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 Зграда Основне школе „Емилија Остојић“  смештена је у самом центру 

Пожеге и представља препознатљиво архитектонско обележје нашег града. Прва 

основна школа у нашем граду чији смо ми следбеници има традицију дугу 179 

године. Зграда матичне школе у данашњој улици Књаза Милоша број 26 

изграђена је 1911.године и до 1956. у њој ради нижа реална гимназија, а од 

1.септембра 1956. године са радом наставља осмољетка која касније добија назив 

Основна школа.  

  Због повећања  броја ученика Школа се 1960.године дели на Прву и Другу 

основну школу да би 1963. решењем СО Пожега Прва основна школа добила 

назив Основна школа „Емилија Остојић“ по скојевки рођеној у овом крају. Године 

1965. припојене су јој основне школе из Прилипца и Јелен Дола, а 1981. школе из 

Средње Добриње и Рогу. 

  Школа данас у свом саставу има, поред матичне школе, и три 

осморазредне школе у Прилипцу, Рогама и Средњој Добрињи као и 

четвороразредна одељења у Горобиљу, Пилатовићима, Лопашу,   Лорету,  Доњој 

и  Горњој Добрињи.  

  Школа има 907 ученика, 52 одељења и 128 запослених радника oд којих је 

93 наставни и 35  ваннаставни кадар. 
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ МИРЈАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ 

 

У матичној школи настава се изводи у 4 школска објекта: 1) централна школска 

зграда са 11 учионица од којих је једна мултимедијална (омогућава приступ различитим 

изворима знања, служи за културно-маркетиншку делатност школе, за припрему и 

организовање угледних часова и повремено за реализацију наставе информатике и 

рачунарства и других наставних предмета уз припрему савремених наставних средстава) 

и једна специјализована за наставу информатике и рачунарства,  2) реконструисани 

објекат у дворишту са 6 учионица од којих су 3 на спрату специјализоване за наставу 

биологије, физике и хемије, 3) дворишна школска зграда у којој су смештене 1 

учионица/радионица за наставу техничког и информатичког образовања преграђена на 2 

просторије за извођење наставе техничког и информатичког образовања по групама са 

помоћним просторијама и помоћна канцеларија, мултимедијална учионица опремљена у 

простору старе котларнице и 4) фискултурна сала са пратећим просторијама на чијем се 

спрату налази учионица за продужени боравак.  

Настава физичког васпитања изводи се у великој фискултурној сали димензија 

20x12м са справарницом величине 35м2, са две свлачионице опремљене туш-кабинама, 

лавабоима и тоалетима. За наставу физичког васпитања школа користи и градску 

спортску халу за чију је градњу уступљен отворени спортски полигон наше школе и то до 

17 сати током парних месеци када су млађи разреди у поподневној смени односно до 

17.30 током непарних месеци када наставу у поподневној смени имају ученици старијих 

разреда. У малој фискултурној сали димензија 11x8м смештен је продужени боравак за 

ученике I и II разреда. 

На спрату зграде фискултурне сале смештена је  и стоматолошка ординација 

Медицинског центра Пожега.  

Школска библиотека смештена је у адаптиран простор у главној школској згради.  
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ПОДРУЧНА   ОДЕЉЕЊА 

Подручно 

одељење 

Број учионица 
Фискултурна сала и   

спортски терени 
Библиотека Остало 

 

 

ПРИЛИПАЦ 

8 (6 учионицa опште 

намене, у 1 смештено 5 

рачунара за наставу 

информатике, jeдну  

користи предшколска 

група) 

Фискултурна сала димензија 

21x9м опремљена струњачама, 

карикама, козлићем и ниском 

гредом;                                

Спортски полигон 65x35м са 

тереном за одбојку, кошарку са 1 

кошем и за фудбал са 2 гола 

 

1  са књижним 

фондом од око 

500 наслова 

 

Сала за јавне 

наступе, 

зборница 

 

СРЕДЊА 

ДОБРИЊА 

(2 објекта) 

8 учионица опште 

намене од којих се 6 

користи за наставу и у 

једној је смештено 10 

рачунара, 1 за 

предшколце и 1 се не 

користи 

Фискултурна сала величине 100m2 

опремљена струњачама, 

козлићем и ниском гредом;                                

