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СЕПТЕМБАР 2019.године 

 

  OШ „Рајак Павићевић“  у школској 2019/20. години ову школску годину  је започела са 803 

ученика, односно 37 одељења. Ове шк. године у први разред је кренуо 91 ученик, у ИО Пилица 10 

ученика и у ИО Јасиковице 1. 

      

Наставна година је почела према плану 2 .септембра 2019. (понедељак ) , али од ове 

школске године без класичних дневника, а уместо њих користе се електронски дневници. 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. 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 

11.9.2019. Одељењска већа за више разреде. Конситутивна седница Ученичког парламента, 

одржана је у понедељак 11.9.2019. а формирању парламента  присуствовало је 12 од 16 изабраних 

ученика. 

 Председник Ученичког парламента за школску 2019/2020. годину је: Милосављевић 

Пантелија 8/1; заменик је: Марчета Марко 8/3, док су представници у Школском одбору  : 

Филиповић Сара 8/1, Петковић Хелена 8/2. Чланови Ученичког парламента за 2019/20 годину су: 

Филиповић Сара  и Милосављевић Пантелија 8/1, Ђурић Огњен и Петковић Хелена 8/2, Марчета 

Марко и Крстић Анђела 8/3, Мијаиловић Наташа  и Митровић Крстина 8.ИО Пилица; Марковић 

Сергеј и Јовановић Ана 7/1,  Малиџан Марија и Чолић Вељко 7/2; Лазић Огњен и Максимовић 

Кристина 7/3, Филиповић Бојан и Радека Теодора 7/4 ,Ђокић Тијана и Стојановић Матија 7.ИО 

Пилица 

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

састава Савета родитеља . Конститутивна седница су одржане у четвртак 12.9.2019. Савет 

родитеља је упознат са Извештајем о раду школе у шк. 2018/2019.  и Годишњим планом рада за 

шк. 2019/2020, а донео је и одлуку  да функцију председника обавља  Злопорубовић Слађана., а 

чланови  су Матић Биљана I-1,Веизовић Јелена I-2,Костић Недељко I-3,Екмешчић Бојана I-4, 

Симић Бојан II-1,Стаменић Емилија II-2,Новаковић Ковачевић Ана II-3,Милекић Јефимија III-1, 

Ђокић Драган III-2,Филиповић Јелена III-3,Бјеличић Ивана III-4,Сарић Ивана IV-1,. Вранић 

Небојша IV-2,Сарић Љубица IV-3, Вељановски Марија V-1,Деспотовић Марија V-2,Деспотовић 

Дејан V-3,Јовановић Наташа VI-1, Веизовић АнаVI-2,Јовичић Слађана VI-3, Деспотовић Бориша 

VI-4, Јовановић Дејан VII-1,Станковић Ана VII-2,Милановић ЖељкоVII-3,. Петковић Светлана 

VII-4,Селинић Марија VIII-1,Злопорубовић Слађана VIII-2,Стаменић Вера VIII-3, Мијаиловић 

Наташа Пилица I,Марковић Јелица Пилица II,Ивановић Митровић Марија Пилица 

III,Милосављевић Дејан Пилица IV,Ђокић Ана Пилица V,Стаменић Анка Пилица VI,Митровић 

Драган Пилица VII,Илић Славиша  Пилица VIII, Тешић Биљана Јасиковице, Благојевић Марија 

Црвица. 

 12.9.2019, одржана је  седница Педагошког колегијума, а 13.9.2019. Одржано Наставничко веће на 

коме су разматрани и усвојени Годишњи план рада школе , Извештај о раду школе 2018/19. и 

Извештај о раду директора.  
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Руководиоци Стручних већа у  шк. 2019/2020. 

1.Милена Вукашиновић – веће за разредну наставу 

2.Марија Малешевић - веће за стране језике 

3.Радмила Тутић - веће за друштвене науке 

4.Драгица Борањац - веће за природне науке 

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

6. Весна Јекић - веће за српски језик 

7. Марина Караклић - веће за математику 

 

Руководиоци Одељењских већа у  шк. 2019/2020. 

1. разред - Снежана Живановић ; 2. разред - Вера Радуловић; 3. разред - Наташа Јовановић 

4. разред - Гордана Аћимовић; 5. разред – Даница Благојевић; 6. разред – Вера Манојловић ; 7. 

разред – Драгица Борањац; 8. разред – Весна Јекић 

 

Као и сваке године школу су на почетку посетили припадници МУП-а, односно ватрогасаца 

17.9.2019. и направљен је договор око одржавања часова на часовима одељењских заједница у 4. и 

6. разреду у оквиру пројекта за безбедно детињство . У оквиру обележавања недеље мобилности 

ученицима трећег разреда одржано је предавање о физичким активностима , предавање су одржале 

педијатар др Стојанка Ђурић и физијатар др Јелена Петровић,  

 

 

 

а за ученике првог разреда припадници Црвеног крста су такође имали своје активности 18.9.2019. 

 

 

 

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

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

19.9.2019. 
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  У петак 13.9.2019. одржана је и прва седница Школског одбора у новој школској години. 

Школски одбор је усвојио Извештај о раду школе у шк. 2018/2019.  и Годишњи план рада за шк. 

2019/2020. 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 1.09.2019.- 31.08.2020. односно целу школску годину. 

 На општинском Активу  директора договорено је да се три радна дана искористе за надокнаду 

понедељака (недостају три) , па је први дан за надокнаду био 24.9.2019.( уторак), а остали дани су 

23.10.2019. (среда) односно 28.11.2019. (четвртак). 

Систематски прегледи за ученике 3. 5. и 7. Разреда у ИО Пилица обављени су у среду 

25.09.2019.  , а истог дана је обављена и ревакцинација ученика 8. разреда (ДТ-ревакцина против 

дифтерије, тетануса и дечије парализе) 
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ОКТОБАР  2019.године 
  

Цена кухиње за октобар износила је  1 400 динара. 

Дводневни семинар "Негујмо српски језик" одржан је у петак 04.10.2019 и суботу 

05.10.2019. године у организацији Културног центра "Вук Караџић" из Тршића и Министарства 

културе и информисања Републике Србије. Семинару је присуствовало 15 ученика виших разреда 

и две наставнице( Сања Лазић и Весна Јекић) из Основне школе "Рајак Павићевић" и заједно са 

осталим учесницима из основних школа са територије општине Бајина Башта и општине Лучани су 

стекли лепо искуство и прилику да се упознају са значејм , неговањем и заштитом српског језика, 

писма и опште језичке културе и писмености. 

 

Ученици виших разреда Основне школе "Рајак Павићевић" ИО Пилица са наставницом 

српског језика Бојаном Петронијевић извели су представу "Модерна бајка" у у просторијама 

Црвеног крста за децу из дневног боравка "Ја имам сан" 

 

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која ове године траје од 07.октобра до 13. октобра 

2019. 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 “ ДА ПРАВО СВАКО – 

ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО – 30 година Конвенције о правима детета“. 

Програм обележавања дечије недеље реализован је кроз следеће активности ученика од 1.до 4. 

разреда у периоду од  07.10.2019-11.10.2019. 
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ПРВИ РАЗРЕД : 7.10.2019. Посета стоматолога ( предавање); 8.10.2019. Посета градској 

библиотеци; 9.10.2019. Спортски дан; 10.10.2019. Пано дечијих права и 11.10.2019. Црвени крст-

предавање на тему „ Безбедност деце у саобраћају“ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД: 7.10.2019. Полигон дечијих игара; 8.10.2019.Посета цркви; 9.10.2019. 

Предавање о здравој храни ; 10.10.2019. Дружење са децом из друге школе и 11.10.2019. Квиз 

знања 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД : 7.10.2019. Предавање стоматолога ; 8.10.2019. Дружење са ученицима из ОШ „ 

Свети Сава“; 9.10.2019. Посета Скупштини општине Бајина Башта; 10.10.2019. Хотел „ Дрина“ ; 

11.10.2019. Посета аутобуској станици „ АБ Ракета“ и Прикупљање прибора за личну хигијену 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : 7.10.2019.Предавање о пубертету;  8.10.2019.Посета цркви; .10.2019.Посета 

предузећу „ББ клека“ ; 10.10.2019. Посета ИО Пилица и 11.10.2019. Такмичење у штафетним 

играма 

 

ИО  ПИЛИЦА  - ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ и ЧЕТВРТИ РАЗРЕД : 7.10.2019. Писање порука -

ДЕЧИЈА  ПРАВА;  8.10.2019. посета библиотеци; 9.10.2019. радионице; 10.10.2019.  и 11.10.2019. 

спортске активности 

 

Распоред активности  за ученике  од петог до осмог разреда у оквиру ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ од 

07.10.2019. до 13.10.2019.  

ПОНЕДЕЉАК /07.10.2019./ -  УЧЕНИЦИ 6. РАЗРЕДА  

Комбиновано такмичење за ученике 6. разреда – одбојка (девојчице)  и фудбал (дечаци) по куп 

систему  6/3 – 6/1(прво полуфинале) ; 6/4 - 6/2(друго полуфинале). Код девојчица је пласман 

следећи: прво место 6/1, друго 6/2, а треће деле 6/3 и 6/4. У малом фудбалу најуспешнији су били 

дечаци из 6/4, затим 6/3, па 6/1 и четврто место је припало 6/2. 

УТОРАК /08.10.2019./ - УЧЕНИЦИ 7. РАЗРЕДА 

Комбиновано такмичење за ученике 7. разреда – одбојка (девојчице)  и фудбал (дечаци ) по куп 

систему: 7/2 - 7/1(прво полуфинале)  и 7/4 - 7/3 (друго полуфинале)  : Након фудбалског турнира 

код дечака редослед је следећи: 7/3, 7/1, 7/2 и7/4, а пласман код одбојкашица је : 7/4, 7/1, а треће 

место деле 7/2 и 7/3. Поред предметних наставника Данице Благојевић и Драгана Радовановића, 

велики допринос је дао и Дејан Тимотијевић који је судио утакмице на фудбалском турниру. 

