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СЕПТЕМБАР 2020.године 

  

OШ „Рајак Павићевић“  је  школску годину  2020/21. је започела са  789 ученика, односно 39 

одељења. Ове шк. године у први разред је кренуло 97 ученика,  од тога у ИО Пилица 9 ученика  у 

ИО Јасиковице 3 и у ИО Црвица 1 ученик . 

      

Наставна година је почела према плану 1 .септембра 2020. (уторак ) . У прву смену од 8 сати 

пошли су  ученици 1.2.3. и 4. разреда (А ГРУПА или прва половина ученика тога одељења, по 

азбучном реду из дневника),  односно од 10 и 50 (Б ГРУПА  или друга половина ученика тога 

одељења, по азбучном реду из дневника). ГРУПЕ А и Б СЕ СМЕЊУЈУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ. 

Ученици 5. 6. 7.  и 8. разреда. (А ГРУПА или прва половина ученика тога одељења, по 

азбучном реду из дневника )  иду на почетку ове школске године у другу смену од 13 и 15 . Б 

ГРУПА ПОЛАЗИ У СРЕДУ , А ГРУПЕ СЕ СМЕЊУЈУ СВАКОГ ДАНА. 

Да би се избегла гужва, истакнут је распоред кабинета у којима ће  се одржавати  часови 

(УЧЕНИЦИ 1. разреда и 4/4 неће делити учионицу са вишим разредима) : Сви наставни садржаји, 

у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно утврђеном распореду. 

За ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) сви образовни 

садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем 

бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на 

веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви 

заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје 

које су пропустили. 

За ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) сви 

образовни садржаји се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналима РТС 2 и РТС 3. 

Настава за ученике петог разреда биће емитована на каналу РТС 2, са почетком у 8.00 часова, док 

ће се настава за ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова. 

Такође, све наставне јединице се есмитују и путем мултимедијске платформе РТС Планета, 

а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и 

таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

Ученици петог, шестог и седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог 

разреда имати четири часа. 

 

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

износу од 1 300 динара. 

 

У оквиру редовних активности на почетку школске године одржане су седнице: Савета 

родитеља (14.9.2020) и Школски одбор (15.9.2020). 

За председника Савета родитеља изабран је Дејан Тимотијевић ; 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 01.09.2020.- 31.08.2021. односно целу школску годину; чланови 

Савета родитеља су упознати  са тренутном епидемиолошком ситуацијом и организацијом рада 

школе. Чланови Савета родитеља у шк. 2020-21 су :1. Тимотијевић Дејан I-1; 2. Радивојевић 

Мирјана I-2;    3. Јездић Бојана I-3; 4. Матић Биљана II-1;5. Сарић Љубица II-2 ;6. Костић Недељко 

II-3; 7. Екмешчић Бојана II-4; 8. Симић Бојан III-1; 9. Стаменић Емилија III-2; 10. Новаковић 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/536/opsteobrazovni-predmeti
https://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/536/opsteobrazovni-predmeti
https://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
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Ковачевић Ана III-3; 11. Милекић Јефимија IV-1; 12. Ђокић Драган IV-2; 13. Филиповић Јелена   

IV-3; 14. Бјеличић Ивана IV-4; 15. Радовановић Катарина V-1; 16. Крсмановић Горан V-2;               

17. Злопорубовић Наташа V-3; 18. Милановић Јелена V-4; 19. Вељановски Марија VI-1; 20. 

Деспотовић Марија VI-2; 21. Деспотовић Дејан VI-3; 22. Јовановић Наташа VII-1; 23. Веизовић 

Ана VII-2; 24. Јовичић Слађана VII-3; 25. Јанковић Снежана VII-4; 26. Мандић Дејан VIII-1; 27. 

Станковић Ана VIII-2; 28. Милановић Жељко VIII-3; 29. Петковић Светлана VIII-4 ; 30. Јовановић 

Маја I Пилица; 31. Наташа Мијаиловић II Пилица; 32. Весна Митровић III Пилица;33. Марија 

Ивановић Митровић IV Пилица; 34. Лукић Александар V Пилица; 35. Ана Ђокић VI Пилица; 36. 

Анка Стаменић VII Пилица; 37. Драган Митровић VIII Пилица; 38. Биљана Тешић Јасиковице и 39. 

Снежана Петковић Црвица 

На седници Школског одбора усвојени су : Извештај о раду ОШ „Рајак Павићевић“ за 

школску 2019/2020.г. Извештај о раду директора ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 

2019/2020.г. Годишњи план рада ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 2020/2021.г. као и Анекс 

Годишњег плана рада ОШ „Рајак Павићевић“ за школску 2020/2021.г. Посебан план и програм 

рада школе док траје пандемија COVID-19, предлог Финансијског плана школе за 2021.г. Састав 

Школског одбора: Председник Школског одбора -Тришић Снежана Наставничко веће Ош „Рајак 

Павићевић“, Печеничић Десанка Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“, Миловановић Душан 

Наставничко веће Ош „Рајак Павићевић“, Заменик председника Школског одбора - Вранић 

Небојша Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“, Милановић Жељко Савет родитеља Ош „Рајак 

Павићевић“,Селинић Марија Савет родитеља Ош „Рајак Павићевић“, Мандић Милорад 

Представник локалне самоуправе, Кремић Нинослав Представник локалне самоуправе, 

Миливојевић Снежана Представник локалне самоуправе и Ранковић Огњен 7-1 Представник 

ученичког парламента , Марић Милица 8-2 Представник ученичког парламента 

 

Председник Ученичког парламента за школску 2020/2021 . годину је Марта Милановић  8-3 ,; 

заменик је: Пурић Павле 8/1, док су представници у Школском одбору  : Марић Милица 8-2, 

Ранковић Огњен 7-1 ;. Чланови Ученичког парламента за 2020/21 годину су VII-1 Огњен Ранковић 

и Лука Андрић ;VII-2 Милосављевић Огњен и Панић Сања;VII-3 Немања Милосављевић и 

Исидора Радека; VII-4 Филиповић Александар и Злојутро Лука и VII-Пилица Слађана Митровић и 

Емилија Вукосављевић; VIII-1 Сара Милићевић и Павле Пурић;VIII-2 Марић Милица и Чолић 

Вељко; VIII-3 Милановић Марта и Савић Филип; VIII-4 Дамњановић Ива и Милекић Теодора 

VIII-Пилица Тијана Ђокић и Матија Стојановић 

 

 14.9.2020, одржана је  седница Педагошког колегијума, а 15.9.2020. Одржано Наставничко веће на 

коме су разматрани и усвојени Годишњи план рада школе , Извештај о раду школе 2019/20. и 

Извештај о раду директора.  

 

Руководиоци Стручних већа у  шк. 2020/2021. 

1.Милена Вукашиновић – веће за разредну наставу 

2.Бранимир Јеремић- веће за стране језике 

3.Радмила Тутић - веће за друштвене науке 

4.Вера Манојловић - веће за природне науке 

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

6. Сања Лазић - веће за српски језик 

7. Марина Јелисавчић - веће за математику 
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Председници Одељенских већа у шк. 2020/2021. години 

 

1. разред – Катарина Тришић Матић  

2. разред – Данка Гавриловић 

3. разред – Ана Ђокић Стаменић 

4. разред – Наташа Јовановић 

5. разред – Тихана Пурић  

6. разред – Душан Миловановић 

7. разред – Сања Лазић 

8. разред – Слађана Арсић 

 

У складу са Правилником о оцењивању распоред писмених и контролних задатака истакнут 

је благовремено на огласној табли школе, интернет страници и у електронским дневницима. 

19.9.2020. 

 

  Дан европске баштине у ОШ ,,Рајак Павићевић“ ИО Пилица . У оквиру обележавања Дана 

европске баштине у ОШ ,,Рајак Павићевић“ ИО Пилица уприличен је разговор са игуманом 

манастира Рача Германом. Присуствовали су ученици седмог и осмог разреда, а модератор је била 

наставница српског језика Бојана Петронијевић. 

 

  

 

 

Седнице стручних већа одржане су од 4.9. до 22.9.2020. 
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ОКТОБАР  2020.године 
  

Цена кухиње за октобар износила је  1 300 динара. 

 

Девет ученика шестог разреда (Јована Јањић, Наум Вељаноски, Ивона Ђокић, Вукашин 

Ђунисијевић, Магдалена Богићевић, Павле Бошковић сви из 6-1; Тијана Дамљановић, Виктор 

Деспотовић и Милица Јончић из 6-2) са наставницом биологије Драгицом Борањац , учествовало је 

у горанској радионици   „Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања 

о вредностима шума код младих“ у организацији Покрета горана Србије и ЈП „Национални парк 

Тара“ из Бајине Баште. Том приликом су обишли Центар за посетиоце и расадник НП Тара , а  

упознали су се и са активностима Покрета горана који постоји већ 60 година. Радионица је 

одржана у петак 02.10.2020. 

 

 

 02. октобар 2020.   

Изазов „Трчим за школу” је почео крајем септембра ,а  завршава  се 13. новембра .  

Изазов заједнички реализују Олимпијски комитет Србије, Министарство омладине и спорта, Савез 

за школски спорт Србије и ЕУ Делегација у Србији. У изазову учествује 10 школа из Србије којима 

је неопходна помоћ у спортској опреми и реквизитима за унапређење наставе физичког васпитања. 

У изазову може да учествује било ко тако што ће преузети бесплатну апликацију Олимпијског 

комитета Србије - TreninGO (za iOS i Android), регистровати се, а затим кроз опцију „Изазов” 

изабрати школу за коју ће трчати и на тај начин донирати своје километре.  
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Бивши ученик наше школе , господин Јован Мандић, учинио је несвакидашњи гест приликом 

обиласка школе (петак 02.10.2020) у којој је започео своје образовање и том приликом поклонио 

школској библиотеци десет књига „Милорад Алексић – Живот испуњен прегалаштвом“ аутора 

Зорана Жеравчића. Треба напоменути да је Милорад Алексић оставио велики траг у образовању 

нашег града,  а и шире. Између осталог био је  учитељ, управник школе (у Бајиној Башти) и 

школски надзорник за срез рачански (крај 19. и почетак 20. века). 