Спортски полигон величине 

30x20м са тереном за кошарку са 

2 коша и тереном за фудбал и 

рукомет са 2 гола који има држаче 

за мрежу за одбојку 

 

1 са  фондом 

од око 500 

наслова  

 

 

Ђачка кухиња 

површине 120 

m2,  зборница 

 

 

Р О Г Е 

6 учионица опште 

намене од којих је у 1 

смештен књижни фонд 

за потребе ученика и 

наставника; у једној 

смештена 4 рачунара 

Фискултурна сала величине 17x9м 

са 1 кошем, 2 струњаче и 1 

козличем која се користи и као 

просторија за културне активности 

школе и села;  

Спортски полигон димензија 

50x30м са 2 гола и 2 коша 

   

 

Зборница 

 

ГОРОБИЉЕ 

5 учионица опште 

намене од којих се 1 

користи за наставу  

Спортски терен димензија 30x15м 

са 2 велика и 2 мала гола и 1 

кошем и двориште са љуљашком 

и клацкалицом 

  

Зборница 

 

ПИЛАТОВИЋИ 

2 учионице опште 

намене од којих се 

једна не користи 

Асфалтирано школско двориште 

користи се као спортски полигон 

са 1 кошем 

  

Зборница 

ЛОПАШ 

3 учионице опште 

намене од којих се 2 

користе за наставу и 1 

за предшколску групу 

Као спортски терен користи се 

пространо школско двориште 

 

Зборница 

ГОРЊА 

ДОБРИЊА 

3 учионице опште 

намене од којих се 1 

користи за предшколску 

групи 

Као спортски терен користи се 

пространо школско двориште 

  

Зборница, 

Простор са 

етно-збирком 

ДОЊА 

ДОБРИЊА 

2 учионице опште 

намене од којих се 

користи једна 

Као спортски терен користи се 

травнати полигон иза школе са 1 

кошем 

 
Зборница   

 



ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    П Р И Л И П А Ц 

 

Прву школу, као приватну установу, отворио је драгачевски капетан Милован 

Недељковић из Вирова у конаку цркве у Прилипцу 1838.године. Наставу је похађало 39 

ђака из Капица (Прилипца), Лопаша, Пилатовића, Крстаца,  Дљина, Лучана,  Доње 

Краварице, Вирова.... Пре тога млади из Прилипца, Пилатовића и Лопаша школовали су 

се у Гучи. 

Општина пилатовачка, којој су припадали Прилипац, Лопаш и Пилатовићи 

средином лета 1867. године поднела је молбу Министарству просвете да у Прилипцу 

буде отворена државна школа. Први учитељ био је Јован Протић из Негришора, а у њој је 

у школској 1868/69. наставу похађало 56 ђака.  

 После другог светског рата школа у Прилипцу добија назив ОШ „Велимир 

Маркићевић“, која је до 1966. године била самостална и у свом саставу имала 

четвороразредне школе у Лопашу и Пилатовићима. Ова три села су чинила школско 

подручје Основне школе у Прилипцу.  

 Данашња зграда школе у Прилипцу  усељена је 1969. године. Најзаслужнији 

просветни радник око изградње зграде данашње школе, био је њен директор Милија 

Дрндаревић, који касније долази на место помоћника директора у матичној школи у 

Пожеги. 

 Почетком ове школске године биће обележено 150 година постојања школе. Тим 

поводом биће штампана монографија школе коју је припремио директор историјског 

архива Ужице др Александар Савић. 

Ове школске године школу похађа 43 ученика. Уписано је 8 првака што је рекордан број у 

последњих неколико година. Наставу у првом разреду изводи учитељ Мирослав Радић 

који је протеклих неколико година службовао у ИО Лорет која је престала са радом. 



 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    Р   О   Г   Е 

 

 

Почетак рада школе у Рогама везује се за 1908. годину, када је отворена прва 

школа у кући Тијосава Браловића.  

Стара школска зграда је направљена и почела са радом 1937. као 

четворогодишња школа. Између 50-их и 60-их година прошлог века школа постаје 

осморазредна. Нова школска зграда је направљена 1968. тако да се од тада настава 

изводила у обе школске зграде. У школској 1956/1957.школа је бројила око 460 ученика. 