СРЕДА /09.10.2018/ -   УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА  

Одбојка (девојчице)  и фудбал (дечаци) за ученике  8. разреда :фудбал 8/3 против 8/2, (фудбал и 

одбојка); фудбал 8/2 против 8/1, (фудбал и одбојка);фудбал 8/1 против 8/3, (фудбал и одбојка) 

ЧЕТВРТАК  /10.10.2018./  - УЧЕНИЦИ 5. РАЗРЕДА  

Комбиновано такмичење за ученике 5. разреда – између две ватре (девојчице) и фудбал (дечаци): 

Завршни дан турнира Дечије недеље у вишим разредима припао је ученицима петог разреда. На 

најбољи могући начин у фер и коректном надметању петаци су приказали умеће у игри "између 

две ватре" (девојчице) и малом фудбалу (дечаци), у присуству одељењских старешина. Код 

девојчица пласман је следећи : 5/3, 5/2 и 5/1, док је код дечака редослед : 5/2, 5/1 и 5/3. Утакмице 

фудбалског турнира судио је проф. Жељко Станојевић. 

Захваљујући Зорици и Душану  Мићић , почетак Дечије недеље у ОШ „Рајак Павићевић“ 

забележен је и на  ТВ 5 Ужице . 
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У оквиру Дечије недеље 8.10.2019. ученици осмог разреда Основне школе ,,Рајак Павићевић`` ИО 

Пилица са наставницом српског језика Бојаном Петронијевић одржали су радионицу о толеранцији 

"Жеље и потребе" у склопу пројекта ,,Промоција хуманих вредности" Црвеног крста Србије.,а 

10.10.2019. ученици првог и другог разреда ОШ,, Рајак Павићевић" - ИО Пилица, са наставницом 

српског језика Бојаном Петронијевић одржали су радионицу ,, Ми смо исти, ми смо различити" у 

оквиру пројекта ,, Промоција хуманих вредности" Црвеног крста Србије.  

Спортски Савез Бајине Баште је данас у оквиру дечије недеље угостио и организовао такмичење у 

забавној атлетици за ученике четвртих разреда Основне Школе “Рајак Павићевић”. 

13. октобра, девојчице 3.разреда су узеле учешће на турниру у одбојци заједно са вршњакињама из 

Рогачице и ОК "Дрина". 
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Активности ученика виших разреда 
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Након Националне дводневне обуке учитеља првог и другог и предметних наставника петог 

и шестог разреда основне школе (на обуци је учествовало 16 просветних радника наше школе. 

)  „ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА“ која је у 

августу  реализована је у Основној школи „Рајак Павићевић“ у оквиру пројекта „2000 Дигиталних 

учионица“ у нашу школу стигло је 15  Тесла лаптоп рачунара  и 11 пројектора са носачима. 

 

Преко 30 ученика седмог разреда са одељењским старешинама и ЈП Национални парк Тара уз 

финансијску подршку „Планета спорта“ данас су учествовали у акцији пошумљавања локалитета 

Суви бунар на Тари. Дечија недеља је овом акцијом завршена на најлепши начин. Циљеви ове 

активности су : развијање свести код ученика о важности очувања животне средине, развијање 

здравих стилова живота, развијање радне културе , развијање колективизма, другарских односа, 

солидарности, одговорног односа према локалној средини…Поносни на своје ученике и 

наставнике и овог пута позивамо све људе добре воље да нам се придруже у неким новим акцијама 

очувања животне средине. 
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Од 11. до 13. октобра, у чешком граду Карловe Вари, одржано је Светско Шотокан карате 

првенство . На овом такмичењу је учествовало је око 1300 такмичара из 35 земаља..У борбама на 

такмичењу најуспешнији је био најмлађи члан екипе, Душан Радовановић , ученик 4/2 ОШ „Рајак 

Павићевић“  који је свој први наступ на овако великом такмичењу крунисао освајањем трећег 

места и бронзане медаље. Поред њега наступали су и Стефан Радовановић ученик 7/3 и бивша 

ученица наше школе Нела Радивојевић уз  тренера Драгана Радовановића, наставника физичког и 

здравственог васпитања у Основној школи „Рајак Павићевић“ 

 

У другој половини октобра  ученици 3.  5. и 7. разреда су уз присуство одељенских старешина 

обавили систематски преглед у Дому здравља Бајина Башта ,а обављена је и  редовна вакцинација 

ученика 8. разреда. 

 Општинско такмичење у атлетици одржано је у четвртак 17.10.2019. на градском стадиону у 

Лугу..Наставница Даница Благојевић која годинама уназад успешно предводи младе атлетичаре 

наше школе и ове године је тренирала и селектовала оба тима. Најуспешнија школа у када је реч о 

екипном такмичењу, била је Основна школа „Рајак Павићевић“ која је освојила прво место у обе 

конкуренције и остварила пласман на Окружно такмичење наредне недеље, а друго место припало 

је ученицима Основне школе „Свети Сава“.Поред наше екипе пласман на Окружно такмичење , 

освајањем првог места , остварили су и следећи појединци  у конкуренцији млађих пионира: 

Карадаревић Нина 4/3 , Јана Сарић 4/3, Ана Петронијевић 4/2,  Злопорубовић Лазар 4/3, Јована 

Кремић 5/1,  Огњен Ранковић 6/1, Богдан Деспотовић 6/4,  (сви из  Основне школе“Рајак 

Павићевић“ ). 
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Сада већ традиционална спортска манифестација у организацији Спортског Савеза Бајине Баште, 

овога пута дивни домаћини из Пилице (18.10.2019.) угостили су децу из Рогачице, Костојевића и 

Бачеваца. Преко седамдесеторо дечака и девојчица надметало се у одбојци, малом фудбалу и 

стоном тенису.  Велико хвала свим наставницима који су водили екипе и спортски поздрав до 

следећег дружења. Најуспешнији на фудбалском турниру су били ученици из Костојевића , 2. 

место припало је ОШ „С.Јоксимовић“ из Рогачице, 3. су били ученици ОШ „Р.Павићевић“ – ИО 

Пилица , а 4. ОШ „С.Јоксимовић“ ИО  Бачеваци . Код одбојкашица пласман је следећи : прво 

место ОШ „Р.Павићевић“ – ИО Пилица , друго ОШ „С.Јоксимовић“ из Рогачице, треће ОШ 

„Д.Јерковић“ из Костојевића и чеврте су биле ученице ОШ „С.Јоксимовић“ ИО  Бачеваци . Све 

школе на крају такмичења су добиле поклоне од Спортског Савеза ББ . 

 

 

Резултати јесењег кроса 21.10.2019. 

1.разред –девојчице : 1. Ања Куручев (1/2), 2.Теодора Малешевић (1/4), 3. Александра Марковић 

(1/4); 1.разред – дечаци: 1.Урош Сарић (1/2), 2.Аљоша Јашић (1/2), 3.Вукашин Ђокић (1/2); 

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

(2/2); 2.разред -дечаци: 1. Лaв Дуловић (2/2), 2. Кристијан Лазић  (2/2) , 3. Душан Сарић  (2/2); 

посебно признање за срчаност и пожртвованост добио је Душан Фредотовић (2/2); 

3.разред –девојчице: 1. Анђела Лазић (3/3), 2. Ема Веизовић (3/4) и Спасојевић Емилија (3/4) , 

3.Елена Васиљевић  (3/1); 3.разред  -дечаци : 1. Алекса Ђокић (3/4),  2. Урош Ђокић  (3/3), 3. 

Андрија Васиљевић (3/1); 

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

4.разред – дечаци: 1. Душан Радовановић (4/2), 2. Лазар Злопорубовић (4/3)  3. Вук Дуловић (4/1); 
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5.разред –девојчице : 1. Јована Кремић (5/1) 2.Ивана Лукић (5/3), 3. Маја Семјанов (5/1); 

5.разред – дечаци :1. Страхиња Савић  (5/1), 2. Његош Николић (5/2), 3. Михајло Малешевић (5/2); 

6.разред –девојчице : 1. Неда Грмуша (6/1 ) 2. Ана Котарчевић (6/1) 3. Наталија Лукић (5/1); 

6.разред  – дечаци : 1. Урош Савић (6/2) 2. Богдан Деспотовић (6/4) 3. Огњен Ранковић (6/1) ; 

7.разред –девојчице : 1. Марта Милановић (7/3) , 2. Маша Селинић((7/3), 3. Нађа Станковић (7/2); 

7.разред  -дечаци: 1. Стефан Радовановић (7/3), 2.Филип Тадић (7/3) 3. Алекса Рогић  (7/4); 

8.разред –девојчице : 1. Јелена Петровић (8/1) 2. Сара Филиповић  (7/1) 3. Тамара Милосављевић 

(7/1); 8.разред – дечаци: 1.Мирослав Митровић  (8/1), 2.Матеја Милосављевић (8/2) 3. Данило 

Новаковић  (8/2); 

 

 

Фудбалска утакмица између наставника и ученика ,након јесењег или пролећног кроса из 

године у годину привлачи све већу пажњу.  Екипа наставника играла је у следећем саставу: Драган 

Јовановић, Бранимир Јеремић, Драган Радовановић, Петар Драгојловић, Ненад Срећковић, Јан 

Кунчак, Дамњан Митровић и по први пут једна дама,   учитељица Ана Баштовановић. Ученици су 

наступили у следећем саставу: Марко Марчета 8/3, Драган Јездић 8/3,  Матеја Милосављевић 8/2, 

Ђорђе Панић 8/2, Пантелија Милосављевић 8/1, Ђорђе Петровић 8/2, Реља Живановић 8/1 , Стефан 

Радовановић 7/3,  Филип Тадић 7/3 и Вељко Матић 8/3. Иако резултат није у првом плану, ове 

године ученици су приказали изузетно познавање и сналажење на фудбалском терену и убедљиво 

савладали наставнике резултатом 8:4 ( прво полувреме 4:0). Стрелци за ученике су били : Ђорђе 

Панић и Пантелија Милосављевић по два гола , а по један гол су постигли: Стефан Радовановић, 

Реља Живановић, Драган Јездић и Матеја Милосављевић, а код наставника Петар Драгојловић је 

постигао три гола уз један гол Бранимира Јеремића. Судија утaкмице био је Жељко Станојевић. 
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На Окружном такмичењу у атлетици које је одржано 24.10.2019. у СЦ „Браћа Милутиновић“ у 

Бајиној Башти (домаћин Основна школа „Свети Сава“) , обе екипе наше школе поново су 

оствариле најбољи резултат и пласирале се на Међуокружно такмичење које се одржава наредне 

године.Женска екипа је била у следећем саставу : Милановић Марта 7/3 – 300 метара, штафета; 

Селинић Маша 7/3 – 600 метара; Марић Милица 7/2 – бацање кугле;  Станковић Нађа 7/2 – скок у 

вис; Грмуша Неда 6/1 -100 метара, штафета; Филиповић Сара 8/1 -штафета и Тешић Александра 

6/3 – скок у даљ, штафета; Поред екипног успеха треба поменути и појединачне резултате – Марта 

Милановић прва на 300 м; Маша Селинић трећа на 600м , Марић Милица трећа у бацању кугле. 