 

Дечија недеља 2020. 

 У условима опасности од епидемије корона вируса и активности у вези са Дечијом недељом су 

измењене ове школске године. Уз помоћ Дејана Тимотијевића и Спортског савеза Бајине Баште  , у 

школском дворишту организоване су  вежбе спретности за ученике 1. разреда, јер ПОДЕЉЕНА 

СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА 

 

            

 

Ученици 4. разреда у оквиру Дечије недеље 2020/21. 
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09. октобар 2020.  ·  

Општинско такмичење у стоном тенису одржано је у петак 9.10 2020. Представници наше школе 

су освојили треће место у појединачној конкуренцији ( Андреја Јовановић 8/1) и треће место у 

екипној конкуренцији ( Огњен Лазић, Стефан Радовановић и Филип Тадић сви из 8/3). Екипу је 

предводио професор Драган Радовановић. 

12. октобар 2020.  ·  

У ИО Црвица Дечија недеља је уприличена израдом ликовних радова на тему "Подељена срећа два 

пута је већа" и маскенбалом где су деца уживала у изради маски као и у самом маскенбалу. 

Наравно велика подршка ученицима дошла је од учитељице Гордане Максимовић. 

14. октобар 2020.  ·  

Лука Злопорубовић , ученик 4/4 (учитељица Ана Баштовановић) ОШ "Рајак Павићевић" , данас је 

добио заслужено признање за освојено треће место на ликовном конкурсу "Плава  планета" . Иначе 

конкурс је већ 19. пут организовао Центар за еколошко образовање и одрживи развој - ЦЕООР из 

Крагујевца, поводом Дана планете Земље . 

 

                   

 

 

Тродневни семинар у нашој школи 21st CENTURY SCHOOLS 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у складу са 

Меморандумом о разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, 

ће током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”. 

Наша школа 29-31.10.2020. била је  домаћин тродневне обуке за двадесеторо наставница и 

наставника из свих основних школа наше општине. 
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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 2020.године 
  

 Цена исхране у кухињи за месец новембар износи 1 100 динара   

 

02. новембар 2020.  ·  

Нови облик сарадње између ЈП „Национални парк Тара“ и наше школе 

Успешна и обострано корисна сарадња између ЈП „Национални парк Тара“ и наше школе наставља 

се у оквиру пројекта  „SAVE – Очување јединственог биодиверзитета у сливу реке Дрине“. 

Пројекат се спроводи кроз ЕУ фондове у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-

Босна и Херцеговина 2014-2020, уз подршку Министарства за европске интеграције Србије и 

Дирекције за европске интеграције БиХ. 

Сви ученици наше школе добили су примерак радног листа и букмаркер, а ученици нижих разреда 

/1-4/ добили су  и игру меморије.  У склопу пројекта урађена је и апликација са едукативним 

материјалима у виду игрица којој деца могу приступити на линку https://biodiverzitet.nptara.rs/. 

Циљ пројекта је да допринесе очувању и промоцији биодиверзитета, посебно ретких врста у 

региону, кроз заједничке развојне акције у области заштите природе, у циљу стварања услова за 

очување природних станишта Панчићеве оморике. 

 

 

 

06. новембар 2020.  ·  

Спортски савез Бајине Баште уручио поклоне у виду спортске опреме за школе у Бачевцима, 

Оклетцу, Рогачици, Костојевићима и Пилици. Наредних дана настављена је акција помоћи 

школама . 09. новембар 2020.   представници Спортског савеза Бајине Баште посетили су ОШ  “ 

Рајак Павићевић “. а 10. новембар 2020.  је била посета издвојеном одељењу ОШ “ Рајак Павићевић 

“ у Јасиковицама.  
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07. новембар 2020.  ·  

Обука за рад у Google учионици за  разредну и предметну наставу  

У оквиру перманентног стручног усавршавања учитеља и наставника у нашој школи у суботу 

7.11.2020. организована је основна и напредна обука за рад у Google учионици. Извођач обуке је 

Јелица Стевановић, наставница информатике и рачунарства из Ужица. Треба истаћи да је 

пријављено преко 40 учитељица и наставника који ће похађати обуку у три термина. 

 

 

 

У жељи да помогне и подржи основне школе широм Србије,  Фондација Новак Ђокoвић,  ће у 

сарадњи са компанијом Kолоид и Галеника фармацијом, а уз подршку Привредне коморе Србије 

донирати 100.000 пакета за заштиту здравља ђацима првих разреда свих основних школа у Србији. 

Пакете, који укључују “Сребрну Маску”- баријерну маску са интегрисаним јонима сребра и 

зеолитом и гелове за суво прање руку са јонима сребра, као заштиту од патогених организама, 

добиће 64.175 првака из 1263 основних школа у 17 школских округа широм Србије током месеца 

октобра и новембра . Фондација Новак Ђоковић, је свим првацима доделила одређен број маски и 

гелова, које је доставила у Школску управу Ужице, која је проследила и нашој школи , односно 

ученицима 1. разреда. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ- О ЈЕСЕЊЕМ  РАСПУСТУ  

На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада Основне школе за школску 

2020/2021. годину („Службени гласник РС“-„Просветни гласник“, број: 5/2020.) и Закона о 

државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр.43/01,101/07 и 

92/11), јесењи распуст почео је у среду, 11. новембра 2020. године, а завршио се у петак, 13. 

новембра 2020. године. Среда 11.11.2020. је нерадни дан. Тај дан славимо као „Дан примирја у 

првом светском рату“. 

Први наставни дан после распуста је понедељак 16.11.2020. по устаљеном распореду часова и 

активности, тако што ће у нижим разредима те седмице у прву смену долазити група Б, а у другу 

смену група А, а у вишим разредима у школу тај дан долази група А, а група Б је онлајн.  

У уторак 10.11.2020, часове су планирани  и реализовани по распореду за петак. 

 

Смернице за организацију наставе од понедељка 30.11.2020. -  

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике  Србије бр.601-

00-00027/9/2020-15 од 27.11.2020. и дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике  Србије бр.610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020, с  обзиром да је Влада Републике Србије 

донела Уредбу о измени и допуни мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, 

дошло је до промена Календара образовно васпитног рада тако да се: 

-прво полугође завршава 18.12.2020. 

-зимски распуст траје од 21.12.2020-15.1.2021. 

-друго полугодиште почиње 18.1.2021.  

Дошло је до промене начина организације наставе и учења за ученике другог циклуса(5-8.р.), 

детаљније у прилогу на сајту наше школе . 

 

Седнице одељењских већа, одржане су 23. 11. 2020. са следећим дневним редом: 

1.Реализација годишњег плана рада: обавезни наставни предмети, обавезни изборни предмети, 

изборни предмети, облици образовно- васпитног рада и друге активности образовно васпитног 

рада. 

2.Утврђивање успеха и владања ученика - број ученика у одељењу, број ученика са недовољним 

оценама и по предметима, неоцењени ученици. 

3. Разно 
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ДЕЦЕМБАР 2020.године 

 

Цена кухиња за децембар  износила је  900 динара. 

 

03. децембар 2020.  ·  

У хуманитарној акцији фондације Буди хуман, за Анику, којој смо се као установа прикључили, 

прикупили смо 185.500,00 динара. Овом приликом се захваљујемо родитељима, ученицима и 

запосленим.У овим тешким временима не смемо изгубити веру у хуманост.Велико браво за све 

   

Измена Смерница Од четвртка 3.12.2020. ступају на снагу нове Смернице за извођење наставе. 

Оне се односе на онлајн наставу за ученике од 5-8.р. Главна промена је та да ће онлајн часови 

трајати 45 минута, а да остаје распоред часова исти, те да ће часови за матичну школу почињати у 

13:15, а завршавати се у 18:25, а у Издвојеном одељењу Пилица од 8 часова -13:10. Наставници 

неће имати потребу за петнаестоминутном подршком као пре. Ове измене донете су након Дописа 

МПНТР-а, руководиоца Школске управе Ужице  од 1.12.2020. 

Нови календар – продужена школска година за све ђаке - Школски календар и за основне и средње 

школе у Србији измењени су и званично. Због епидемије коронавируса, ђаци ће на распуст ићи 

18.децембра, а у школске клупе поново враћају 18. јануара. Ово важи за територију целе Србије. 

14.12. 2020. За време наставе на даљину дошло је до пада система , односно Гугл учионица није 

радила више од 30 минута. 

15. децембар 2020 .У сусрет Новој години ученици  четвртог разреда су били креативни и 

направили  су свој  лични украс за јелку. Kроз њихове украсе су нам дочарали радост 

новогодишњих празника                          
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19. децембар 2020.  · Маша Селинић 8/3 и професор Душан Миловановић међу најбољим 

спортистима .У традиционалном избору спортиста године,  спортске ревије „ББ журнал“ ,као и 

сваке године значјано место припада нашим садашњим и бившим ученицима , а ове године у том 

друштву се нашао и наш професор математике. Наиме , као најуспешнији  млади спортиста 

проглашена је наша ученица  Маша Селинић 8/3  (иначе каратисткиња КК ОМладинац), а у 

конкуренцији најбољих у коњичком спорту признање је припало професору математике Душану 

Миловановићу. 

 

 

Прво полугође школске 2020/2021. завршено је у петак 18. 12. 2020. и тада је почео зимски распуст 

који траје до 15.01.2021.(петак) , а подељене су и књижице за ученике у ИО Црвица и ИО 

Јасиковице. 

 22.12.2020. (уторак)  Одељењска већа за ученике од 5. до 8. разреда , а седница Одељенских већа 

за ученике од 1. до 4. разреда одржана је у понедељак 21.12.2020. године 

28.12. 2020. (понедељак ) Седница проширеног Наставничког већа поводом избора директора  , на 

којој је Драган Ресимић добио 50 гласова, Драган Јовановић 28 уз два неважећа листића.  