1978. школа је имала око 150 ђака.  

Школа је дуго је носила назив по учитељици Слави Ивановић, рођеној у Рогама, 

која је погинула у НОР-у.  

Ово подручно одељење припојено је матичној школи 1981.године. Због смањења 

броја ученика настава се изводи у једној школској згради. Школа и даље ради као 

осморазредна и ове школске године броји 23 ученика 

 

 

 



 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    СРЕДЊА ДОБРИЊА 

 

         Зграда Основне школе у Средњој 

Добрињи укровљена је 1939. године, а 

1946. почиње извођење наставе у још 

недовршеној згради. Први значајан 

тренутак у историји школе је 1952. 

година када је школа преобраћена у 

осмогодишњу, што је остала и до данас. 

Школа је првобитно носила име 

Радосава Ковачевића, народног хероја 

из овог краја. Била је то матична школа 

са издвојеним одељењима у Горњој и 

Доњој Добрињи и Папратишту.  

        Други значајан тренутак у историји школе је 1981. година када је ОШ Радосав 

Ковачевић, са својим издвојеним одељењима, а на основу самоуправног споразума, 

припојена ОШ Емилија Остојић у Пожеги. Ову школу похађали су ученици са подручја 

Табановића, док су ученици из села Папратишта имали своју школу. Данас је школа у 

Папратишту угашена због недовољног броја ђака.    

Школа у Средњој Добрињи, некада просторно тесна да прими све ученике, данас броји 

свега 66 ђака  - једно комбиновано  и једно чисто одељење млађих разреда, са две 

учитељице и четири одељења ученика старијих разреда којима предаје 17 наставника. 

Школа располаже са три објекта – две школске 

зграде и зградом у којој су смештене ђачка 

кухиња и фискултурна сала.  Две школске 

зграде су потпуно реновиране 70-их година, 

после великих оштећења услед временске 

непогоде. Укупна корисна површина износи 700 

квм и обухвата 8 учионица, богату библиотеку, 

опремљен кабинет за информатику, приступ 

интернету, као и савремену кухињу и 

фискултурну салу која је адаптирана 2011. 

године. Ученицима је на располагању и 

асфалтирани  полигон од око 600 м2.  

Ове школске године наставу похађа 55 ученика од којих 18 у млађим и 37 у старијим 

разредима. 



ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    ГОРЊА ДОБРИЊА 

 

Половином  XIX века, Милан Ђ. Милићевић, секретар Министарства просвете 

забележио да се у селу „ красној долини, кроз коју хучи бистра планинска речица подиже 

1857.године велелепно школско здање.“ Тако је у горњем пожешком крају за 14 околних 

села сазидана прва основна школа. Била је позната као добрињска школа, интернатског 

типа. Годину дана после изградње школске зграде добијено је звоно које  и данас звони 

повлачењем конопца из ходника и чује се на даљину до 10 километара. 

У привременој  згради школска настава је почела 25.септембра 1853. године. Први 

учитељ био је Веселин Поповић. Колико је ђака било, да ли је било и женске деце, остало 

је непознато. 1854.године на учитељско место дошао је Павле Ђукић, млађи брат кнеза 

добрињског Милана Поповића и ту провео  осам година. Током свог учитељовања имао је 

велике расправе са кметовима,  јер се жалио да родитељи неће да уписују децу у школу. 

Имао је 42 ученика, то је било мало према броју домова у његовој школској општини. 

После 26 година помиње се Павлов син Миленко као учитељ. 

Почетком 20. века школа је прекривена црепом (уместо ћерамидом), замењена је 

столарија и доведена вода пред школу. У овом периду је радио домаћички и пчеларски 

течај у сарадњи са Љубом Мићићем. Страхоте рата нису мимоишле ни ову школу, 

уништен је летопис, архива и билиотека. После другог светског рата добила је име по 

народном хероју Радосаву Ковачевићу који је учио у овој школи. 