 

 Мушку екипу су чинили: Петровић Тодор 8/1 – штафета;  Милосављевић Матеја 8/2 – 100м, 

штафета ; Новаковић Данило 8/2 – скок у вис, штафета; Матић Вељко 8/3 – бацање кугле; Марчета 

Марко 8/3 – 300 метара, штафета; Митровић Мирослав 8/3 – 800 метара; Рабасовић Радомир 8/3 – 

скок у даљ и  Милосављевић Пантелија 8/1 .  Дечаци су такође постигли лепе резултате и у 

појединачној конкуренцији, прво место припало је: Мирославу Митровићу и Радомиру 

Рабасовићу, друго место су заузели Данило Новаковић, Матеја Милосављевић, а треће Матић 

Вељко и Марко Марчета. 
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Уз њих пласман на следећи ниво такмичења, освајањем првог места,  остварили су следећи 

ученици нижих разреда  –Нина Карадаревић 4/3 60 м,  Бодган Деспотовић 6/4 скок у даљ , Огњен 

Ранковић 6/1 60 м, Јована Кремић 5/1 скок у даљ;   друго место заузела је Јана Сарић 4/3  у  скоку у 

даљ , Лазар Злопорубовић 4/3 на 300 м је био трећи ,а  Ана Петронијевић 4/2 на  300 м је била 

четврта.Поред ученика ,заслуге за пласман на Међуокружно такмичење припадају и наставници 

Даници Благојевић која их је припремала за такмичења. 

 

 

Ученици другог разреда са учитељицама Аном Ђокић Стаменић, Вером Радуловић и Надом 

Јеремић, у оквиру Пројектне наставе на тему Млади за старе, посетили су Црвени крст 26.10.2019. 

. Разговарали су о времену и начину како проводимо време са старијима из окружења , а овом 

приликом су однели и симболичну помоћ старим особама.  У оквиру пројектне наставе - " У свету 

дечијих инструмената", одељење I-4 и учитељица Верица Јовановић  је представило  у учионици. 

 

 

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 2019.године 
  

 Цена исхране у кухињи за месец новембар износи 1 200 динара   

 

Општинско такмичење у стоном тенису одржано је у петак 01.11.2019. године у Основној 

школи „Свети Сава“ која је била организатор. На такмичењу су учествовале све школе са 

територије општине Бајине Баште, а нашу школу представљале су екипе из матичне школе и ИО 

Пилица са професором физичког и здравственог васпитања, Николом Стаменићем. 

Највећи успех постигла је ученица 8. разреда из ИО Пилица , Крстина Митровић која је освојила 

прво место, а овим резултатом се пласирала на Окружно такмичење које ће се одржати 22.11.2019. 

у Чајетини. 

На  такмичењу су постигнути  следећи резултати; 

Дечаци екипно:  1.место ОШ ,,Душан Јерковић,, Костојевићи 

2.место ОШ "Рајак Павићевић" ,ИО Пилица (Милош Веселиновић, Милутин Божић, Зоран 

Божић) ; 3.место ОШ „Рајак Павићевић“.(Матеја Милосављевић ,Реља Живановић и Филип 

Тадић ) 

Девојчице екипно:  1.место ОШ,,Душан Јерковић,,, Костојевићи 

2.место ОШ,,Свети Сава,  3.место ОШ „Рајак Павићевић" ИО Пилица (Крстина Митровић, 

Наташа Мијаиловић). 

Појединачно дечаци: 1.место Богдановић Вукашин, Костојевићи ; 2.место Александар 

Благојевић, ОШ „Стеван Јоксимовић“, Рогачица ;3.место Милош Веселиновић, ИО Пилица 

Девојчице појединачно: 1.место Кристина Митровић, ИО Пилица 2.место Марија Секулић, 

„Душан Јерковић“, Костојевићи  3.место Маријана Благојевић, „Стеван Јоксимовић“Рогачица 

 

 

У уторак  05.11.2019. одржана  је  Друга седница Одељенског већа ,  

Дневни ред:  

1. Разматрање и усвајање програма наставе у природи и екскурзије  у шк. 2019/2020. 

( Програм наставе у природи и екскурзије садржи: образовне и васпитне циљеве и задатке; 

садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце 

предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију, начин 

финансирања и друга питања од значаја за реализацију програма наставе у природи и екскурзије)  

2. Избор чланова Одељењских већа у комисију за јавне набавке , односно, спровођење наставе у 

природи и екскурзија  

3. Текућа питања 
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Ученици нижих разреда Основне школе „Рајак Павићевић“ заједно са учитељицама заслужили су 

највише оцене из предмета који се не налази у дневнику а зове се хуманост и солидарност. Наиме 

претходних неколико дана прикупили су поприлично велике количине школског прибора. 

Пернице, свеске, фломастери и остали школски прибор су уручени издвојеним одељењима у 

Црвици и Пилици , ђацима којима је то неопходно. 

 

 

Ученици Основне школе "Живан Маричић"из Жиче , који су на рекреативној настави на планини 

Тари, посетили су другаре из наше школе, Издвојено одељење на Јасиковицама - учитељица 

Катарина Радовановић. Деца обе школе су имала прилику да се упознају са новим другарима и да 

на нов и необичан начин проведу дан у школи, односно у природи. 

 

 

 

7. новембар  - Школско такмичење из математике одржано је у Основној школи "Рајак Павићевић" 

уз учешће ученика од трећег до осмог разреда и наравно учитељица и професора математике ,а 77 

ученика је остварило пласман на следећи ниво такмичења. 

 

3. РАЗРЕД:  

1.Андрија Васиљевић 3/1 (уч. Наташа Јовановић) 2.Елена Васиљевић 3/1 3.Вукашин Васић 3/1  

4.Огњен Милекић 3/1 5.Лана Симић 3/1 ; 6.Алексије Ивановић 3/2 (уч. Милена Вукашиновић)  

7.Милош Ђуричић 3/2 , 8.Андрија Цветановић 3/2,.9.Алекса Трипковић 3/2 10.Данило Ђорђевић 

3/2 ;  11.Александар Ђокић 3/3 (уч. Наташа Милановић) , 12.Милош Павловић 3/3 ,13.Јакша 

Стаменић 3/3 ,14 Искра Гавриловић 3/3,15.Ена Цвијовић 3/3, 16.Димитрије Стаменић 3/3; 17.Лука 

Мандић 3/4 (уч. Ана Баштовановић) ,18.Стефан Радовановић 3/4 ,19.Димитрије Марковић 3/4 

,20.Димитрије Лончар 3/4 ,21.Лука Ђурић 3/4,  

22.Алекса Ђокић 3/4,  23.Валентина Ђокић 3.ИО Пилица (уч. Весна Средојевић),24.Стефан Божић 

3.ИО Пилица  
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4. РАЗРЕД: 

1. Кристина Алексић 4/1 (уч. Катарина Тришић Матић),2. Андреј Тењовић 4/1 ,3. Вук Сарић 4/1  4. 

Војин Радовановић 4/1,5. Јасмина Јанковић 4/1,6. Огњен Манојловић 4/1,7.Мина Кокић 4/1 ,8. 

Ђурђина Вранић 4/2 (уч.Биљана Злојутро),9. Игор Тешић 4/2 ,10. Ана Петронијевић 4/2 ,11. Вук 

Станковић 4/2,12. Јелена Обрадовић 4/3 (уч.Гордана Аћимовић), 13. Нина Карадаревић 4/3 .14. 

Јован Мандић 4/3.15. Јасмина Јеремић 4/3.16. Лазар Злопорубовић 4/3  

 

5.РАЗРЕД: 

1.Павле Бошковић 5/1, 2.Михаило Малешевић 5/2, 3.Милица Јончић 5/2, 4.Лука Марковић 5/2, 

5.Виктор Деспотовић 5/2, 6.Тијана Марковић 5/3, (проф.Душан Миловановић) 

7. Бојана Мићић 5.Пилица ,8.Марко Димитријевић 5.Пилица ,9.Ангелина Kадијевић 5.Пилица 

(наст.Тијана Гачић) 

 

6.РАЗРЕД: 

1.Урош Савић 6/2  и 2.Огњен Радовановић 6/2 (проф.Душан Миловановић) ,3.Николина Јовановић 

6/1 ,4.Аника Петровић 6/4, 5.Исидора Радека 6/3 , 6.Александар Симић 6/1 , 7.Огњен Ранковић 6/1 , 

8.Никола Маринковић 6/1, 9.Душан Тијанић 6/3 ,10.Јелена Вуковић 6/3,  11.Теодора Благојевић 6/4 

,12.Марио Јашић 6/4 ,13.Даринка Јанковић 6/1 ,14.Ивана Јеремић 6/3 (наст. Марина Караклић) 

 

7.РАЗРЕД:  

1.Теодора Радека 7/4 ,  2.Теодора Милекић 7/4 , 3.Марта Милановић 7/3 ,  4.Огњен Лазић 7/3 , 

5.Маша Селинић 7/3 , 6.Бојан Филиповић 7/4 , 7.Урош Аврамовић 7/3 (проф.Петар Драгојловић) и 

8.Нађа Станковић 7/2 (проф.Душан Миловановић) 

 

8.РАЗРЕД: 

1.Тодор Петровић 8/1 , 2.Јелена Злопорубовић 8/2, 3.Анђелија Стаменић 8/3, 4.Ђорђе Петровић 8/2 

, 5.Константин Селинић 8/1  и 6..Данило Новаковић 8/2 (наст. Марина Караклић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2019/2020г. 

 

8. новембар   "Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о 

вредностима шума код младих" .  

Спровођење програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Покрет горана Србије у 

сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Националним парком 

Тара, организовао је једнодневну горанску радионицу у којој је учествовало и пет ученика 

6.разреда наше школе , Неда Грмуша, Александар Симић, Аника Петровић, Данијел Глигић и 

Катарина Пашић са педагогом школе Кунчак Слађаном. Поред интересантних предавања у 

просторијама управне зграде Националног парка Тара ђаци су посетили и расадник. 