( седница је одржана путем Гугл мита у седам учионица због епидемиолошких мера.) 

Трећа недеља децембра , нажалост је обележена трагичним дешавањима (колегиницама Милици 

Јелисавчић и Жељки Милошевић преминули мужеви услед последица Ковид 19), а колеге спровеле 

акцију солидарности и предали новац .  

Подела књижица за ученике од петог до осмог разреда  била је у петак 24.12.2020. у 9 часова за а 

групу и 10 часова за Б групу. Подела књижица за ученике од првог до четвртог разреда и за 

ученике у ИО Пилица била је у четвртак 24.12.2020. у 9 часова за а групу и 10 часова за Б групу 

 

22. децембар 2020.  Доброчинство за пример - У необично тешким временима,  брачни пар-

родитељи наших ученика у Црвици (Снежана и Бојан Петковић) поклонили су школи у Црвици 

намештај за учионицу: 4 ученичка стола, један мањи сточић, 6 столица са наслоном, 6 без наслона, 

3 полице, јелку са украсима итд. Основна школа ", Рајак Павићевић" овај гест вредан пажње и 

поштовања, посебно истиче уз велику захвалност породици Петковић.  
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ЈАНУАР  2021.године 
 

 05.01.2021.  (уторак)  - Школски одбор гласао поводом избора дирекора 6 : 3 за Драгана Јовановића 

у односу на досадашњег директора Драгана Ресимића. 

 

12.01.2021. (уторак) – Два састанка поводом доношења Акционог плана рада за друго 

полугодиште/  Састанак  Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе ; Присутни :Ресимић 

Драган,  директор- координатор тима ; Кунчак Јан, помоћник директора , Кунчак Слађана, педагог 

 Ђорђевић Јулка, специјални педагог, Милановић Жељко, представник Савета родитеља,  

Гавриловић Предраг, представник јединице локалне самоуправе ; Одсутни :. Стаменић Никола, 

помоћник директора и  Милановић Марта, председник ученичког парламента 

Састанак Педагошког колегијума,  присутни : Ресимић- Драган- директор школе, Кунчак Слађана –

педагог, Ђорђевић Јулка -специјални педагог, Кунчак Јан -помоћник директора, Милена 

Вукашиновић –руководилац стручног већа за разредну наставу, Бранимир Јеремић-руководилац 

стручног већа за стране језике, Радмила Тутић–руководилац стручног већа за друштвене науке, 

Вера Манојловић – руководилац стручног већа за природне науке,. Станојевић Жељко -

руководилац стручног већа за ТО, ликовну и музичку културу, физичко васпитање, Сања Лазић-

руководилац стручног већа за српски језик   и Душан Миловановић уместо  Марине Јелисавчић-

руководилац стручног већа за математику , Одсутан -  Стаменић Никола-помоћник директора 

 

14.1.2021. (четвртак)  Анализа инструктивно-педагошког надзора директора, педагога и 

помоћника директора ,  бити реализована 14.1.2021. од 10:00 часова у просторијама школе 

Руководилац Школске управе Ужице - Владе Живановић 

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја у четвртак 14.01.2021.године 

објављен је  КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ. 

 

18.1. 2021. (понедељак) Почетак другог полугодишта Настава по моделу од септембра : Млађи 

основци наставу похађају свакодневно, у школи, у мањим групама; Старији основци наставу 

похађају наизменично, непосредно и на даљину, у мањим групама . 

У прву смену од 8 сати полазе ученици 1.2.3. и 4. разреда (А ГРУПА или прва половина ученика 

тога одељења, по азбучном реду из дневника), односно од 10 и 50 (Б ГРУПА или друга половина 

ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника). ГРУПЕ А и Б СЕ СМЕЊУЈУ НА 

НЕДЕЉНОМ НИВОУ. 

Ученици 5. 6. 7. и 8. разреда. (А ГРУПА или прва половина ученика тога одељења, по азбучном 

реду из дневника ) полазе у понедељак 18.1.2021. у другу смену од 13 и 15 . Б ГРУПА ПОЛАЗИ У 

У УТОРАК 19.1.2021. , А ГРУПЕ СЕ СМЕЊУЈУ СВАКОГ ДАНА.   

ЦЕНА ИСХРАНЕ У КУХИЊИ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР ИЗНОСИ 600 ДИНАРА. 

 

20. јануар 2021.  ·  

Збирке задатака за завршни испит осмака из српског, односно матерњег језика, математике и 

комбинованог теста, објављене су 19.1.2021. 

Комбиновани тест подразумева задатке из биологије, географије, историје, физике и хемије. Свака 

збирка садржи по 450 задатака, распоређених на основни, средњи и напредни ниво, а на крају 

публикација налазе се решења. 

Све публикације могу да се купе у књижарама “Просветног прегледа” у Београду и Новом Саду и 

књижарама широм Србије или поузећем. 

 

Захваљујући племенитости неких људи , неколико ученика је добило мобилне телефоне ради 

коришћења у онлајн настави (инсистирали су на анонимности) 
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27. јануар 2021.   

Ове године школска слава - Савиндан је обележена у складу са епидемиолошком ситуацијом у 

Србији. 
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ФЕБРУАР 2021.године 

Цена кухиња за фебруар  износила је  1 200  динара  

 

03. фебруар 2021.  ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШК. 20210/21. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да обезбеди бесплатне уџбенике и 

друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за 

школску 2021/2022. годину. 

 Ученици основних школа који су обухваћени пројектом: 1. Ученици из социјално/материјално 

угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), Kао доказ о испуњености услова 

доставља се Школи решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане 

помоћи. 2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном 

образовном плану (ИОП-у 1 и ИОП-у 2), Kао доказ о испуњености услова документација није 

потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.  3. Ученици са сметњама у развоју и 

инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и 

другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, 

електронски формат), Kао доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа 

поседује податке о наведеним ученицима. 4. Ученици основних школа који су у породици треће 

или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања. 

 

05. фебруар 2021.  ·  

У складу са епидемиолошким мерама и препорукама Министарства просвете науке и технолошког 

развоја, Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" у нашој школи одржано је 

школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда.   пријављено је  113  

ученика, а након прегледања тестова 53 ученика  је остварило пласман на следећи ниво такмичења 
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Списак ученика ОШ „Рајак Павићевић“ за општинско такмичење из математике : 

 

3. РАЗРЕД:  

1. Радека Кристина 3/1 (уч. Снежана Тришић Јевтић) 

2. Јовановић Дуња 3/1 (уч. Снежана Тришић Јевтић) 

3.Симић Маја 3/1 (уч. Снежана Тришић Јевтић) 

4. Тењовић Софија 3/1 (уч. Снежана Тришић Јевтић) 

5. Емилија Јосиповић 3/1 (уч. Снежана Тришић Јевтић) 

6. Петковић Урош 3/1 (уч. Снежана Тришић Јевтић) 

7.Бошковић Ања 3/2 (уч. Вера Радуловић) 

8.Јовановић Вук 3/2 (уч. Вера Радуловић) 

9.Антић Давид 3/2 (уч. Вера Радуловић) 

10. Стаменић Страхиња 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

11.Ковачевић Душан 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

12.Васиљевић Крсман 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

13.Алексић Урош 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

14.Милутиновић Андреј 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

15.Чавић Нађа 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

16.Митровић Катарина 3/3 (уч. Ана Ђокић Стаменић) 

17. Зорана Марковић 3. ИО Пилица (учитељица Весна Средојевић) 

18. Страхиња Чолић 3. ИО Пилица (учитељица Весна Средојевић) 

 

4. РАЗРЕД:  

1.Андрија Васиљевић 4/1 (уч. Наташа Јовановић) 

2.Елена Васиљевић 4/1 (уч. Наташа Јовановић) 

3.Огњен Милекић 4/1 (уч. Наташа Јовановић) 

4.Лана Симић 4/1 (уч. Наташа Јовановић) 

5.Валентина Ордагић 4/2 (уч. Милена Вукашиновић) 

6..Александар Ђокић 4/3 (уч. Наташа Милановић) 

7.Милош Павловић 4/3 (уч. Наташа Милановић) 

8..Јакша Стаменић 4/3 (уч. Наташа Милановић) 

9.Михаило Филиповић 4/3 (уч. Наташа Милановић) 

10.Димитрије Стаменић 4/3 (уч. Наташа Милановић) 

11.Искра Гавриловић 4/3 (уч. Наташа Милановић) 

11.Милица Спасојевић 4/4 (уч. Ана Баштовановић) 

12.Тамара Радовановић 4/4 (уч. Ана Баштовановић) 

13.Стефан Радовановић 4/4 (уч. Ана Баштовановић) 

14.Димитрије Марковић 4/4 (уч. Ана Баштовановић) 

15.Димитрије Лончар 4/4 (уч. Ана Баштовановић) 

16.Лука Ђурић 4/4 (уч. Ана Баштовановић) 
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5. РАЗРЕД:  

1. Ђурђина Вранић 5/2 (Марина Караклић) 

2. Вук Сарић 5/1 (Марина Караклић) 

3. Огњен Манојловић 5/2 (Марина Караклић) 

4. Ана Петронијевић 5/4 (проф.Марина Јелисавчић) 

6.РАЗРЕД: 

1. Ангелина Кадијевић (6. ИО Пилица) (проф,Марина Јелисавчић) 

2. Тијана Марковић 6/3 (проф.Душан Миловановић) 

3.Павле Бошковић 6/1 (проф.Душан Миловановић) 

4.Михаило Малешевић 6/2 (проф.Душан Миловановић) 

5.Милица Јончић 6/2 (проф.Душан Миловановић) 

7 .РАЗРЕД: 

1. Александар Симић 7/1 (Марина Караклић) 

2. Теодора Благојевић 7/4 (проф,Марина Јелисавчић) 

3. Марио Јашић 7/4 (проф,Марина Јелисавчић) 

4. Николина Јовановић 7/1 (Марина Караклић) 

8.РАЗРЕД: 

1.Теодора Радека 8/4 ( проф.Петар Драгојловић) 

2.Нађа Станковић 8/2 (проф.Душан Миловановић) 

3.Маша Лукић 8/1 (проф.Душан Миловановић) 

4. Марта Милановић 8/3 ( проф.Петар Драгојловић) 

5. Маша Селинић 8/3 ( проф.Петар Драгојловић) 

6. Теодора Милекић 8/4 ( проф.Петар Драгојловић) 

 

07. фебруар 2021.  ·  

Ми идемо у школу "Рајак". Тамо има много радости ! Ту се учи, ту се пева, ту се снева , ту се 

љубав рађа     Тако кажу наши четвртаци , који су се препустили машти и створили најлепше 

ликовне радове о својој школи. 
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12. фебруар 2021.  · ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ 

Поводом дана државности Републике Србије, а у складу са Законом о државним и другим 

празницима Републике Србије (Сл.гл.бр.92/11.) и Правилником о календару образовно васпитног 

рада основних школа за ск.2020/21.(Сл.гл.-Просветни гласник бр.18/2020.) понедељак 15.и уторак 

16.2.2021.г.су  НЕРАДНИ ДАНИ. 