У овој школи службовало је 55 учитеља, прошло је око 10 000 ученика од којих је у 

ратовима изгинуло  око 3475. Школске 2002 / 2003. школа је реконструисана  захваљујући 

донацији IRD. Данас је школа издвојено одељење Основне школе „Емилија Остојић“ 

Пожега и под заштитом је државе. 

           Ове школске године школу похађају 4 ученика и наставу изводи један учитељ. 



ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    ДОЊА ДОБРИЊА 

 

Отварању ове школе претходило је оснивање општинске управе у Доњој Добрињи. 

Након отварања општинске управе 1905. године, у истој згради почиње да ради школа  

28.фебрура 1911. године. 

            Међутим, због тескобности просторија, а нарочито због мале висине, ова зграда 

није могла бити трајније решење за школу па је, према извештају одбора од 27.7.1911. 

године министар просвете и црквених послова одобрио  да се „тадашња  општинска 

судница  доњодобрињска може употребити за школску зграду само за две године, пошто 

се претходно изврше све нужне прправке, за које ће време општина бити дужна подићи 

нову и прописану школску зграду; у противном, иста ће им се затворити и неће се 

отварати док не подигну нову школу“. Коначно, 21.11.1911. године, министар просвете 

донео је решење да се отвори основна школа. Први учитељ у овој школи био је Никола 

Марковић из Иванграда. 

            Настава  у овој школи извођена је за ученике Доње Добриње,  Честобрадице, и 

дела Средње Добриње. Школске просторије нису могле да задовоље потребе ученика па 

је 1925. године подигнута нова школска зграда. Изградњи школе су финансијски помогле  

земљорадничке задруге а рад је финансирала школска општина. Школа је у то време 

имала  123 ученика са којима су у две учионице радила два учитеља. 

           На седници органа управљања школе 11.4.1961. године донета је одлука о 

изградњи нове школске зграде јер стара није одговарала санитарно-хигијенским 

условима. Школска зграда завршена је 1963. године, а вода је уведена 1964. године. 

Основна школа “Радосав Ковачевић” из Средње Добриње, са својим одељењима у 

Горњој и Доњој Добрињи и Папратишту, припојена је 1981. године на основу 

самоуправног споразума, Основној школи “Емилија Остојић” у Пожеги.  

     У периоду од оснивања 1911. до 1997. године у школи је радило двадесет два 

учитеља.  Данас, у овој школи ради једно одељење трећег разреда са 2  ученика. 



 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    Л  О  П  А  Ш 

 

 

Лопаш је 1946. године добио основну школу. Ђаци су наставу похађали у једној 

приватној кући. Први ђаци походили су наставу у новој школској згради 1953. године, а 

учитељица је била Персида Стефановић. Школске 2011/12. године школу у Лопашу су 

похађала само 3 ученика а потом се бележи повећање броја ученика тако да ове школске 

године школа броји 16 ученика распоређених у два одељења: једно комбиновано (II и IV 

разред) и једно чисто одељење (III разред). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    ПИЛАТОВИЋИ 

 

 

Школска зграда у Пилатовићима подигнута је добровољним радом мештана 

1946.године на имању Видосава Чолића. Пре изградње школе деца су наставу похађала 

по кућама сеоских домаћина Стојана Маслара и Милије Томића. 

Прва учитељица у овој школи била је Нада Страњаковић. До 2013.године у школи 

у Пилатовићима радило је 14 учитеља. Мештани села и родитељи увек су имали изузетно 

поштовање према школи и учитељима који су у њој радили. 

Средином седамдесетих година прошлог века асфалтирано је игралиште и 

постављена ограда око школског дворишта. Године 1988.у школу је уведена вода и 

извршено је реновирање унутрашњих просторија за потребе ђачке кухиње, наставничке 

канцеларије и тоалетних просторија. Уз несебичну помоћ месне заједнице, мештана и 

бивших ученика школе 1996.године извршена је реконструкција кровног покривача, 

постављена нова фасада, олуци и тротоар око зграде. 

Школа је осамдесетих година била препознатљива по неговању народног 

стваралаштва и фолклора народа овог краја. Зачетник ове активности била је учитељица 

Вера Радовановић. 

Ове школске године у школи ради 1 учитељ а наставу похађа 4 ученика. 