 

 

На основу Закона о државним и другим празницима и Календара образовно васпитног рада за 

основне школе У Републици Србији (Сл.гласник бр. 5/2019) понедељак 11.новембар је нерадни 

дан. Тај дан славимо као „Дан примирја у првом светском рату“.  Уторак  12.11 2019. је наставни 

дан по уобичајеном распореду часова и активности. 

 

 

У организацији Центра за едукацију Ns pro group из Ужица и реализатора професора Драгана 

Јовановића, заинтересованим ученицима наше школе од 2. до 5. разреда омогућено је да стекну 

нова знања из информатике. Радионица је забавно-едукативног карактера и подстиче децу да 

постану активни корисници Web садржаја. 

 

 

 

На основу Годишњег плана рада школе за текућу школску годину, четвртак  28.11.2019. је рађен  

по распореду часова за понедељак. 
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Као мала традиција уведено је обележавање , односно прослава и дружење поводом јубиларних 

награда које су ове године биле веома бројна, Драган Ресимић 35  , Јела Јањић и Весна Јекић за 30 

година; Вера Манојловић , Ана Ђокић Стаменић , Весна Џекулић и Јан Кунчак 20 година и Марија 

Малешевић 10 година рада у образовању. 

 

 

 

 

Атмосфера са представе " Веселе чаролије", која је 26.11.2019. приказана ученицима првог и 

трећег разреда у просторијама наше школе, а 29.11.2019 . за ученике 2. и 4. разреда. 

                         

 

 

 

У среду  27.11.2019. одржана је редовна седница Одељењских већа у вези са првим тромесечјем, а 

28.11. 2018 одржана је и седница Наствничког већа.   
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ДЕЦЕМБАР 2019.године 

 

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

Ученици ОШ ,,Рајак Павићевић" ИО Пилица ( Наташа Мијаиловић, Тијана Драгојловић, Kрстина 

Митровић, Марина Деспотовић, Николина Зарић, Марија Митровић, Слађана Митровић, Тијана 

Ђокић, Марина Зарић, Милутин Божић,Емилија Радовановић, Вук Јакшић, Ђорђе Савић, Урош 

Јакшић, Вук Савић) са наставницом српског језика Бојаном Петронијевић извели су представу 

,,Модерна бајка" у Спортско-културном центру у Пожеги 03.12.2019. поводом обележавања 

Међународног дана особа са инвалидитетом, a након успешно изведене представе посетили су 

Пољопривредну школу ,,Љубо Мићић" са домом ученика . 

 

 

 

Општинско такмичење из математике одржано је у суботу 07.12.2019. у Основној школи „Свети 

Сава“ у Бајиној Башти.  

Ученици наше школе постигли су веома вредне резултате у категоријама од трећег до осмог 

разреда. Прво место у својим категоријама освојили су : Димитрије Лончар 3/4 ,Лана Симић 3/1, 

Димитрије Марковић 3/4, Ђурђина Вранић 4/2 , Вук Сарић 4/1 и Тодор Петровић 8/1; друго место 

припало је : Васиљевић Елени 3/1, Радовановић Стефану 3/4 Ђурић Луки 3/4, Радовановић Војину 

4/1, Радека Теодори 7/4, Петровић Ђорђу 8/2; а на треће место пласирали су се: Милош Павловић 

3/3, Стефан Божић 3. ИО Пилица, Александар Ђокић 3/3 , Алекса Ђокић 3/4, Михаило Малешевић 

5/2, Теодора Благојевић 6/4, Маша Селинић 7/3 ,Урош Аврамовић7/3 и Анђелија Стаменић 8/3.  

Треба још истаћи да је десет ученика из наше школе добило похвалу , а то су : Огњен Милекић 3/1 

,Андрија Васиљевић 3/1,Кристина Алексић 4/1 , Ана Петронијевић 4/2, Нина Карадаревић 4/3 и 

Јован Мандић 4/3.  

Заслуге за добре резултате припадају учитељицама и предметним наставницима : Ана 

Баштовановић 3/4 , Наташа Јовановић 3/1, Биљана Злојутро 4/2, Катарина Тришић Матић 4/1, 

Марина Караклић 8. разред и 6/4, Петар Драгојловић 7/3 и 7/4, Наташа Милановић 3/3 , Весна 

Средојевић 3. ИО Пилица, Душан Миловановић 5/2 и Гордана Аћимовић 4/3.  
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У четвртак 19.12.2019. је крсна слава Свети Никола. Тога дана биће одсутан велики број  ученика, 

наставника и других запослених у школама. Због тих околности све школе на територији општине  

Бајина Башта радиће са скраћеним часовима на тридесет минута.  

Завршетак сваке календарске године обележава се избором најбољих спортиста. Ове године у 

организацији Спортског савеза , Установе Култура и Туристичке организације Тара-Дрина под 

покровитељством општине Бајина Башта, 13.12.2019. подељена су признања најбољим 

спортистима и клубовима за 2019. годину. 

Са поносом истичемо да је у категорији најбољих младих нада и одраслих , пет садашњих и пет 

бивших ученика наше школе, понело титулу најбољи спортиста Бајине Баште. Награде за најбоље 

младе наде добили су : фудбалер ФК „Слога“ Матеја Милосављевић 8/2, каратисти КК 

„Омладинац“ Маша Селинић 7/3 и КК „Тара“ Душан Радовановић 4/2, одбојкашица ОК „Дрина“ 

Мирјана Јоксић 7/3 и тенисер ТК „Викинг“Андреја Јовановић 7/1. 
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У недељу  22.12.2019.   је успешно организован пети  по реду  Куп Sally de Beaumont 2019. 

Овогодишњи турнир је одржан у спортској сали наше школе,а осим школе домаћина на турниру су 

учествовале и следеће школе:  ОШ „Душан Јерковић“ из Костојевића ,  ОШ „Стеван Јоксимовић“ 

из Рогачице, ОШ „Рајак Павићевић“ ИО Пилица и ОШ „Свети Сава“из Бајине Баште. Судије на 

турниру су биле  наставници  Александар Максимовић,  Росић Милош, Драган Радовановић, 

Станојевић Жељко и Катанић Горан .За победнике у генералном пласману додељени су и пехари за 

ученике нижих и виших разреда. Најуспешнија школа у конкуренцији нижих разреда код 

девојчица  је ОШ „Свети Сава “ из Бајине Баште, док су код дечака пехар освојили ученици ОШ 

„Рајак Павићевић“. У конкуренцији виших разреда и код кадеткиња и код кадета , најуспешнији су 

били ученици из ОШ „Душан Јерковић“ из Костојевића. 

 

 За победнички пехар нашег донатора надметало се 13 мушких  и 12 женских екипа са преко 75 

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

1. и 2. разред (млађе пионирке)– 1. МЕСТО –  ОШ „С.Сава“ Б.Башта (Милица Веселиновић 1/3, 

Магдалена Радовановић 2/3 и Мајда Петровић 2/3), 2.МЕСТО  – ОШ „Р.Павићевић“ Б.Башта  

(Катарина Митровић 2/3); 
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 1. и 2. разред (млађи пионири) 1.МЕСТО ОШ „Р.Павићевић“ ( Михаило Јовановић 2/1 , Урош 

Сарић 1/2 , Вукашин Ђокић 1/2 и Крсман Васиљевић 2/3) 2.МЕСТО  ОШ „С. Сава“ Б.Башта 

(Богдан Југовић 1/3, Богдан Јовановић 2/3 и Милош Симеуновић 2/3); 

 

  

3. и 4. разред  (старије пионирке)  1.МЕСТО – ОШ „Р.Павићевић“ Б.Башта ( Јана Сарић 4/3, Уна 

Лукић 3/4  и Дарија Јовановић 4/2); 2.место ОШ  „С.Сава“ Б.Башта (Александра Веселиновић 4/1, 

Марта Живановић 3/1 и Катарина Пурковић 4/1); 

 

  

3. и 4. разред  (старији пионири) 1. МЕСТО – ОШ „Р. Павићевић“ Б.Башта (Ђорђе Ристивојевић 

4/1 , Димитрије Стаменић 3/3 и Алекса Ђокић 3/4). ; 2. МЕСТО – ОШ „С. Сава“ Б.Башта (Илија 

Врањеш 4/2, Марко Савић 4/1 и Душан Бојић 4/1); 3. МЕСТО – ОШ „Д.Јерковић“ Костојевићи 

(Лука Пајић 4. и Тамара Глигоријевић 4.); 
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5. и 6. разред девојчице (млађе кадеткиње)–  1. МЕСТО –  ОШ „С. Сава“ Б.Башта (Милица 

Ђокић 6/2, Анастасија Ивановић 6/2 и Јана Павловић 6/2) , 2. МЕСТО –  ОШ „Р.Павићевић 

„Б.Башта ( Милица Јончић 5/2 и Анђела Маринковић 5/3 ); 3.МЕСТО – ОШ „Д. Јерковић“ 

Костојевићи (Јована Вукашиновић 6. Невена Секулић 5. и Ружа Лазаревић 6.) ; 

 

  

5. и 6. разред  (млађи кадети) – 1. МЕСТО – ОШ „Д. Јерковић“ Костојевићи ( Вукашин 

Богдановић 6., Богдан Богдановић 6. и Никола Пајић 6. ); 2.МЕСТО –ОШ „С. Сава“ Б.Башта 

(Бранислав Јовановић 6/4, Иван Марковић 6/2, Матеја Јосиповић 6/1 и Марко Јездић 6/2).3.МЕСТО 

– ОШ „Р. Павићевић“ Б.Башта ( Матеја Лукић 6/1, Никола Ненадовић 5/1, Вук Миловановић 5/2); 

 

  

7.и 8. разред  (старије кадеткиње) – 1. МЕСТО – ОШ „Д.Јерковић“ Костојевићи  (Марија 

Секулић 8. Тијана Глигоријевић 7. Ана Спасојевић 7.); 2. МЕСТО – ОШ „Р.Павићевић“ ИО Пилица  

(Крстина Митровић 8. Наташа Мијаиловић 8. Тијана Ђокић 7.). 3. МЕСТО  – ОШ „С.Јоксимовић “ 

Рогачица (Бојана Николић 8. Маријана Благојевић 7 . Биљана Јовановић 7); 
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7. и 8. разред дечаци (старији кадети)  – 1.МЕСТО –  ОШ „Р. Павићевић“ Б.Башта (Матеја 

Милосављевић 8/2,Андреја Јовановић 7/1, Душан Јовановић 8/1); 2.МЕСТО ОШ „Д. Јерковић“ 

Костојевићи (Лукић Бранко 8., Марко  Петронијевић 7. Милорад Митровић 8.), 3.МЕСТО – ОШ 

„С.Сава“ Б.Башта (Андрија Марковић 7/4, Алекса Марковић 7/3 , Алекса Ђорђевић 7/2). 