У среду 17.2.2021.настављено по устаљеном режиму рада, тако су: код ученика 1-4.р. у прву смену 

ишли из група "А", а у другу смену група "Б", а код ученика 5-8.р.у среду 17.2.2021.у школу су 

кренули ученици група "А", док је група "Б" била онлајн. 

 

21. фебруар 2021.  ·  

Сергеј Марковић 8/1 , најбољи на Општинском такмичењу из енглеског језика 

Дана 21.2.2021 у ОШ "Свети Сава" одржано је Општинско такмичење из енглеског језика уз 

учешће шест ученика из две градске школе. Основну школу "Рајак Павићевић" представљали су 

Сергеј Марковић 8/1 који је остварио најбољи резултат са 33 поена уз пласман на Окружно 

такмичење, затим Маша Јовановић 8/3 са 25 поена и Марија Малиџан 8/2 са 24 поена. Предметна 

професорица нашим ученицима је Ирена Петровић .  

 

26.2. 2021. Изабрано ново синдикално руководство, Вера Манојловић председник, Наташа 

Милановић потпредседник и Душан Миловановић секретар. 

 

27. фебруар 2021.  ·  

Нађа Станковић  8/2, прва на општинском такмичењу из физике / На општинском такмичењу из 

физике , које је одржано 27.2.2021. у Основној школи " Свети Сава" ученици наше школе као и 

увек,  постигли су јако добре резултате. Највећи успех постигла је Нађа Станковић (8/2) освајањем 

првог места, а поред ње треба истаћи и друго место које су заузели Ангелина Кадијевић (6. ИО 

Пилица) и Александар Симић (7/1), док је  треће место у шестом разреду освојила  Тијана 

Марковић (6/3). Похвале су припале Малешевић Михаилу (6/2) и Драган Борису (6/3). За успех и 

знање ученика заслуге припадају и предметним наставницама , Вери Манојловић у матичној 

школи и Љубици Сарић и ИО Пилици. 

 

 

28. фебруар 2021.  ·  

Фантастични резултати ученика наше школе на општинском такмичењу из математике -  

Општинско такмичење из математике одржано је у Основној школи "Свети Сава" 28.2.2021.  уз 

учешће великог броја такмичара и њихових учитељица и наставника. Упркос сложеној 

епидемиолошкој ситуацији од почетка школске године наши ђаци постигли су изузетне резултате 

у свим разредима. Прво место је освојило 6 ученика, на друго место пласирало се 8 ученика , а 

треће место заузело је 5 ученика . Поред тога треба додати да су похвале због освојених поена 

припале ученицима трећег разреда - 5 и четвртог разреда - 3. 
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Честитке поред награђених ученика и свих такмичара , припадају и њиховим учитељицама и 

наставницима.  

 У конкуренцији 13 такмичара осмог разреда прво место  освојила је Теодора Радека из ОШ „ Рајак 

Павићевић“. Она је имала 81 бод. Друго место припало је Нађи Станковић из исте школе. Та школа 

је освојила и два трећа места,Теодора Милекић и Огњен Лазић. Ученике су припремали професори 

Петар Драгојловић и Душан Миловановић.  

У конкуренцији седмака надметало се 10 ученика. Теодори Благојевић и Александру Симићу из 

ОШ „ Рајак Павићевић“ припало је друго и треће место. Припремали су их Марина Јелисавчић и 

Марина Караклић. 

Међу шестацима прво место заузела је Тијана Марковић, ментор Душан Миловановић, из ОШ “ 

Рајак Павићевић“ са 100 бодова. Mихаилу Малешевићу припало је треће место. Он је ученик ОШ “ 

Рајак Павићевић“. Припремао га је Душан Миловановић. Ђурђина Вранић из ОШ “Рајак 

Павићевић“ била је најбоља у конкуренцији 11 ученика петог разреда. На друго место пласирали  

се Вук Сарић из исте школе   Припремала  их је  Марина Караклић и Петар Драгојловић 

Са освојених 77 бодова четвртаци  Милица Спасојевић и Димитрије Марковић из ОШ „ Рајак 

Павићевић“ поделили су прво место. Припремала их је Ана Баштовановић. Димитрије Лончар и 

Андрија  Васиљевић из исте школе стигли су до другог места, ментори су  Ана Баштовановић, 

Наташа Јовановић,   Лана Симић из  ОШ „ Рајак Павићевић“  заузелa je трећe местo, . Шест 

ученика освојили су похвалу. 

Ученик трећег разреда ОШ „ Рајак Павићевић“ Андреј Милутиновић имао је свих 100 бодова и 

заузео прво место у надметању ђака трећака. Ментори су им Ана Ђокић Стаменић . Страхиња 

Стаменић, Давид Антић, Мара Симић из ОШ „ Рајак Павићевић „ освајачи су другог места . 

Припремали су их Ана Ђокић Стаменић, Вера Радуловић и Снежана Тришић Јевтић. Осам ученика 

имало је довољно бодова за похвалу. 
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Решење министра о именовању директора школе је од 3.02.2021.  у школу је стигло последње 

недеље фебруара. а Драган Јовановић ступа на дужност од 01.3.2021. 

 

Након десет година колико се Драган Ресимић налазио на функцији директора Основне школе 

„Рајак Павићевић“ може се рећи да је  пуно урађено на комплетном унапређивању рада школе , 

како у материјално-техничком погледу, тако и у јачању компетенција наставника и самог 

васпитно-образовног процеса. Драган Ресимић је преузео од 1.3.2021. одељење 4. разреда у ИО 

Пилица . 
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МАРТ  2021.године 
  

 Министарство просвете науке и технолошког развоја именовало је Драгана Јовановића, професора 

технике технологије и информатике за директора ОШ “Рајак Павићевић“ из Бајине Баште. На 

дужност је ступио 1. марта 2021. године . Од тада му тече четворогодишњи мандат. Он је наследио 

дужност директора од Драгана Ресимића који ју је успешно обављао пуних 10 година. На месту 

помоћника директора са пола радног времена и даље ће бити Јан Кунчак, професор географије. 

Професор Јовановић је основну школу завршио у ОШ „Рајак Павићевић“. Средњу школу, за звање 

машинског техничара , завршио је такође у Бајиној Башти, а  Педагошко- технички факултет у 

Чачку. Иза себе има успешну просветарску каријеру од 24 године. Од тога 22 је провео у ОШ “ 

Рајак Павићевић“, а по једну годину у ОШ “Свети Сава“и  Техничкој школи. 

– ОШ „Рајак Павићевић“ има висок реноме. Добро сам је упознао као њен ђак и наставник. 

Трудићу се да, заједно са колективом, сарадницима, локалном самоуправом и Школском управом 

из Ужица одржимо тај реноме и још га побољшамо – каже Драган  Јовановић. 

Ступањем на дужност директора, Драгану Јовановићу престала је дужност председника Синдиката 

у ОШ “ Рајак Павићевић“.  

 

 

01.3.2021.  Јовановић Драган , професор технике и технологије , ступио на дужност директора 

школе, Драган Ресимић (бивши директор) почео да ради у ИО Пилица у 4. разреду.  Жељко 

Станојевић почео да ради у матичној школи на месту професора ТиТ и информатике у 5. разреду. 

(одељењски старешина у 5/1). Десанка Печеничић преузела као одељењски старешина у  7. Разреду  

у ИО Пилица. Нада Јеремић почела да ради на месту наставника ТиТ у ИО Пилица и Бајина Башта.  

Нови распоред часова важи од 01.3.2021.  

 

06.3.2021. Наша школа је била домаћин најбољим младим хемичарима општине Бајина Башта у  

суботу 06.3.2021. године. Укупно се такмичило 2 ученика осмог и 10 ученика седмог разреда из 

три школе: „Стеван Јоксимовић“ – Рогачица, „Свети Сава“ Б.Башта и „Рајак Павићевић“ Б.Башта. а 

постигнути су следећи резултати : Из наше школе Александар Симић 7/1 освојио је 1. место 

.Пласман на окружно такмичење , према пропозицијама,  оствариле су Ива Стојкановић (8.разред) 

и Анастасија Васић (7.разред) 
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9. 3 2021 .  Допис Општинске управа општине Бајина Башта којим нас  обавештава да на основу 

конкурсу Министарства за демографију и популациону политику имате бесплатну представу за 

издвојена одељења. 

У понедељак 15.3.2021. одиграна представа “Спаса досада“ у реализацији „Maximus Art“ из 

Београда  и глумаца Ане Алексић и Жељка Алексића . Због епидемиолошке ситуације представа је 

изведена за 12 ученика 4. Разреда у фискултурној сали. 

 

 

 

 

14. март 2021.  ·  

Настава на даљину за ученике од петог до осмог разреда / Од понедељка 15.3.2021. ступају на 

снагу нове Смернице за извођење наставе. Оне се односе на онлајн наставу за ученике од 5-8.р. 