 



 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    ГОРОБИЉЕ 

 

 

 

Првобитна школа се налазила код цркве у Горобиљу и подигнута је 1907. године. 

Први учитељ био је Драгутин Шуњеварић који је 1.децембра исте године ступио на 

дужност. 

У почетку, школа је била препуна ђака. 1909/1910. у горобиљску школу су пошла и 

женска деца. Временски стара школа је пропадала и иницијативом мештана донета је 

одлука о подизању нове школе. Одлучено је да школа буде саграђена у центру села,  где 

се и сада налази. За време грађења нове школе настава се изводила у просторијама 

општинске суднице.  

Данашња школска зграда у Горобиљу рађена је у периоду од 1977. до 1984.године. 

Објекат је усељен 1984. године. Школска зграда у свом саставу има 4 учионице, од којих 

се данас користе две, наставничку канцеларију, просторију за предшколско образовање, 

два мокра чвора и недовршену фискултурну салу. Површина објекта је око 360 квм. 

Школа поседује двориште површине 40 ари. На њему се налази асфалтирано игралиште 

које се користи на часовима физичког васпитања. 

Школу тренутно похађају 2 само два ученика IV разреда и постоји оправдана 

бојазан да школа престане са радом од следеће школске године.  

 



НАСТАВНИ КАДАР 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ 
ГОДИНЕ 
РАДНОГ 
СТАЖА 