 

     

 

  

 

 

На општинском такмичењу одржаном у Бачевцима 25.12.2019. Основна школа „Рајак Павићевић“ 

је имала представнике у обе категорије.Мушка екипа ОШ“Рајак Павићевић“ освојила је прво место 

и тиме остварила пласман на Окружно такмичење.  
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У саставу екипе били су: Марко Марчета 8/3, Матеја Милосављевић 8/2, Данило Новаковић 8/2, 

Вељко Матић 8/3, Драган Јездић 8/3, Михаило Рогић 8/1, Сергеј Марковић 7/1 , Андреја Јовановић 

7/1 и Душан Јанковић 6/2. Резултат финалне утакмице са ОШ“Стеван Јоксимовић“. био је 2:0Код 

девојчица , екипа наше школе освојила је такође прво место уз пласман на окружно такмичење. У 

саставу екипе били су: Тамара Милосављевић 8/1, Наташа Димитријевић 8/2 , Анђелија Стаменић 

8/3 , Елена Попадић 8/3 , Сара Филиповић 8/1 , Анђела Kрстић 8/3 , Марта Милановић 7/3 , 

Мирјана Јоксић 7/3 , Николина Злопорубовић 7/2 , Kрстина Митровић 8. ИО Пилица и Наташа 

Мијаиловић 8.ИО Пилица , а резултат финалне утакмице са екипом ОШ“Свети Сава“ био је 2 : 0. 

Селектор и тренер обе екипе је професорица Даница Благојевић.Извештај о такмичењу написали 

ученици 7/1 Маша Лукић и Сергеј Марковић. 

 

Последњи наставни дан у календарској 2019. години је петак 27.12.2019. Након тога нам следе 

новогодишњи и божићни празници када неће бити наставе све до 08.01.2020. када се наставља 

прво полугодиште. 

13.децембра интерактивна  представа слободног уметника Луке Пиљагића по мотивима драме 

„Јазавац пред судом“, Петра Кочића.Присутнио ученици шестог разреда и наставнице Сања Лазић, 

Бранка Арсенијевић и Весна Јекић  
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ЈАНУАР  2020.године 
 

Цена кухиња за јануар  износила је  1 000 динара. 

  

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја у петак 10.01.2020.године 

објављен је  КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ. 

Први наставни дан је среда  08.01.2020. када у прву смену полазе ученици 1,3,5,6,7. и 8. 

разреда, док  у другу смену иду ученици 2. и 4. разреда. 

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

директора, помоћника директора, учитељица 3. разреда, наствнице српског и наставника музичке 

културе.   

10. 1. 2020  и 22.1. 2020. У посету нашој школи, односно ученицима 8. разреда  дошли су 

ученици Гиманзије „Јосиф Панчић“ и одржали предавање о психоактивним сустанцама и 

опасностима и Асертивној комуникацији. 

 

 

 

Дана 27.1.2020.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  27.01.2020. обележили су ученици трећег разреда са својим 

учитељицама (Наташа Јовановић, Милена Вукашиновић, Наташа Милановић и Ана 

Баштовановић), чланови школског хора (наст. Видоје Богдановић)  
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У оквиру пројекта „Школе за 21 век“ у хотелу Метропол у Београду 28.1.2020, додељено је 17.500 

микро:бит уређаја за 480 школа из Србије. Наша школа уз присуство директора Драгана Ресимића, 

добила је бесповратно и без обавезе за противуслугу 50 микро: бит уређаја, чија је вредност 512,5 

GBP.  Oви уређаји ће помоћи основцима да лакше савладају основе програмирања. „Школа за 21. 

век“ је трогодишњи програм који финансира Влада Велике Британије преко Британског савета, уз 

подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја  и Владе Србије.На конференцији 

су присуствовали: Клер Сирс, директорка British Council-a у Србији, Шан Меклеод, британска 

амбасадорка у Србији, Младен Шарчевић, министар просвете науке и технолошког развоја у Влади 

Републике Србије, Ана Брнабић, премијерка Републике Србије, др Милан Пашић, помоћник 

министра за предшколско и основно образовање, Катарина Алексић, руководилац Центра за 

образовну технологију, ЗВКОВ, Катарина Анђелковић, координаторка пројектних активности 

Фондације „Петља“, Далибор Тодоровић, наставник ИКТ-а и водитељ обука British Council-a и 480 

позваних директора школа које су то добиле. 

 

 

 

Лепа навика, односно традиционални маскенбал у оквиру професионалне оријентације 

ученика 8. разреда, одржава се последњег радног дана у првом полугодишту 31.01.2020.. Као и 

сваке године ученици су били веома креативни и оригинални у избору занимања – маски, којим ће 

се можда бавити у будућности. Цео пројекат су одрадили ученици, одељењске старешине и 

педагог школе Слађана Кунчак. 

  

 

–Прво полугође школске 2019/2020. завршено је у петак 31. 1. 2020. 

–Подела књижица обављена је у среду 5. 2. 2020. у 9 часова за 1,3,5,6,7. и 8. р, а за 2. и 4.р. у 10 

часова.  –Зимски распуст почео је  у понедељак 3.2.2020 . а Настава у другом полугођу је требало 

да почне у уторак 18.2.2020, по устаљеном распореду часова и активности.  
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ФЕБРУАР 2020.године 

 

Цена кухиња за фебруар  износила је  300  динара  

 

У међувремену , док су ученици били на зимском распусту у школском двориштижу је 

реконструисана ограда према стамбеним објектима у главној улици. Радници ЈКП „12. 

сепртембар“ су искористили лепо време  и на најбољи могући начин урадили овај посао. Велика 

захвалност. 

 

 

У циљу превенције ширења грипа у популацији деце и младих, а имајући у виду актуелне 

епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја донело је одлуку да се продужи зимски распуст у основним и средњим 

школама у Републици Србији. Распуст је продужен до петка 21. фебруара 2020. године, а први 

наставни  дан је понедељак 24. фебруар 2020. године, у прву смену кренуће ученици 2,4,5,6,7. и 

8.р, а у другу смену ученици 1. и 3. разреда. 

 

Након продужетка првог полугођа, прво такмичење било је у суботу 22.02.2020. из познавања 

немачког језика, а нашу школу представљале су Кристина Давидовић и Јелена Злопорубовић (обе 

из 8/2) са предметном професорицом Слађаном Арсић, нажалост нико из наше општине није успео 

да се пласира на следећи ниво такмичења. 

 

Други дан је био веома успешан за представнике наше школе , а посебно су се истакли млади 

физичари  предвођени проф. Вером Манојловић. Најбољи резултат од свих такмичара (укупно 15 

из три школе) остварила је Нађа Станковић 7/2 са 85 поена и освојеним првим местом наставља 

такмичење. Код ученика осмог разреда, такође прво место освојио је ученик наше школе Тодор 

Петровић 8/1,  док је у конкуренцији 6. разреда Александар Симић 6/1 освојио друго место.Поред 

њих нашу школу представљали су и Јанко Павловић, Борис Јанковић и Марио Јашић (сви из 6/4). 

Друго такмичење у недељу 23.02.2020. било је из енглеског језика, а најбољи резултат и једини 

остварени пласман на Окружно такмичење из општине Бајина Башта , постигла је Анастасија 

Милосављевић 8/3 са 35 поена уз освојено друго место. Представници наше школе били су и 

Јелена Злопорубовић 8/2, Ружица Кнежевић 8/3 , Викторија Радосављевић 8/2 са предметним 

професором Бранимиром Јеремићем. 

 

 

Субота 29.02.2020. је била  наставни дан са распоредом часова од уторка. Часови ће бити скраћени 

на 30 минута. Ова наставна субота ради се као замена за уторак 18.02. 2020. када нисмо радили 

због епидемије грипа. 
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"ПАЖЉИВКО" У НАШОЈ ШКОЛИ 

У оквиру пројекта "Пажљивкова смотра", у организацији Агенције за безбедност саобраћаја, 

ученици првог и другог  разреда у матичној школи и у издвојеним одељењима, данас су решавали 

тест о правилном и безбедном понашању у саобраћају. 

 

 

 

 

Уместо на теренима СРЦ „Браћа Милутиновић“ (због невремена и штете на головима) , општинско 

такмичење у футсалу одржано је у школском дворишту Основне школе „Рајак Павићевић“ 

29.02.2020. Учествовало је шест школа – „Рајак Павићевић“ , „Свети Сава“, из Бајине Баште, 

„Душан Јерковић“ из Костојевића, „Стеван Јоксимовић“ из Рогачице и ИО Бачевци, „Рајак 

Павићевић“ – ИО Пилица. 

Постигнути су следећи резултати: први круг Рогачица – Костојевићи (7:2), Пилица – Бачевци (8:0); 

полуфинале „Рајак Павићевић“ – Рогачица (5:2) и друго полуфинале Пилица – „Свети Сава“ (1:0); 

Финале – „Рајак Павићевић“ против „Рајак Павићевић – ИО Пилица “ (8:0). Дакле пласман је 

следећи : 1.место – ОШ „Рајак Павићевић“ (пласман на Окружно такмичење, проф. Драган 

Радовановић) , 2. место – ОШ „Рајак Павићевић“ -ИО Пилица, 3. место – ОШ „Стеван Јоксимовић“ 

Рогачица. Представници наше општине на женском Окружном такмичењу биће екипа Основне 

школе „Свети Сава“. Треба још поменути да је судија на турниру био фудбалски тренер ФК Слога, 

Илија Милекић. 
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МАРТ  2020.године 
  

 Цена кухиња за март износила је  1 400 динара. ( због прекида наставе цена је преполовљена) 

 

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

01.3.2020. године. Укупно се такмичило 5 ученика осмог и 13 ученика седмог разреда из три 

школе: „Стеван јоксимовић“ – Рогачица, „Свети Сава“ Б.Башта и „Рајак Павићевић“ Б.Башта. 
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Након победе на Општинском такмичењу у футсалу које је одржано у суботу 29.2.2020. ученици 

наше школе постигли су феноменалан резултат и на Окружном такмичењу које је одржано у 

Прибоју 04.3.2020. године, освајањем првог места. 