Главна промена је та да ће онлајн часови трајати 45 минута, а да остаје распоред часова исти, те да 

ће часови за матичну школу почињати у 13:15, а завршавати се у 18:25, а у Издвојеном одељењу 

Пилица од 8 часова -13:10. Ове измене донете су након Дописа МПНТР 12.3.2021. 

Ученици од првог до четвртог разреда имаће наставу као и до сада . 

 

17. марта пријављено 28  (наставника или стручна сарадника ) за обуку у ЗУОВ  „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник“  и 10 колега за обуку „Реализација нових програма 

наставе и учења оријентисаних према исходима“ 
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Од среде 17.марта Гордана Максимовић ,учитељица у ИО Црвица  на трудничком боловању, а 

уместо ње ради учитељица Љубица Сарић (која је нестручно предавала физику у ИО Пилица). 

Физику у ИО Пилица  нестручно предаје Снежана Крстић проф. хемије . 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавештава да је данас донета одлука о 

одлагању пробног завршног теста за ученике осмог разреда. 

Пробни завршни тест, који је планиран за 26. и 27. март, одложиће се за петак 9. и суботу 10. април 

2021. године, што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2020/2021. годину. 

 

Ђаци основних школа првог циклуса (од првог до четвртог разреда) од понедељка 22. марта 2021. 

године ићи ће у школу, као што је то био случај и до сад – у редовну наставу, док ђаци од петог до 

осмог разреда основних школа и сви средњошколци пратиће наставу онлајн. 

 

21. март 2021.  ·  

На данашњи дан 21.марта, у целом свету обележавају се чак три важна еколошка празника - данас 

је Дан шума, Дан дрвећа и Дан садње. 

Николина Злопорубовић ученица 8/2 разреда наше школе, у оквиру обележавања овог важног 

датума и обраде наставне јединице Шумарство (географија 8.разред) тим поводом је направила 

интересантан и необичан  рад на ту тему . 

 

 

23. март – састанак Педагошког колегијума у вези са наставом на даљину 

24.март -  Састанак Савета родитеља у вези са избором уџбеника за 3,4,7, и 8 разред. Организација 

рада у условима епидемије.  

26. март . На основу члана 34. Став 1. и 2. Закона о уџбеницима „Сл.гласник РС“ бр. 27/2018, 

Наставничко веће ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта , на основу образложеног предлога 

стручних већа и сагласности Савета родитеља , на седници одржаној 23.03.2021.године , донело је  

Одлуку  о изабраним уџбеницима у Основној школи „Рајак Павићевић“ за школске:  2021/22, 

2022/23, 2023/24, 2024/25 за ученике 3.и 7.разреда (важе 4 године) и 2021/22 за ученике 4.и 

8.разреда (важе годину дана) 

 

 22. март 2021.  ·  

Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта . Тај дан је усвојен резолуцијом  УН-а у 

децембру 1992.године. 

Допринос обележавању овог значајног датума, а у вези са одрживим развојем дали су и бројни 

ученици 6. и 8. разреда наше школе у оквиру одржавања часова на даљину из географије. Пред 

вама су њихови ликовни радови (Анђела Маринковић, Борис Драган , Александра Васиљевић, 

Нина Маринковић, Јана Јовановић, Павле Пурић, Милица Марић). 
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30. март 2021.  ·  

У ЧЕТВРТАК 01.04.2021. ПОЧИЊЕ УПИС БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА 

Упис ученика у ОШ „ Рајак Павићевић“ ,у први разред за школску 2021/2022 почиње у четвртак 

1.04.2021. и траје до понедељка 31.05.2021. године. Уписују се деца рођена у периоду од 1.03.2014. 

до 28.02.2015. године. 

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику-подаци из 

матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се 

прибављају по службеној дужности, електронским путем, осим ако је преглед обављен код 

приватног лекара. 

И ове године ћe родитељима бити доступна услуга еЗаказивање терминa за yпиc и тестирање 

детета у ОШ, на који начин родитељи имају могућност да електронски закажу термин за упис и 

тестирање. Уколико родитељ није у могућности да електронски закаже термин позваће школу и 

овлашћено лице школе ће то учинити у име родитеља. 

За сва питања родитељи се могу обратити педагогу или секретару школе, позивом на телефон: 

031/865-174, као и електронским путем на е-mail: osrpavicevicbb@ptt.rs 

ПРОЦЕДУРА ЗА Е- УПИС 

Потребно је да: 

– Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску 

идентификацију eID.gov.rs 

– Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ) 

– Закажете термин у школи 

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној 

дужности, и то: 

– Извод из матичне књиге рођених 

– Уверење о пребивалишту 

– Уверење о похађању припремног предшколског програма 

– Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење* 

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара. 

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у 

заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови 

термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи 

ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин. 
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Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите 

се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и 

током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. 

Родитељи ће благовремено бити обавештени уколико због епидемиолошке ситуације буде дошло 

до промене начина уписа у први разред школске 2021/22. године путем сајта школе 

www.osrpavicevic.edu.rs, facebook и instagram странице 
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АПРИЛ  2021.године 
 

1. април  Упис ученика у ОШ „ Рајак Павићевић“ ,у први разред за школску 2021/2022 почиње у 

четвртак  1.04.2021. и траје до понедељка  31.05.2021. године. Уписују се деца рођена у периоду од 

1.03.2014. до 28.02.2015. године. 

      
09. април 2021.  ·  

 У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит, пробни завршни 

испит одржан  је у свим основним школама по следећем распореду: у петак, 9. априла 2021. 

године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике, у суботу, 10. априла 2021. године, у 9 

часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика, у суботу, 10. априла 2021. године, у 

11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и 

хемије. 

Пробни завршни испит одржан је у школи, у групама ученика, не већим од 15, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. Пробни завршни испит верна је симулација процеса завршног испита, где 

ученици и запослени пролазе кроз утврђене процедуре испита – време доласка, потребан прибор, 

поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге 

одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго. Одељењске старешине : 8/1 - 

Весна Џекулић, 8/2 -  Ирена Петровић, 8/3 – Драгица Борањац, 8/4 – Слађана Арсић и 8. ИО 

Пилица Никола Стаменић. 
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11. април 2021.  · На такмичењу Спортских Игара Младих на Златибору, које се сваке године 

одржава у градовима широм Србије и ове године су учествовали ученици наше школе. Ученик 

другог разреда, Урош Сарић 2/2, освојио је прво место у трци на 60м и пласман на регионално 

такмичење. Његова другарица Ања Kуручев 2/2, освојила је друго место у истој дисциплини и 

такође пласман на окружно такмичење. Ученици 4/4 (Милица Дакић, Стефан Ђокић, Алекса 

Ђокић, Лука Ђурић, Лука Злопорубовић, Николина Лукић, Уна Лукић, Богдан Ивановић, Тамара 

Радовановић, Милица Спасојевић) са учитељицом Аном Баштовановић су освојили прво место у 

такмичењу између две ватре уз пласман на регионално.  

 
14. април  Обавештење за  родитеље чија деца уписују први разред у шк. 2021/22. години , да je 

наша школа од ове године ушла у процедуру како би имала  ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ. (одобрена 

су средства за уређење простора).Овај облик наставе обухвата смењивање редовне наставе и 

различитих облика слободних активности у оквиру кога ученици имају и оброк .  

 

16. април 2021.  · Кризни штаб  је донео одлуку да се у понедељак, 19. априла, у клупе  враћају и 

старији основци  по моделу који је важио 1. септембра уз појачане епидемиолошке мере. Старији 

основци смењиваће се на на дневном нивоу , А и Б групе ,(почетак часова је у 13 и 15)  док у ИО 

Пилица иду сваки дан. 

(због мањег броја ученика од 8 сати ) . Ученици нижих разреда настављају по уобичајеном ритму . 

Часови трају тридесет минута. 

 

23. април 2021.  · ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ: 

Млађи узраст : 1. Душан Петковић 4/3 ОШ "Р. Павићевић" ,2.Марта Малиџан 3/3 ОШ "Р. 

Павићевић" 

Средњи узраст: 1. Славица Филиповић, 2. Тијана Марковић 6/3 ОШ "Р. Павићевић"  .Због 

околности изазваних епидемијом Корона вируса, такмичење је одржано у онлине формату у 

организацији Народне библиотеке "Милош Требињац".Наведени  ученици су уједно и остварили 

пласман на Окружно такмичење. 
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24. април  - Основна школа „Рајак Павићевић“ је била организатор Општинског такмичења из 

српског језика у необичним околностима (субота 24.4.2021). Ове године такмичили су се ученици 

8. разреда из све четири школе са територије општине Бајина Башта. Постигнути су следећи 

резултати: 

   
 

24. април 2021.  ·Нађа Станковић 8/2, шампион Златиборског округа 

На Окружном такмичењу из физике, које је одржано у суботу 24.4.2021. у конкуренцији 8. разреда 

најуспешнија је била ученица наше школе , Нађа Станковић из одељења 8/2. Наравно незаобилазни 

део шампионске екипе је и вредна професорица физике Вера Манојловић. 

Поред њих две , нашу школу је представљала и Ангелина Кадијевић ученица 6.разреда ИО Пилица 

уз наставницу Снежану Крстић. 

 

.  

25. април 2021.  · Сјајан резултат  Марковић Сергеја  на Окружном такмичењу из енглеског језика 

Наш  ученик 8/1 Сергеј Марковић , на Окружном такмичењу из енглеског језика, које је одржано у 

недељу 25.4.2021. у Основној школи "Нада Матић" у Ужицу, остварио је сјајан резултат освајањем 

другог места са 35 поена. Подршка му  је од почетка школовања  била професорица енглеског 

језика Ирена Петровић .На основу правила овим резултатом би требало да иду на Републичко 

такмичење. 
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25. април 2021. (недеља) у Ужицу (Основна школа „Слободан Секулић“) је одржано Окружно 

такмичење из математике. Нашу школу представљала је бројна екипа у саставу : Милица 

Спасојевић и Димитрије Марковић из 4/4, Ђурђина Вранић 5/2, Тијана Марковић 6/3 , Нађа 

Станковић 8/2, Теодора Радека и Теодора Милекић из 8/4 и Огњен Лазић 8/3. Незванично , најбоље 

резултате су постигли Нађа Станковић и Димитрије Марковић ( треће место). Заслуге припадају и 

учитељици Ани Баштовановић и наставницима : Марини Караклић, Миловановић Душану и 

Драгојловић Петру. 

