА 100  

Јулка Југовић 
Ђорђевић 

Дипломирани 
дефектолог 

Дефектолог 
стр. сарадник 

35 ДА 100  

Ђурић 
Предраг 

Професор енглеског 
језика 

Библиотекар 13 ДА 100  

Јањић Јела Дипломирани 
правник 

Секретар 
школе 

28 ДА 100  

Средојевић Зорица Дипломирани 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

21 ДА 100  

Јовановић 
Гордан 

Административни 
радник 

Благајник 33 ДА 100  

Јелисавчић 
Сретен 

Водоинсталатер Школски 
мајстор 

18 ДА 100  

Митровић 
Дамљан 

Ложач парних 
котлова 

Ложач-домар 6 ДА 100  

Милошевић 
Жељка 

Куварица куварица 14 ДА 100  

Ресимић Живана Куварица куварица 13 ДА 100  

Новотни 
Марија 

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

6 ДА 100 Инвалидн 
о лице 

Ђокић Ана Куварица Куварица- 

сервирка+пом. 
радник 

9 ДА 50+50  

Спасојевић 
Анђа 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

36 ДА 70  

Јелисавчић 
Биљана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

11 ДА 100  

Благојевић 
Светлана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

1 ДА 70 Конкурс 

Јосиповић 
Маријана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

4 ДА 50 Конкурс 

Петровић 
Љиљана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

11 ДА 100  

Радосављевић 
Милош 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

20 ДА 100  

Урошевић 
Радмила 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

23 ДА 100  

Аћимовић 
Станимирка 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

23 ДА 100  

Петковић 
Станица 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

18 ДА 100  
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Ђокић 
Ивана 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

18 ДА 100  

Петковић 
Винка 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

7 ДА 100  

Јањић 
Борика 

Помоћни радник Помоћни 
радник 

19 ДА 100  

 

 
 

 
Летопис приредили: 

помоћник директора 

_________________ 

Јан Кунчак 

и директор школе 

_________________ 

Драган Ресимић 