Екипа је наступила у следећем саставу : Драган Јездић 8/3(голман и капитен), Вељко Матић 8/3, 

Матеја Милосављевић 8/2, Ђорђе Панић 8/2, Ђорђе Петровић 8/2, Пантелија Милосављевић 8/1,  

Реља Живановић 8/1, Стефан Радовановић 7/3, Алекса Рогић 7/4 предвођени професором Драганом 

Радовановићем. Прва утакмица добијена је резултатом 4:1 (голове су постигли Радовановић, 

Милосављевић П, Милосављевић М и Панић). У полуфиналу противник је била екипа из Пожеге 

коју смо победили резултатом 2:0 (голове су постигли Милосављевић П,Панић) . Финални меч је 

одигран против школе из Сјенице , а коначан резултат је био 5:1  (стрелци су били Радовановић 2, 

Панић 2 и Милосављеевић М .) 

Овим резултатом наши ученици су стекли право да се такмиче на Међуокружном турниру и 

желимо им пуно успеха и среће на путу ка школским олимпијским играма у Новом Саду.  
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Као и сваке године Окружно такмичење из математике одржано је у ОШ „Слободан Секулић“ у 

Ужицу , али ове године са мало већом паузом у односу на Општинско такмичење,  07.03.2020.  

Представници наше школе били су: Ђурђина Вранић  4/2 (учитељица Биљана Злојутро), Сарић Вук  

4/1 (учитељица Катарина Тришић Матић) и Тодор Петровић 8/1 који је заузео 3. Место 

(наставница Марина Караклић).  

 

 

Субота 14.03.2020. је била  наставни дан са распоредом часова среде. Ово је због Ванредне 

ситуације уједно био и последњи наствни дан у овој шкослкој години. 

У Основној школи „Стари град“ у Ужицу (субота 14.3.2020) одржано је Окружно такмичење из 

физике. Представници наше школе постигли су одличне резултате. Код ученика седмог разреда 

Нађа Станковић 7/2 освојила је друго место, Тодор Петровић 8/1 пласирао се на треће место, а у 

шестом разреду учествовао је Алкесандар Симић 6/1. Ученике је припремала за такмичење проф. 

Вера Манојловић. 

Окружно такмичење из енглеског језика одржано је у недељу 15.3.2020. у Основној школи „Нада 

Матић“ у Ужицу. Ученица 8/3 Анастасија Милосављевић је постигла сјајан резултат и пласирала 

се на треће место . Професор Бранимир Јеремић је припремао за такмичење. 

У недељу 15.03.2020. са почетком у 14 часова, у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина 

Башта,према Календару такмичења за шк. 2019/2020. годину одржано  је  општинско такмичење из 

биологије.  
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Председник Републике Србије прогласио је ванредно стање. Од 16.3.2020. се обуставља настава. 

Нове информације биће објављивне  на сајту школе, као и нашем фејсбук профилу. 

Поштована/-и, У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике 

Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће 

радити од понедељка 16.03.2020. године.У току сутрашњег дана школе ће добити потребне 

информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. 

године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше 

потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о 

организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију 

наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у 

највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се 

придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби. 
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У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити 

потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, 

спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.Заједничким напорима, добром координацијом и 

синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни 

систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, 

позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање! Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја15.03.2020. године 

У складу са препорукама Министарства за просвету, науку и технолошки развој донело је следеће 

препоруке: 

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину  је  у уторак 17.3.2020. 

ЧАСОВИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЋЕ БИТИ ЕМИТОВАНИ НА РТС КАНАЛ 3, 

ПРЕМА РАСПОРЕДУ ПО РАЗРЕДИМА, КОЈИ ЋЕ ДАН ПРЕ ЕМИТОВАЊА БИТИ ДОСТУПНИ 

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА  ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, 

www.rasporednastave.gov.rs 
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АПРИЛ  2020.године 
 

РЕДОВAН УПИС ПОЧЕО  је 1.04.2020. године и траје до 29.5.2020, мада ће школа, 

уписати и децу која се касније пријаве, уколико не буду попуњени просторни и кадровски 

капацитети. 

 У  први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају 

најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се за школску 2020/2021. годину  

( РЕДОВАН УПИС) уписују деца рођена од 1.3.2013-28.2.2014. године.   

 

НАЧИН УПИСА: Због ванредног стања измењена је процедура уписа, тако да је довољно 

да родитељ позове секретара школе и пријави дете за упис. 

 

Поводом Ускршњих  празника,  настава на даљину је била паузирана од петка 17.4.2020. до 

20.4.2020. Први наставни дан је уторак 21.4.2020. када је настављено емитовање наставе путем 

РТС 2 и РТС 3 канала. За време паузе  емитован је  програм у складу са предстојећим празницима.  

 

Наши ученици на ревијалном такмичењу из математике  - У организацији Друштва 

математичара Србије , 14.априла 2020. године у посебним условима за време трајања ванредног 

стања одржано је ревијално такмичење из математике. 

 Ученици наше школе са предметном наставницом Караклић Марином, учествовали су 

заједно са вршњацима из Србије на овом необичном такмичењу. Специфичност овог надметања је 

да су тестови рађени код куће и ученици су вршили самооцењивање. Резултати наравно нису били 

у првом плану , али за похвалу је било добро интересовање  ученика да упркос околностима и даље 

раде на свом образовању. Постигнути су јако добри резултати, а такмичари су били из 6.разреда 

(Даринка Јанковић, Лена Трипковић, Неда Грмуша, Николина Јовановић,  Душан Тијанић , 

Исидора Радека, Ивана Јеремић, Катарина Пашић, Јелена Вуковић) и из 8. разреда (Тодор 

Петровић, Ђорђе Петровић, Јелена Злопорубовић, Анђелија Стаменић и Дарко Максимовић) и 

ученици из осталих разреда. 

 

 

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит 

 

Oнлајн пробно тестирање је било  спроведено по следећој динамици:  

 

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика, 

23. априла 2020. – тест из математике и  

24. априла 2020. – комбиновани тест. 

 

Ученицима је сваки тест  био доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му 

приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају. 
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Признање на ликовном Конкурсу припало  Злопорубовић Луки25. април 2020.   На недавно 

одржаном Kонкурсу "Плава планета" , ученик наше школе, Лука Злопорубовић (3/4 уч. Ана 

Баштовановић)), освојио је треће место у категорији млађих разреда основних школа (1-4 разреда). 

Иначе Конкурс се организује поводом Дана планете Земље 22.4 под покровитељством Центра за 

еколошко образовање и одрживи развој из Крагујевца , а  запажен резултат остварили су и Ема 

Веизовић ( 3/4), Душан Ђурић (3/4), Луна Лукић ( 1/2) и Андреа Вујић (1 /2). 
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МАЈ  2020. године 
Секретар школе  Јела Јањић се вратила са боловања које је трајало од септембра 2019. до 

маја 2020. , а у међувремену на том радном месту радио је Бојан Максимовић. 

 

 У школама је  11. маја 2020, отворен продужени боравак ,а Основна школа ”Рајак 

Павићевић” је отворила врата своје школе само за ученике у продуженом боравку под условом да 

су оба родитеља запослена. Од укупно осморо деце колико је уписано у продужени боравак, јутрос 

је дошло њих шест и то су углавном деца која су већ уписана у продужени боравак, каже Драган 

Ресимић директор Основне школе ”Рајак Павићевић”. Родитељи су  децу могли да оставе у 

боравку најраније у 7:30  најкасније у 15:30 часова. За рад са децом у продуженом боравку је 

радила учитељица Милица Јелисавчић. 

Kада се говори о настави на даљину, ускоро ће други месец од када је основно и средње 

образовање у Србији прилагођено таквој врсти учења услед епидемије корона вируса и увођења 

ванредног стања.  Имајући у виду да наставници и ученици по први пут практикују наставу на 

даљину, овакав вид учења је прилично брзо организован, изјавио је  за  Први портал Бајина Башта,  

Драган Ресимић директор Основне школе ”Рајак Павићевић” који је пре свега похвалио рад 

учитеља и наставника. 

 
ПОВРАЋАЈ НОВЦА РОДИТЕЉИМА – родитељи  који су уплатили новац  за школу у природи или 

екскурзије, које због ванредног стања нису реализоване, новац су могли да подигну  на благајни школе 

у времену од 9-12 часова сваког радног дана и уз поштовање уобичајене хигијенско-здравствене 

процедуре . 

 

Распоред онлајн наставе објављиван је редовно на званичном сајту школе, ФБ страници и 

Инстаграм страници школе.  Како у овом летопису не би превише простора заузело објављивање 

недељних расопореда наставе , овде је прииказан један пример онлајн  наставе  на РТС 2 и РТС 3 : 
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Основна школа "Рајак Павићевић" се прикључила манифестацији "Ћирилична баштина" 

Ученице наше школе Аника Петровић 6/4, Николина Злопорубовић 7/2 и Јелена Злопорубовић 8/2 са 

наставницама Сањом Лазић ,Весном Јекић и Бранком Арсенијевић, укључиле су се активно у 

обележавање манифестације "Ћирилична баштина" , рецитовањем , на свима познатој локацији у 

Бајиној Башти а и шире, кућица на Дрини. Иначе носилац манифестације је Установа "Култура" под 

покровитељством Скупштине општине Бајина Башта, а основни циљ и идеја манифестације неговање 

ћирилице као једног значајног аспекта културног наслеђа српског народа. Поред рецитаторки учесници 

манифестације су и ђаци на ликовном и литерарном конкурсу. 

 

   
 

На ФБ страници Географија – интересантно , која броји близу 100 000 чланова, географско- 

ликовни  рад наше ученице Милице Драгојловић 7/1 на тему Јужна Америка,  освојио је 

незваничну титулу за најбољи рад у месецу мају 2020. Иначе рад је настао у време наставе на 

даљину из предмета географија (проф. Јан Кунчак , који је ове године  радио и рецензију  новог 

уџбеника за 7. разред  у издању Издавачке куће Klett ). 
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 Ученици трећег разреда наше школе су показали да су дорасли сваком задатку  који се од 

њих тражио. Били су марљиви, одговорни и спремни за све врсте изазова у претходном периоду. 