Након процедуралних активности око жалби , стигли су коначни резултати Окружног такмичења 

из математике . Наши ученици су забележили сјајан успех. Димитрије Марковић 4/4 (учитељица 

Ана Баштовановић) и Нађа Станковић 8/2 (проф. Душан Миловановић) освојили су треће место, а 

Милица Спасојевић 4/4 и Теодора Радека 8/4 (проф. Петар Драгојловић) су добили похвале. 

 

 
 

28 .април Тијана Марковић 6/3 трећа на Смотри рецитатора Златиборског округа 

У организацији Народне библииотеке „Сретен Марић“ Косјерић 28. априла 2021. године у 

Косјерићу, одржана је 41. Смотра рецитатора Златиборског округа у онлајн формату. Да 

манифестација успешно негује лепо казану реч потврдио је наступ 52 рецитатора општина: 

Пожега, Прибој, Пријепоље, Ужице, Сјеница, Чајетина, Ариље, Бајина Башта, Нова Варош и 

Косјерић. 

Оцењивачка комисија у саставу професора Гордане Ђокић, Сене Вукотић и Филипа Вукотића 

прогласила је најуспешније рецитаторе, а ученица наше школе , Тијана Марковић , ученица 6/3, 

освојила је треће место са рецитацијом Елизабете Георгиеве: „Чудни дани једне обичне клинке“ 

(Педагог: Сања Лазић) 

 

28. април 2021.  У Регионалном центру Ниш, је за 20 ученика четвртог разреда ОШ "Свети Сава", 

уз поштовање свих препоручених мера за заштиту од епидемије, у петак 9.04.2021. реализован 

пројекат Радионице стрипа - Оживљавање слике речима. Пројекат је одобрен у оквиру годишњег 

програма Научног клуба Ниш а финансиран је од стране Центра за промоцију науке. Почетна тачка 

за израду стрипа ученика био је разговор о животу и раду Николе Тесле. Сваки ученик је добио 

портрет Николе Тесле који је после објашњења наставника позиционирао на свој цртеж у 

одређеном контексту. После израде цртежа ученици су у форми говорних вежби анализирали своје 

радове. Радионице је реализовала Бојана Петронијевић, наставник српског језика и књижевности у 

ОШ "Рајак Павићевић" у Бајиној Башти. 
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29. април 2021.  · На Спортским играма младих у организацији Спортског савеза Бајина Башта 

29.4.2021, учешће су узеле и ученице наше школе . У дисциплини мали фудбал показале су 

вештину (ученице од четвртог до осмог разреда ) и освојиле  медаље са својим екипама .  Прво 

место и пролаз на регионално такмичење освојила је екипа у којој су биле и ученице наше школе : 

Искра Гавриловић 4/3 (постигла највише голова - 7) , Анђелија Малешевић 5/1 и Ирена Марковић 

6/2. 

 
30. април Пролећни распуст  На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада 

Основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС“-„Просветни гласник“, број: 

5/2020.) и Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, 

бр.43/01,101/07 и 92/11), пролећни распуст почиње у петак , 30. априла 2021. године, а завршава се 

у петак, 07.маја 2021. године. 

Први наставни дан после распуста је понедељак 10.05.2021. по устаљеном распореду часова и 

активности, тако што ће у нижим разредима те седмице у прву смену долазити група А, а у другу 

смену група Б, а у вишим разредима у школу тај дан долази група Б, а група А је онлајн. У 

издвојеном одељењу Пилица настава се одвија по редовном распореду часова. 
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МАЈ  2020. године 
 

6. мај  Почели радови у бившој зубној ординацији у оквиру сређивања простора ради целодневне 

наставе. 

 
10. мај Настављено друго полугодиште након десетодневног распуста.. 

Број ученика који се хране у кухињи порастао за 20 %, а цена износи 70 динара по дану односно за 

мај 1100 

10. мај 2021. Коначни резултати Општинског такмичења из српског језика/ После увида у 

резултате са општинског нивоа такмичења,  Друштво за српски језик  донело је одлуку  да спусти 

праг пролазности за учествовање на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе на 

13 бодова и за основне и за средње школе. Ученици који су освојили 13, 14, 15 и 16 бодова на 

Општинском такмичењу из српског језика добијају треће место.  

 

12. мај Ученици не заборављају школу - Бивши ученик Основне школе „Рајак Павићевић“ , Ђорђе 

Сретеновић (генерација 1992.) , данас је посетио школу и том приликом поклонио фудбалске 

лопте. Оно што овај гест чини још више посебним , је чињеница да је Ђорђе поред своје школе , 

поклонио лопте и Техничкој школи, ОШ „Свети Сава“ и дечијем вртићу „Невен“ . Чин даровања 

није толико уобичајен у овим временима и зато са посебном пажњом истичемо нашег бившег 

ученика уз велику захвалност . 
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16. мај 2021.  · Теодора и Огњен освојили друго , а Николина треће место  на Окружном 

такмичењу из српског језика 

Окружно такмичење из српског језика одржано је у недељу 16.5.2021. у Првој основној школи 

краља Петра  II. Ученици наше школе постигли су одличне резултате: Теодора Радека 8/4 и Огњен 

Лазић 8/3 освојили су друго место, Николина Злопорубовић 8/2 пласирала се на треће место, а 

поред њих учествовала је и Марта Милановић 8/3 . Наравно заслуге за успех на такмичењу  

припадају и професорици српског језика Бранки Арсенијевић. Теодора Радека и Огњен Лазић 

иду на  Републичко такмичење из српског језика . Након завршеног Окружног такмичења из 

српског језика , које је одржано 16.5.2021. с обзиром на ситуацију у којој се такмичење одвијало и 

напоре које су ученици, посебно завршних разреда, морали да уложе, одлучено је  да праг 

пролазности на Републичко такмичење из српског језика и језичке културе буде на 17 бодова за 8. 

разред основне школе.  Наши ученици Теодора Радека 8/4 и Огњен Лазић 8/3 са предметном 

професорицом Бранком Арсенијевић ће представљати Основну школу "Рајак Павићевић" на 

највишем нивоу такмичења  30. 05. 2021. у Београду, на  Филолошком факултету.  

 

 
 

22. мај 2021.  · Ученици наше школе на манифестацији Ћирилична баштина  

Манифестација Ћирилична баштина одржава се трећи пут, а ове године поред обогаћена  је и 

забавно-едукативном игром  уз учешће ученика основних школа са подручја општине Бајина 

Башта. Нашу школу су представљале две екипе ученица и ученика 8. разреда,  са професорицама 

историје- Весна Џекулић и српског језика – Бранка Арсенијевић. 
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26. мај 2021.  · Олимпијски комитет Србије посетио основне школе широм Србије и наградио их 

спортским реквизитима / Прошле године у октобру и новембру одржано је низ активности  уз 

помоћ апиликације  TreninGo , односно одржан  је  изазов „Трчим за школу”, а организовали су  га 

Олимпијски комитет Србије, Министарство омладине и спорта, Савез за школски спорт Србије и 

ЕУ Делегација у Србији, уз помоћ програма Европске уније Еразмус Плус уз асистенцију 

помоћника директора Кунчак Јана. 

У среду 26.5.2021. представници ОКС су посетили ОШ "Рајак Павићевић" и  поред свечане доделе 

спортске опреме организоване су  спортске радионице инспирисане олимпијским покретом.  

Учесници у Европској недељи спорта биле су следеће школе: ЕШ „Стана Милановић“ – Шабац, 

ТШ „Иван Сарић“ – Суботица, ОШ „Светозар Марковић“ – Лесковац, ОШ „Јован Поповић“ – Нови 

Сад, ОШ „Рајак Павићевић“ – Бајина Башта, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ – Крагујевац, ОШ 

„Краљ Александар Први“ – Пожаревац, ОШ „Стефан Немања“ – Ниш, ОШ „Петар Николић“ – 

Краљево и ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ – Сремска Митровица. 
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30. мај 2021.  ·  Нађа Станковић освојила друго место на Републичком такмичењу из физике 

Ученица ОШ "Рајак Павићевић", Нађа Станковић (8/2) постигла је изузетан успех освајањем 

другог места на Републичком такмичењу из физике.  

Најбољи физичари су одмерили знање у Сокобањи 29.5.2021. а наша Нађа је поново заблистала и у 

конкуренцији више од 60 такмичара освојила 63 поена , што јој је омогућило пласман на друго 

место. Наравно да велике заслуге припадају и предметној професорици Вери Манојловић. 

       
 

30. мај 2021.  · Теодора Радека 8/4 и Огњен Лазић 8/3 уз предметну професорицу Бранку 

Арсенијевић , представљали су нашу школу на Републичком такмичењу из српског језика. 

Такмичење је одржано 30.5.2021. у просторијама Филолошког факултета у Београду, а Теодора је 

освојила 17 , док је Огњен имао 15 поена (од могућих 20). Треба поменути и да је учествовало 308 

ученика осмог разреда из Републике Србије. Поносни на наше такмичаре и овог пута им честитамо 

на постигнутим резултатима и достојанственом представљању наше школе и општине. 
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ЈУН 2021. године 
 

01. јун   ·2.разред, на часу физичког васпитања у сарадњи са Спортским савезом и професором 

Физичког васпитања Станић Михаилом.  

 

 
 

05. јун 2021.  ·Још један изузетан рад (настава на даљину - географија) наше Милице Драгојловић 

ученице 8/1, а објављујемо га поводом Светског дана заштите животне средине (5.јун) и да се 

добро замислимо шта и како даље са нашом планетом. 