ПРОЦЕНАТ 
АНГАЖОВАЊА 

У НАСТАВИ 

Ивана Бабић српски језик 12 100 

Марина Петровић српски језик 16 50  

Соња Стоковић српски језик 17 100 

Љиљана Јовановић српски језик 12 100 

Славица Мајсторовић српски језик 5 94 

Снежана Ружичић српски језик 0 94 

Жељка Ристовић српски језик 6 94 

Александра Весовић математика 18 100 

Анђелка Миловановић математика 4 100 

Данијела Перишић математика 5 100 

Сандра Ђерић математика/муз.култ. 1 33 

Данијела Проловић математика/музич.култ. 9 69 

Срђан Милованчевић математика 14 89 

Весна Петровић математика/музич.култ. 13 79 

Марија Радибратовић математика 4 89 

Драгица Дидановић енглески језик 26 100 

Д.Прокопијевић Кандић енглески језик/ГВ 17 100 

Ивана Нешовић енглески језик 15 100 

Раде Вучићевић енглески језик 15 100 

Сандра  Карић енглески језик 13 100 

Бојана Милетић енглески језик/ГВ 12 90 

Марија Стојиљковић француски језик 24 100 

Марина Јанковић шпански језик 8 44 

Ивана Јовановић шпански језик 5 22 

Јована Гавриловић италијански језик 4 44 

Станица Вукашиновић руски језик 27 88 

Зоран Звиздић ликовна култура 33 100 

Милица Ђорђевић ликовна култура/ ЦСВ 9 55 

Иван Тешић цртање, сликање, вајање 8 20 

Војислав Недељковић ликовна култура 13 10 

Наташа Марковић ликовна култура 7 15 

Лепа Милић музичка култура 13 80 

Ивона Даниловић музичка култура 3 25 

Мирјана Матеничарски историја/географија 20 50 

Снежана Младеновић географија 22 100 

Бранко Костандиновић географија/ГВ 18 100 

Јелена Стаматовић географија 4 50 

Станија Јовановић историја 22 100 



Светлана Полић историја 16 75 

Марина Павловић историја 12 30 

Гордана Николић физика 35 100 

Милена Маркићевић физика 5 70 

Верица Петровић физика 3 40 

Данијела Мићовић биологија 14 100 

Предраг Маркићевић биологија 8 100 

Јелица Миросавић биологија/ЧП 15 25 

Данка Бојић биологија/ЧП/домаћ 5 50 

Славица Ђукић биологија/домаћинство 9 25 

Зорица Боловић хемија/ЧП 9 100 

Александар Весовић хемија 18 50 

Брано  Рудић тех.и технол/техн.инф.обр 26 100 

Милутин Игњатовић 
тех.и технол/техн.инф.обр/ 
информат.и рачунарство 

12 100 

Маријана Марић 
тех.и технол/техн.инф.обр/ 
информат.и рачунарство 11 100 

Весна Перишић 
тех.и технол/техн.инф.обр/ 
информат.и рачунарство 6 100 

Горан Мићовић тех.и технол/техн.инф.обр 3 30 

Стевица Јанковић информат.и рачунарство 17 35 

 тех.и технол/техн.инф.обр  100 

Момчило Гудурић 
физ.и здрав.в/ физичко васп/ 
изабр.сп/обав.физич.активн 

36 100 

Милован Мићовић 
физ.и здрав.в/ физичко васп/ 
изабр.сп/обав.физич.активн 30 100 

Милан Обреновић физичко васп/ изабр.сп  21 75 

Радојко Тошић физичко васп/ изабр.сп  30 30 

Милан Кршљак физичко васп/ изабрани спор 5 40 

Раде Девеџић 
физ.и здрав.в/ физичко васп/ 
изабр.сп/обав.физич.активн 

2 60 

Дејан Војисављевић верска настава 6 40 

Момчило Мајсторовић верска настава 7 45 

Војислав Раковић верска настава 3 95 

Бисенија Перуничић верска настава 3 30 

Небојша Вукадиновић верска настава 13 30 

Јелена Цицовић учитељ 16 100 

Наташа Радосављевић учитељ 21 100 

Александар Павловић учитељ 31 100 

Мира Јордовић учитељ 35 100 

Татјана Ракић учитељ 35 100 

Светлана Илић учитељ 28 100 

Милица Арсић учитељ 29 100 

Драгица Штуловић учитељ 17 100 

Весна Миловановић учитељ 28 100 



Лела Тешић учитељ 29 100 

Гордана Марковић учитељ 31 100 

Биљана Јанковић учитељ 35 100 

Славенка Митровић учитељ 17 100 

Љиљана Костић учитељ 35 100 

Бранка Веселиновић учитељ у прод.борав 26 100 

Радиша Јовановић учитељ 32 100 

Мирослав Радић учитељ 29 100 

Наташа Пешић учитељ 22 100 

Љиљана Крсмановић учитељ 21 100 

Снежана Пантелић учитељ 25 100 

Биљана Проловић учитељ 29 100 

Маријана Гордић учитељ 12 100 

Брана Даничић учитељ 23 100 

Милош Петрић учитељ 14 100 

Бранкица Ђоковић учитељ 17 100 

Мирјана Јовановић учитељ 24 100 

 

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО 
ГОДИНЕ 
СТАЖА 

ПРОЦЕНАТ 
АНГАЖОВАЊА 

Мирјана Василијевић директор 22 100 

Младенко Анђелић помоћник директора 36 100 

Марина Петровић помоћн.директ/библиот 16 45 + 5 

Милица Тошић Рудић психолог 29 100 

Мирјана Попадић педагог 19 100 

Марина Зечевић дефектолог-олигофренолог 14 100 

Љиљана Кузељевић библиотекар 26 100 

Ивана Бошковић библиотекар 9 18 

Станица Вукашиновић библиотекар 27 12 

Бојана Милетић библиотекар 12 10 

Невенка Јеличић секретар 30 100 

Снежана Стаматовић шеф рачуноводства 11 100 

Ружица Мијаиловић благајник 17 100 

Јована Јоковић администр.радник 5 50 

Бранко Симовић домар 4 100 

Бранимир Јеличић домар 3 100 

Милан Дрндаревић ложач 40 100 

Дејан Николић ложач 9 100 



Љиљана Ковачевић кувар/помоћн.радник 28 33 + 67 

Рада Јевтовић помоћни радник  28 83 

Видосава Ерић помоћни радник 24 100 

Биљана Јаковљевић помоћни радник 25 100 

Драгослава Мрђеновић помоћни радник 31 100 

Драгана Тришовић помоћни радник 8 67 

Ранка  Лучић помоћни радник 23 100 

Нада Николић помоћни радник 13 100 

Горица Јелић помоћни радник 11 100 

Славенка Тодоровић помоћни радник 23 100 

Милкица Зечевић помоћни радник 31 100 

Милина  Вучићевић помоћни радник 27 100 

Мирослав Матовић помоћни радник 39 100 

Драгица Божић помоћни радник 0 100 

Верица Стојчић помоћни радник 7 100 

Драга Симовић помоћни радник 11 100 

Снежана Вукашиновић помоћни радник 12 100 

Весна Сарић помоћни радник 4 100 

Ковиљка Павловић помоћни радник 29 100 

Мила Петровић помоћни радник 26 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Ч Е Н И Ц И 