Овим данашњим стрипом на тему” Замислите” Душан Радовић се поздрављају са трећим разредом 

са жељом да се што пре врате у школске клупе. Да врате нашој школи живот кроз игру , песму , 

смех , знање , дружење... 
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Ј УН  2019. године 
 

АКТИВНОСТИ У ЈУНУ :  

Понедељак 1.јун – Преузимање тестова матерњи језик и комбиновани, -Контрола књижица, 

упознавање са јединственим списком ученика -Исказивање жеља за поправком оцене, према 

посебним епидемиолошким мерама по девет ученика   

Уторак 2.јун - Предаја јучерашњих  тестова одељенским старешинама, а потом решавање 

тестова из математике-пробни завршни испит  (8-10 часова ученици од броја 1-54, од 11-13 часова  

ученици од броја 55-103)  Пробни тест из математике решавао се у шест кабинета и то: кабинет 

биологије, са јединственог списка, ученици: од броја 1-9 од 8-10ч (55-63 од 11-13 часова), кабинет 

српског језика, ученици од броја   10-18 од 8-10ч (64-72 од 11-13 часова), кабинет српског језика 

ученици од броја  19-27 од 8-10ч (73-81 од 11-13 часова),кабинет енглеског језика ученици од броја 

28-36 од 8-10ч (82-90 од 11-13 часова),кабинет историје ученици од броја  37-45 од 8-10ч (91-99 од 

11-13 часова), кабинет математике ученици од броја 

46-54 од 8-10ч (100-103 од 11-13 часова) . За ученике из ИО Пилица организован  је превоз у два 

термина! 

 Среда 3.јун , четвртак 4.јун и петак 5.јун  - Евентуалне поправке оцена (договор са 

предметним наставником -одељенским старешином). 

Припремна настава за ученике 8. разреда од понедељка 08.06. до петка 12.06.2020. на РТС 3. 

Матурско вече за ученике 8. разреда организовано је 5.6.2020. године  у школи,  након 

попуштања епидемиолошких мера.  
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Од понедељка 8.јуна до уторка 16.јуна, за ученике 8.разреда, реализују се припремни 

часови за завршни испит у терминима редовних часова тога предмета пре подне за прву полoвину 

са списка из дневника и поподне за остале у договореном термину. Укупно 90 минута. 

 

17,18.и 19.јуна 2020. је завршни испит. Завршни испит биће организован у складу са 

Смерницама МПНТР-а. Полагаће се у учионицама по 9 ученика, али  једном термину за све 

ученике. 

 

5,6,7.разред - Настава на даљину завршава се 30.маја за ученике свих разреда. Друго 

полугодиште за ученике 1-7.разреда завршава се у уторак 16.јуна 2020.Од понедељка 1.јуна па до 

уторка 16.јуна, организују се часови у школи за утврђивање или поправку оцене.Часове за 

утврђивање или поправку оцена изводити у терминима редовних часова тога предмета пре подне 

за прву полoвину са списка из дневника и поподне за остале у договореном термину. Наравно, 

зависи и колико ће ученика или наставника имати ту потребу. Одељенске старешине треба да 

имају податке за своје одељење (који ученик и из кога предмета жели да поправи предложену 

закључну оцену), што значи да: ДО ПЕТКА 30.5.2020.ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ ТРЕБА ДА 

УЧЕНИЦИМА ПРЕДЛОЖЕ ЗАКЉУЧНУ ОЦЕНУ. 

 

Да подсетимо: код извођења закључне оцене вреднују се  све оцене у току године, изузев 

закључне са полугођа (која је изведена од осталих оцена) и  најмање једна оцена која је резултат 

формативног оцењивања у току ванредног стања.Према новом Правилнику о календару васпитно-

образовног рада, због ванредних околности, школска година се може завршити са фондом часова  

до 5% мањим од предвиђеног. 

 

1,2,3.и4.разред - Министар је у свом допису претпоставио да је у првом циклусу посао 

добро урађен и да ученици неће морати да долазе у школу због оцена, делим такав став. Међутим, 

ако постоји потреба, учитељице имају одрешене руке да то ураде уз поштовање превентивних 

здравствених мера (до 10 ученика уз употребу заштитне маске), а у терминима које саме одреде. 

 

Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три 

теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Полагање теста из 

српског/матерњег језика биће одржано 17. јуна од 9 до 11 часова, теста из математике 18. јуна од 9 

до 11 часова и решавање комбинованог теста 19. јуна од 9 до 11 часова, наводи се у Kонкурсу. 

Привремене резултате завршног испита основне школе објавиће 23. јуна до 8 часова. 

Уколико имају жалбе на резултате завршног испита ученици могу поднети у основним школама 

23. јуна од 8 до 15 часова. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у 

окружним комисијама је 24. јуна од 8 до 16 часова, а објављивање коначних резултата завршног 

испита је 28. јуна до 8 часова. 

 

– Додела Уверења о положеном завршном испиту и Сведочанстaва о завршеном основном 

образовању је у УТОРАК 23.6.2020. у 10 00,  Додела Вукових диплома је  у УТОРАК 23.6.2020. у 

11 00 

 

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 

23.06.2020.  су на пригодној свечаности уручене Вукове дипломе ученицима 8. разреда из 

генерације 2005/06. годиште . Дипломе је уручио директор школе Драган Ресимић. 

 

Ове школске године за ђака генерације проглашен је  Тодор Петровић ученик  8/1 разреда , 

који је током осмогодишњег школовања остварио изузетне резултате на такмичењима  из више 

наставних предмета : математика, физика, српски језик,  хемија,  атлетика  … 
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 Носиоци Вукове дипломе су следећи ученици 8. разреда: Тодор Петровић  8/1 ђак 

генерације,  Константин Селинић 8/1, Кристина Давидовић 8/2, Данило Новаковић 8/2,  

Ђорђе Петровић 8/2, Анђелија Стаменић 8/3, Милош Веселиновић и Наташа Мијаиловић из 8. ИО 

Пилица. Одељењске старешине биле су им : Драган Јовановић 8/1, Радмила Тутић 8/2, Весна Јекић  

8/3 и Силвана Штрбац 8.ИО Пилица. 

 

Носиоци посебних диплома су следећи ученици 8. разреда: 

Српски језик: 8/1 - Мирјана Милошевић и Душан Јовановић; 8/2 – Јелена Злопорубовић ;8/3 -  

Анђела Јеринић, Вељко Матић и Тешић Ђорђе;8. Пилица – Тијана Драгојловић 

Хемија  : 8. 8/3 – Дарко Максимовић 

Енглески језик :   /3 – Анастасија  Милосављевић 

Биологија: 8/3 – Ђорђе Тешић , Дарко Максимовић   

Физичко васпитање 8/1 – Реља Живановић, Пантелија Милосављевић. Тамара Милосављевић, 

Јелена Петровић Михаило Рогић,  Сара Филиповић ; 8/2 – Наташа Димитријевић , Матеја 

Милосављевић 8/3 – Анђела Крстић, Елена Попадић, Вељко Матић, Марко Марчета,  Драган 

Јездић и Радомир Рабасовић 8. ИО ПИЛИЦА – Крстина Митровић и Милутин Божић 

 

 Подела ђачких књижица обављена је у недељу  28.6.2020. и то : први, трећи, пети, шести и 

седми разред и ИО Пилица у 9 часова, а други и четврти разред  и  у 10 часова.  

 

 На основу календара активности у вези са завршним испитом  ученици  су обавили  

попуњавање и предају листу жеља у основној школи , у  предвиђеним терминима  01. 07. 2020. од 

8 до 15 сати. Ученици из ИО Пилица од 8 до 9 сати, ученици 8/1 од 9 до 10 и 30 ; ученици 8/2 од 10 

и 30 до 12 сати и ученици 8/3 од 12 до 13 и 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2019/2020г. 

 

 Приликом ублажених епидемиолошких мера ученици четвртог разреда са учитељицама 

Катарином Тришић Матић, Биљаном Злојутро и Горданом Аћимовић успели су у термину 

18.6.2020. да изведу једнодневни излет на релацији Бајина Башта, Љубање (Бели јелен) , Ужице , 

Бајина Башта. 

 
 

Последња активност у овој крајње необичној години је било матурско вече за ученике 4. разреда 

које је одржано у фискултурној сали 26.6.2020. 
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АВГУСТ 2020. 
 

У агусту су почеле  припреме за почетак нове школске године у складу са Стручним 

упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Седнице су одржане по 

следећем редоследу : Педагошки колегијум (понедељак 17.8.2020) , Стручна већа (уторак 18.8, 

среда 19.8. и четвртак 20.8.2020.) и Наставничко веће (петак 21.8.2020). Педагог школе је у 

сарадњи са учитељицама 4. разреда формирао 4 одељења 5. разреда 

Ученици и родитељи ће бити детаљно упознати са условима у којима ће започети школска 

2020/21. година и са начином одвијања наставе у времену Ковида 19. 

Сва обавештења су пратити на сајту наше школе (ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА – 

ОБАВЕШТЕЊА) , на фејесбук и инстаграм страници. 

 

 

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

школи у школској 2020/21 бр.610-00-00674/2020-07, Дописа министра просвете 601-00-00027/1 

2020-15.од 12.8.2020, Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 08бр.53-

6306/2020-1 од 11.8.2020. и Предлога Министарства просвете науке и технолошког развоја бр.601-

00- 00027/42020-15 од 19.8.2020, а након састанака Педагошког колегијума, стручних већа Основне 

школе „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, актива директора основних и средњих школа Општине 

Бајина Башта , Саветодавног састанка одржаног у Школској управи Ужице и Правилника о 

ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у 

основној школи „Службени гласник“.бр 109/2020.од 21.8.2020. Наставничко веће Основне школе 

„Рајак Павићевић“, усвојило је Посебан план и програм рада школe за школску 2020 /2021 . годину 

. 

 

Прозивка ученика и пријем првака одржани су у понедељак 31.08.2020. године у школском 

дворишту у 8 часова у складу са тренутном ситуацијом. Неопходно је да ученици и родитељи 

обавезно имају и носе маске. Ученици првог разреда у издвојеним одељењима крећу у школу 

1.09.2020. године у 8 часова , тако да ће битне информације родитељи добити тај дан од 

учитељица. Уписано је три одељења првог разреда , а учитељице су : Катарина Тришић Матић 

1/1,Биљана Злојутро  1/2, Гордана Аћимовић 1/3 и Стана Митровић  ИО Пилица. 