 
 

7 јун Стварно најбољи – „simply the best“  / Традиционална додела признања са Окружних и 

Републичких такмичења одржава се сваке године . Поносни на све ученике школе , са посебном 

пажњом приређујемо пријем за најбоље у текућој школској години. Иако због епидемиолошке 

ситуације нису одржана сва планирана такмичења, наши ученици су блистали и постигли изузетне 

резултате. Поновићемо још једном њихова имена јер заслужују : Нађа Станковић 8/2, Теодора 

Радека 8/4, Огњен Лазић 8/3, Сергеј Марковић 8/1, Николина Злопорубовић 8/2, Тијана Марковић 

6/3, Димитрије Марковић 4/4 и Милица Спасојевић 4/4. Наравно велике заслуге припадају 

учитељици Ани Баштовановић и наставницима : Манојловић Вери, Арсенијевић Бранки, 

Миловановић Душану, Петровић Ирени, Лазић Сањи и Драгојловић Петру. 
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07. јун 2021.  · Радионица у којој су учествовали ученици нижих разреда ИО Пилица о делима 

Јасминке Петровић са професорицом српског језика Петронијевић Бојаном. У другој радионици  

гледали су филм ,,Злогоње" и разговарали о књизи ,,О дугмету и срећи" Јасминке Петровић по 

чијим мотивима је филм снимљен. 

 

 
 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2020/2021 г. 

 

 

08. јун -   Наставна година за ученике осмог разреда је завршена 

 
 

09. јун – Седница одељењског већа за ученике 8. Разреда одржана је у кабинету за ликовно  

Предложени су носиоци дипломе „Вук Караџић“ и носиоци посебних диплома. Сви ученици 

завршавају са позитивним успехом , а од деветог јуна кренула је припремна настава из седам 

предмета. 

 

09. јун.  · Ученици првог разреда (са учитељицама : Катарином Тришић Матић, Биљаном Злојутро, 

Горданом Аћимовић) у оквиру предмета СВЕТ ОKО НАС учили су о пожару, па су посетили 

Ватрогасни дом,  где су проширили своја знања. 

 
 

10. јун   ·  У текућој школској години трећаци су изводили огледе- Лице науке у оквиру Пројектне 

наставе. Поред тога приказују нам и портрете , рад у глини. 
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11.јун  – Након најаве (понедељак 7.6.2021.) у редовну контролу је дошао Републички просветни 

инспектор Радоје Стопић. 

 

16. јун Анђела Маринковић 6/3 освојила другу награду на фото-конкурсу 

Анђела Маринковић ученица 6/3 , је учествовала је на Еко фото-конкурсу Галерија природе, у 

организацији Гимназија "Јосиф Панчић" , а након прегледања 60 фотографија , добила је награду 

за освојено друго место.  

  
 

17. јун 2021.  ·  

Ученици првог разреда у оквиру предмета Свет око нас, ишли су у обилазак ушћа Раче и воденице 

. 

 

 

21. јун 2021.  Утакмица између наставника и ученика за крај школске године / Упркос 

неуобичајеној школској години и изузетно топлом времену , наставницима и ученицима је био 

посебан изазов да одмере фудбалско знање на терену школског дворишта. Као и увек резултат није 

најбитнија информација, али победа је овог пута припала искуснијој екипи. Наставници су 

победили 7:4 (полувреме 3:3) и на тај начин традиција фудбалског надигравања је опстала. 
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Нађа Станковић (8/2), проглашена за Ђака генерације 

 

Наставничко веће Основне школе „Рајак Павићевић“ на седници одржаној 14.6.2021. прогласило је 

Нађу Станковић ученицу 8/2 разреда , за Ђака генерације. Поред Нађе , предложени су били и : 

Сергеј Марковић 8/1, Огњен Лазић 8/3, Марта Милановић 8/3 и Теодора Радека 8/4. 

Највећи број поена освојила је Нађа Станковић (80,5) захваљујући постигнутим резултатима у току 

школовања из различитих области и на свим нивоима такмичења из : физике, математике, хемије , 

а поред тога запажене успехе постигла је и у атлетици. Највећи успех постигла је ове године из 

физике освајањем другог места на Републичком такмичењу , а као круна свега је стигао и позив да 

учествује на Српској физичкој олимпијади крајем јуна. Треба још нагласити да је уз примерно 

понашање према наставницима и свим запосленима у школи , Нађи дружење са вршњацима било 

један од приоритета. 

Поносна на своје најбоље ђаке , наша школа приредила је традиционални пријем за добитнике 

Вукове дипломе 17.6.2021 , а истом приликом уручено је  и признање за Ђака генерације 2006. 

годишта. 

Поред Нађе Станковић 8/2, која је проглашена за Ђака генерације, признања су добили : Сергеј 

Марковић 8/1, Николина Злопорубовић 8/2, Урош Аврамовић, Огњен Лазић, Марта Милановић, 

Маша Селинић (сви из 8/3), Теодора Радека 8/4 и Тијана Ђокић 8. ИО Пилица. Награде је уручио 

директор школе Драган Јовановић, а пријему су присуствовали : помоћник директора Јан Кунчак и 

одељењске старешине Весна Џекулић, Ирена Петровић, Драгица Борањац, Слађана Арсић и 

Никола Стаменић. 
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Носиоци Вукове дипломе су следећи ученици 8. разреда: Нађа Станковић   8/2  ђак генерације, 

Сергеј Марковић 8/1, Николина Злопорубовић 8/2,  Урош Аврамовић, Огњен Лазић, Марта 

Милановић, Маша Селинић (сви из 8/3), Теодора Радека 8/4 и Тијана Ђокић 8. ИО Пилица. . 

Одељењске старешине биле су им : Весна Џекулић 8/1, Ирена Петровић 8/2, Драгица Борањац 8/3, 

Слађана Арсић 8/4 и Никола Стаменић 8. ИО Пилица. Носиоци посебних диплома су следећи 

ученици 8. разреда:1. Андреја Јовановић 8/1(физичко васпитање), 2. Милица Марић 8/2 (физичко 

васпитање); 3. Радоје Митровић 8/2 (историја);4. Маша Јовановић 8/3 ( биологија), 5. Мирјана 

Јоксић 8/3 (физичко васпитање); 6. Теодора Петровић 8/3 ( биологија) ; 7. Стефан Радовановић 8/3 

(физичко васпитање); 8.Филип Тадић 8/3 (физичко васпитање); 9.Теодора Милекић 8/4 

(математика); 10. Павле Пурић 8/1 (српски језик) 

 

Завршни испит за ученике 8. разреда је био  у СРЕДУ 23.6.2021. 

 

Ученици 8. разреда полажу завршни испит три дана и то: у  СРЕДУ   23.6.2021. – тест из српског 

језика; у ЧЕТВРТАК  24.6.2021. – тест из математике ; 

у  ПЕТАК  25.6.2021. – комбиновани тест; Сва три теста су почела у девет  и трајала до једанаест 

сати, а ученици су  требали да дођу у школу до 8 и 15 и понесу одговарајући прибор (оверена ђачка 

књижица  са фотографијом и уписаним идентификационим бројем. 
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За ученике од 1. до 7. разреда у уторак 22.6.2021.  је почео летњи распуст. Подела ђачких књижица 

обављена је у понедељак  28.6.2021.  

 

22. јун 2021.  Ученици , њихове учитељице  и учитељи Основна школа "Рајак Павићевић"  на 

свечаном завршетку 4.разреда . Трг у Бајиној Башти 22.6.2021. 

 

 
26. јун 2021.  · Свечани завршетак школске године и осмогодишњег образовања у Основној школи 

"Рајак Павићевић" обележила су деца генерације 2006/07. Матурско вече је као некад организовано 

у школском дворишту. 
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28. јун 2021.  ·  

Анастасија Гавриловић 8/4 , током осмогодишњег образовања без изостанка 

Од када је школе , реткост  су ученици који не направе ниједан изостанак од првог до осмог 

разреда. Да таква деца постоје , доказ је наша ученица Анастасија Гавриловић из 8/4 одељења . 

Наиме , она је започела школовање 2013/14.  код учитељице Наташе Милановић, а затим у 

одељењу 5/4 код наставнице Слађане Арсић наредне четири године. Било је ситуација кад се није 

осећала најбоље и унаточ томе није изостала ниједан пут.  Поносна на све ученике Основна школа 

"Рајак Павићевић"  са посебним задовољством подржава овај необични подвиг, а као мали знак 

пажње Анастасији су у присуству другара и разредне , уручене две књиге уз жељу да је срећа увек 

прати. 
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ДЕСЕТКА за 8/4 из  ХУМАНОСТИ 

На крају сваке школске године , некада класични , а данас Есдневници , су прошарани разним 

оценама из уобичајених наставних предмета. Оно што је заиста дивно и служи на понос Основној 

школи "Рајак Павићевић", у претходне четири године је хуманост ученика 8/4 и њиховог 

одељењског старешине Слађане Арсић.  

Ради се о сигурно једном од најважнијих животних предмета за који не постоји посебан уџбеник у 

школама , већ се налази у племенитим душама и срцима деце, а то је ХУМАНОСТ. 

Шта су то радили ови сјајни млади људи? Сваког 8. марта , новац прикупљен за поклон разредној , 

су усмеравали у добротворне сврхе ; организовали су рођенданска изненађења неким ученицима 

који  то нису очекивали и пуно им је значило; новчано су помогли неким ученицима да оду на 

излет и да се хране у кухињи; продајом својих ствари и цртежа обезбеђивали су новац за лечење 

деце , а такође су организовано слали  СМС поруке у исте сврхе; онлајн настава у претходне две 

године је пред њих ставила нови изазов , тако да су прикупљањем средстава обезбедили компјутер 

и мобилни телефон ученицима који то нису имали. 

Круна свега овога је акција на крају 8. разреда којом су новчано помогли  Удружење деце са 

посебним потребама и Народну кухињу.  

Децо, лекције које сте научили у школи значиће вам за даље образовање, а оно што сте ви учинили 

треба да буде лекција за све нас 

 

30. јун 2021.  ·  

Нађа остварила пласман  у други круг Српске физичке олимпијаде 

Српска физичка олимпијада која се одржава у Београду ( среда 30.6.2021. и четвртак 01.07.2021), 

окупља 25 најуспешнијих младих физичара Србије . Са поносом истичемо да је наша ученица Нађа 

Станковић ( уз професорицу Веру Манојловић) успела да након првог дана оствари резултат који 

јој омогућава учешће у надметању и другог дана - практични део.  

Успех је утолико већи , јер је Нађа прошла теоретски део у конкуренцији ученика који похађају 

наставу у стручним гимназијама. 

 

01. јул 2021.  ·  

Нађа Станковић освојила 2. награду на Српској физичкој олимпијади и наставља поход ка 

Међународној олимпијади 

Након два дана такмичења (теоретски и практични део) наша Нађа је забележила фемноменалан 

успех освајањем друге награде на Српској физичкој олимпијади ,а самим пласманом изборила је 

пролаз на Изборно такмичење (септембар-октобар 2021) за Међународну олимпијаду у 

Уједињеним Арапским Емиратима.  



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2020/2021 г. 

 

 

Још једном наглашавамо да је успех утолико већи када видимо у каквој конкуренцији (ученици 

гимназија из Београда, Крагујевца ,Ниша... )  је остварила овај изузетан резултат. Честитке такође 

припадају и професорици физике Основне школе "Рајак Павићевић" , Вери Манојловић. 

Нађа је дефинитивно понос наше школе и града  , тако да сигурно заслужује пажњу и признања 

шире друштвене заједнице . 
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АВГУСТ 2021. 
 

 

27. август 2021.  ·  

Поштовани родитељи ученика првог разреда, обавештавамо Вас да ће се прозивка ученика и 

пријем првака одржати у уторак  31.08.2021. године у школском дворишту у 9 часова у складу са 

тренутном ситуацијом. Неопходно је да ученици и родитељи обавезно имају и носе маске. Детаљне 

информације о распореду, организацији и начину рада у овој школској години добићете од 

учитеља и  учитељица. 

Такође Вас обавештавамо да ће се прозивка ученика 5. разреда  одржати у уторак  31.08.2021. 

године у школском дворишту у 10  часова у складу са тренутном ситуацијом. Неопходно је да 

ученици и родитељи обавезно имају и носе маске. Детаљне информације о распореду, 

организацији и начину рада у овој школској години добићете од одељењских старешина . 

 

Захваљујући друштвено одговорним компанијама  ( Робиниа д.о.о. , Национални парка Тара, ЈКП 

12. септембар) , наша школа је добила Летњу учионицу у којој ће ученици нижих ,а и виших 

разреда по потреби одржавати наставу. 

 

 
 

Прозивка ученика и пријем првака одржани су у уторак 31.08.2021. године у школском дворишту у 

8 часова у складу са тренутном ситуацијом. Уписано је три  одељења првог разреда  плус једно 

одељење целодневне наставе. , а учитељице су : Наташа Јовановић 1/1, Драган Ресимић  1/2, 

Наташа Милановић 1/3 , Ана Баштовановић и Милена Вукашиновић – целодневна настава 1/4 и 

Стана Митровић  ИО Пилица. 

 

Прозивка ученика 5. разреда  одржана је  у уторак  31.08.2021. године у школском дворишту у 10 и 

30 часова у складу са тренутном ситуацијом . Одељењске старешине у петом разреду: Весна 

Џекулић 5/1, Драгица Борањац 5/2 , Бранка Арсенијевић 5/3, Слађана Арсић 5/4 и Никола 

Стаменић 5. ИО  Пилица.  Свечаном пријему су присуствовали  директор школе Драган Јовановић  

и педагог Слађана Кунчак. 
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НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) 

 

НАСТАВНИЦИ И ВАСПИТАЧИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  годину : 

1. Весна Ристић – Наставник хемије и биологије ; предаје хемију и биологију, одељенски 

старешина 6. ИО Пилица 

2. Арсић Слађана – Професор немачког језика;  предаје немачки језик, одељенски старешина 8-4 

3. Аћимовић Гордана – Наставник разредне наставе; учитељица 1-3 , 

4. Благојевић Даница – Професор физичког васпитања ; предаје физичко  васпитање и изабрани 

спорт ; одељенски старешина 6-2 , 

5. Богдановић Видоје – Професор музичке културе; предаје музичку културу 

6. Баштовановић Ана – Професор разредне наставе, учитељица 4-4 

7. Пурић Тихана – Професор биологије; предаје биологију, одељенски старешина 5-4 

8. Борањац Драгица  – Наставник биологије ; предаје биологију ; одељенски старешина   8-3  , 

9. Вукашиновић Милена – Професор разредне наставе ; учитељица 4-2, 

10. Гавриловић Данка – Професор разредне наставе;  учитељица 2-2. 

11.Ђокић Стаменић Ана – Професор разредне наставе ; учитељица  3-3, 

12. Ђурић Марија– Професор енглеског језика, предаје енглески језик, /породиљско боловање/ 

13. Живановић Снежана – Професор разредне наставе ; учитељица 2-1 

14. Злојутро Биљана – Професор разредне наставе ; учитељица 1-2  , 

15. Јекић Весна – Наставник српског језика ; предаје српски језик ,одељенски старешина 5-3 , 

16. Јелисавчић Милица – Наставник разредне наставе ; продужени боравак 

17. Јеремић Бранимир – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 

7-3 

18. Печеничић  Десанка – Професор руског језик, предаје руски језик ,одељенски старешина 7. 

разред -Пилица од 01.3.2021. 

19. Јовановић Драган – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и 

информатику , директор школе. од 01.3.2021. замена Нада Јеремић 

20. Јовановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 4-1, 

21. Новаковић Емилија – Наставник ликовне културе; предаје ликовну културу; цртање,сликање и 

вајање; 

22. Кунчак Јан – Професор географије; предаје географију; одељенски старешина 6-1, 

23. Лазић Сања – Професор српског језика; одељенски старешина 7-1 

24. Манојловић Вера – Професор физике, предаје физику, одељенски старешина 7-4, 

25. Миловановић Душан – Професор математике; предаје математику,одељенски старешина 6-3 

26. Милановић Наташа – Професор разредне наставе; учитељица 4-3, 

27. Печеничић Љубинка – Дипломирани теолог, предаје верску наставу 

28. Митровић Стана – Наставник разредне наставе;  учитељица  – Пилица 1. разред 

29. Павловић Негосава – Дипломирани сликар-костимограф ; предаје ликовну културу, 

30. Пејовић Сузана – Наставник енглеског језика ; предаје енглески језик, 

31. Петровић Ирена – Професор енглеског језика, предаје енглески језик , одељенски старешина 8-

2 

32. Радовановић Драган – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани 

спорт,  одељенски старешина  7-2 

33. Радуловић Вера – Наставник разредне наставе ; учитељица 3-2, 

34.  Милинковић Слободанка   – вероучитељ, предаје верску наставу 

35. Арсенијевић  Бранка – Професор српског језика; предаје српски језик 

36. Средојевић Весна – Професор разредне наставе; учитељица  – Пилица 3.. разред 

37. Стаменић Никола – Професор физичког васпитања, предаје физичко васпитање, изабрани 

спорт, одељенски старешина  8. разред – Пилица, 

38. Станојевић Жељко – Професор техничког и информатичког образовања, предаје ТиИО и 

информатику,  одељенски старешина 5-1 од 01.3.2021. 

39. Бошковић Светлана – Професор разредне наставе; учитељица  2-3  разред 
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40. Тришић Матић Катарина – Професор разредне наставе; учитељица 1-1 

41. Тришић Јевтић  Снежана – Професор разредне наставе; учитељица 3-1, 

42. Џекулић Весна – Професор историје, предаје историју,одељенски старешина 8-1 

43. Штрбац Силвана – Наставник историје и географије, предаје историју ; одељенски старешина 

5.разред Пилица 

44. Јелисавчић Марина– Професор математике, предаје математику 

45. Јовановић Верица-Професор разредне наставе, учитељица 2-4 

46. Владан Васић – Професор информатике 

47. Драгојловић Петар – Професор математике 

48. Срећковић Ненад – Вероучитељ 

49. Ивановић Драгана  – Предаје енглески  језик /замена/ 

50. Петронијевић Бојана – Професор српског језика 

51. Лазић Марко – Професор музичке културе 

52. Максимовић Гордана  – Професор разредне наставе , учитељица ИО Црвица 

53. Радовановић Катарина  – Професор разредне наставе, учитељица ИО Јасиковице 

54. Аксентијевић Снежана, Професор разредне наставе, учитељица у ИО Пилица , 2. разред 

55. Тутић Радмила, проф. географије, предаје ГВ , одељењски старешина 5-2 

56. Ресимић Драган , проф. разредне наставе , одељењски старешина  у ИО Пилица 4. разред од 

01.3.2021. 

 

 

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 до 

01.3.2021. 

Драган 

Јовановић  

Професор 

техничког и 

информатичког 

образовања, 

Директор од 

01.3.2022. 

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 

 

Техничко особље, помоћно особље 

 

Јелисавчић 

Сретен 

Водоинсталатер  Школски 

мајстор 

Митровић 

Дамљан 

Ложач парних 

котлова 

Ложач-домар  

Милошевић 

Жељка 

Куварица куварица 
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Ресимић 

Живана 

Куварица куварица 

Новотни 

Марија 

Пом.радн.у кухињи Пом.рад.у кух. 

И сервирка 

Ђокић  

Ана 

Куварица Куварица-

сервирка+пом.

радник 

Спасојевић 

Анђа 

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 

Ђокић  

Ивана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

Петковић 

Винка 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

Јањић 

 Борика  

Помоћни радник Помоћни 

радник 

 

 

 

 

Летопис приредио: 

помоћник директора 

_________________ 

Јан Кунчак 

 