 

Прозивка ученика 5. разреда  одржана је  у понедељак  31.08.2020. године у школском 

дворишту у 10 и 30 часова у складу са тренутном ситуацијом. Неопходно је да ученици и 

родитељи обавезно имају и носе маске. Ученици 5. разреда у ИО Пилица крећу у школу 1.09.2020. 

године у 8 часова , тако да ће битне информације родитељи добити тај дан . Одељењске старешине 

у петом разреду:Драган Јовановић  5/1, Радмила Тутић 5/2 ,Весна Јекић 5/3, Тихана Пурић 5/4 и 

Силвана Штрбац 5. ИО  Пилица.  Свечаном пријему су присуствовали  директор школе Драган 

Ресимић  и педагог Слађана Кунчак. 
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ЗАПОСЛЕНИ У ШК. 2019/2020. 

 

 НАСТАВНИ КАДАР (наставници и васпитачи) 
р.бр. Презиме и 

Име 

Врста 

стр. 

спреме 

Предмети који 

предаје 

Год. 

рад. 

стажа 

Лиценца % 

ангажо. у школи 

1.  Аксентијевић 

Снежана 

 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељица 13 ДА 100 

2.  Арсенијевић 

Бранка 

Професор 

српског 

језика 

Српски језик  13 ДА 111,11 

3.  Арсић  

Слађана 

Проф. 

Немач. 

језикa 

Немачки језик 18 ДА 122,22 

4.  Аћимовић 

Гордана 

Наставник 

разредне 

наставе 

учитељица 28 ДА 100 

5.  Баштовановић 

Ана 
Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 13 ДА 100 

6.  Благојевић 

Даница 

Професор  

физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање, ИС, 

физ.издрав.васп. 

ФА 

36 ДА 100 

7.  Богдановић 

Видоје 

Професор 

музичке 

културе 

Музичка  

култура 

14 ДА 100 

8.  Борањац 

Драгица 

Наставник 

биологије 

Биологија  30 ДА 100 

9.  Бошковић 

Светлана 

Професор 

разр.наст. 

учитељица 22 ДА 100 

10.  Васић 

Владан 

Дипл.инж. 

Орг.наука 

информатика ? ДА 60 

11.  Вранић 

Гордана 

Дипл.Инж 

Орг.наука 

информатика ? ДА 10 

12.  Вукашиновић 

Милена 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 12 ДА 100 
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13.  Гавриловић 

Данка 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 14 ДА 100 

14.  Гачић Тијана Дипломира

ни учитељ 

математика ? ДА 88,89 

15.  Драгојловић 

Петар 

Професор  

математике 

математика 5 НЕ 44,44 

16.  Ђокић 

Стаменић Ана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 19 ДА 100 

17.  Живановић 

Снежана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 20 ДА 100 

18.  Злојутро 

Биљана 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 18 ДА 100 

19.  Ивановић 

Драгана 

Проф. 

Немач. 

језиka 

Немачки језик 2  11,11 

20.  Ивановић 

Јелена 

Проф.српс

ког ј.и 

књиж. 

Српски 

језик 

? ДА 50 

21.  Јакић 

Ирена 

 

Професор 

биологије 

биологија 16 ДА 20% 

22.  Јекић Весна Наставник 

српског  

језика 

Српски језик   30 ДА 116,67 

23.  Јелисавчић 

Марина замена 

Гачић Тијана 

Професор 

математике 

 

Дипл.уч. 

Mатематика  7,5 

 

 

? 

ДА 

 

 

? 

111,11 

 

 

88,89 

24.  Јелисавчић 

Милица 

Наставник 

раз. наст. 

Учитељица- 

Прод.боравак 

21 ДА 100 

25.  Јеремић 

Бранимир 

Професор 

енглеског 

језика 

 

Енглески језик 14 ДА 105,5 

26.  ЈеремићНада 

Замена за 

Сн.Тр.Јевт. 

Професор 

раз. Наст 

учитељица 6 ДА 100 

27.  Јовановић 

Верица 

Професор 

раз. Наст. 

учитељица 7 ДА 100 

28.  Јовановић 

Драган 

Професор 

техничког 

и информ. 

образовања 

Техничко и 

инф.образовање, 

Техн. и  техл. 

Информатика  

22 ДА 100 

29.  Јовановић 

Наташа 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 19 ДА 100 

30.  Караклић 

Марина 

Професор 

Математик

е 

Математика 1 НЕ 130 

(133,339 

31.  Кунчак Јан Професор 

географије 

Географија 

 

 

20 ДА 45 

32.  Лазић Марко Професор 

музичке 

културе 

Музичка култура 2  10 

33.  Лазић Сања Професор 

српског 

језика 

Српски језик  

  

15 ДА 100 

34.  Максимовић 

Гордана 

Професор 

раз. Наст. 

учитељица 8 ДА 100 

35.  Малешевић 

Марија 

Професор 

енглеског 

Енглески језик 9 ДА 75,55 
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језика 

36.  Манојловић 

Вера 

Професор 

физике 

Физика 

 

20 ДА 110 

37.  Крстић 

Снежана 

Професор 

хемије 

Физика   30% 

38.  Милановић 

Наташа 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 17 ДА 100 

39.  Миловановић 

Душан 

Професор 

математике 

Математика  31 ДА 133,33 

40.  Матејић 

Немања 

вероучитељ Вероучитељ 

 

? ? 10 

41.  Митровић 

Стана 

Наставник 

разредне 

наставе 

учитељица 36 ДА 100 

42.  Новаковић 

Емилија 

Професор 

л.к. 

Ликовна к. И ЦСВ 1 НЕ 100 

43.  Павловић 

Негосава 

Дипломира

ни сликар-
костимограф 

Наставни ликовне 

културе 

27 ДА 25 

44.  Пејовић 

Сузана 

Наставик 

енглеског 

језика 

Енглески језик 29 ДА 102,22 

45.  Петровић 

Ирена 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески језик  21 ДА 106,6 

46.  Печеничић 

Десанка 

 

Професор 

руског 

језика 

Руски језик  15 ДА 77,77 

47.  Печеничић 

Љубинка 

Дипл. 

 теолог 

 

Веронаука 15 НЕ 100 

48.  Петронијевић 

Бојана 

Професор 

српског 

језика 

Српски језик 4 ДА 44,44 

49.  Пурић 

Тихана 

Професор 

билогије 

биологија ? ДА 10+30+10 

50.  Радовановић 

Драган 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и здрав. 

васпитање, ИС, 

ФА 

13 ДА 80 

51.  Радовановић 

Катарина 

Професор 

Разредне 

наставе 

учитељица 14 ДА 100 

52.  Радуловић 

Вера 

Наставник 

р. наставе 

учитељица 30 ДА 100 

53.  Ристић Весна Наставник 

биологије 

и хемије 

Хемија и 

Биологија  

25 ДА 90+10= 

100 

54.  Средојевић 

Весна 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 16 ДА 100 

55.  Срећковић 

Ненад 

Вероучите

љ 

веронаука ? ? 40 

56.  Стаменић 

Никола 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и здрав. 

Васпитање, ИС, 

ФА 

31 ДА 90 

57.  Станојевић 

Жељко 

Професор 

техничког 

и 

информати

ке 

Техничко и 

информ. 

образовање и 

Информатика  

21 ДА 100 

58.  Тришић Матић 

Катарина 

 

Професор 

разредне 

наставе 

учитељица 17 ДА 100 

59.  Тришић  

Јевтић 

Професор 

разредне 

учитељица 16 ДА      100 
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Снежана наставе 

60.  Тутић 

Радмила-

конкурс 

Професор 

географије 

 ГВ 4 ДА 75+25= 100 

61.  Џекулић Весна Професор 

исорије 

Историја 

 

20 ДА 100 

62.  Штрбац 

Силвана 

Наставник 

историје и 

географије 

Историја и 

Географија 

31 ДА 60+40= 

100 

 

 

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 

Драган 

Ресимић 

Професор разредне 

наставе 

Директор 35 ДА 100 

Кунчак Јан Професор 

географије 

Помоћник 

директора 

20 ДА 55 

Стаменић 

Никола 

Професор физичког 

васпитања 

Помоћник 

директора 

31 ДА  10 

Слађана 

Кунчак 

Дипломирани 

педагог 

Педагог школе 

стр. сарадник 

17 ДА 100 

Јулка Југовић 

Ђорђевић 

Дипломирани 

дефектолог 

Дефектолог 

стр. сарадник 

36 ДА 100 

Ђурић 

Предраг 

Професор енглеског 

језика 

Библиотекар 14 ДА 100 

Јањић Јела Дипломирани 

правник 

Секретар 

школе 

29 ДА 100 

Средојевић 

Зорица 

Дипломирани 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

22 ДА 100 

Јовановић 

Гордан 

Административни 

радник 

Благајник 35 ДА 100 

Јелисавчић 

Сретен 

Водоинсталатер  Школски 

мајстор 

19 ДА 100 

Митровић 

Дамљан 

Ложач парних 

котлова 

Ложач-домар  8 ДА 100 

Милошевић 

Жељка 

Куварица куварица 15 ДА 100 

Ресимић 

Живана 

Куварица куварица 14 ДА 100 

Новотни 

Марија 

Пом.радн.у кухињи Пом.рад.у кух. 

И сервирка 

7 ДА 100 

Ђокић  

Ана 

Куварица Куварица-

сервирка+пом.

радник 

10 ДА 50+50 

Спасојевић 

Анђа 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

37 ДА 70 

Јелисавчић 

Биљана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

12 ДА 100 

Благојевић 

Светлана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

2 ДА 70 

Јосиповић 

Маријана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

5 ДА 50 

Петровић 

Љиљана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

12 ДА 100 

Радосављевић 

Милош 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

21 ДА 100 

Урошевић 

Радмила 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

24 ДА 100 

Аћимовић 

Станимирка 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

24 ДА 100 

Петковић Помоћни радник Помоћни 19 ДА 100 
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Станица радник 

Ђокић  

Ивана 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

19 ДА 100 

Петковић 

Винка 

Помоћни радник Помоћни 

радник 

8 ДА 100 

Јањић 

 Борика  

Помоћни радник Помоћни 

радник 

20 ДА 100 

 

 

 

 

 

Летопис приредили: 

помоћник директора 

_________________ 

Јан Кунчак 

и директор школе 

_________________ 

Драган Ресимић 