I  РАЗРЕД 

I1 I2 
учитељ ЈЕЛЕНА ЦИЦОВИЋ учитељ НАТАША РАДОСАВЉЕВИЋ 

АНЂЕЛА БАБИЋ  АЊА ВАСИЉЕВИЋ 

ЛУКА БАБИЋ  САРА ВАСИЋ  

САРА  БЛАГОЈЕВИЋ  ЕЛЕНА ДАБИЖЉЕВИЋ  

ФИЛИП БОЈАТ  НЕДА  ДОСТАНИЋ 

ПАВЛЕ БОЈОВИЋ  ВЛАДИМИР  ДУЊИЋ  

ПЕТАР ГОРДИЋ  ДУШАН ЂЕДОВИЋ  

ДУШАН ДОСТАНИЋ МИХАИЛО  ЂОКОВИЋ  

ЛАЗАР ДРАГОВИЋ ВУКАШИН ЂУРИЧКОВИЋ 

ЛУКА ЈОВАНОВИЋ АНАСТАСИЈА ЂУРОВИЋ  

БОГДАН  ЈОКСОВИЋ  ДАВИД ЈАНКОВИЋ  

ДАВИД КОВАЧЕВИЋ  МИХАИЛО КРСМАНОВИЋ  

ВИКТОР МЕЂУСЕЉАЦ  ЛЕНА МАРЈАНОВИЋ  

АНА  МИЛИЋЕВИЋ ПЕРО МАРИНКОВИЋ  

НИНА МИЛИЋЕВИЋ  ДУЊА МАРКОВИЋ  

КОСТА МИЛОВИЋ  ЂОРЂЕ МИЈАИЛОВИЋ  

МАРТА МИРОСАВИЋ  НЕРА МИЈАИЛОВИЋ  

ВУК МИЋИЋ  ЈАНА НИКОЛИЋ  

МАТИЈА ПЕРУНИЧИЋ  МАТИЈА НИКОЛИЋ  

МАТИЈА РИСТОВИЋ А ЉУБО ПРОТИЋ 

ТЕОДОРА РИСТОВИЋ  НЕДА РАДИСАВЉЕВИЋ  

МИРОСЛАВ СМИЉАНИЋ  МАЈА  САВИЋ  

НИКОЛА  СМИЉАНИЋ  ИВА САРВАН  

МАГДАЛЕНА СПАСОЈЕВИЋ  НАСТАСЈА САРВАН  

ЕМА СТАМАТОВИЋ  СТРАХИЊА СМИЉАНИЋ  

НИКОЛИНА СТАНИЋ  БРАНКО СПАСОЈЕВИЋ 

МАРИЈА ТОДОРОВИЋ  НИКОЛИНА СТЕВИЋ 

НИКОЛАЈ ЧИКАРИЋ   

МАГДАЛЕНА  ШАРАБА   

  

  

  I3     

    учитељ АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ 

СТРАХИЊА БРАДИЋ  МИЛОМИР НИКИТОВИЋ  

ДАРИО ВРАНИЋ  МИЛИЦА НИКОЛИЋ  

ЂОРЂЕ ГОЈГИЋ  АЛЕКСА ПЕКИЋ  

АНА ЂОРЂЕВИЋ  НЕМАЊА РОСИЋ  

ЂОРЂЕ ЂОРЂЕВИЋ   МИЛИЦА САВИЋ  

ПАВЛЕ ЂОРЂЕВИЋ  АНА СИМЕУНОВИЋ  

БОГДАН ЂУРОВИЋ  СТАША СТЕФАНОВИЋ  

ДАНИЛО ЈАНКОВИЋ  АНДРИЈА ТЕШОВИЋ  

БОГДАН ЈОКСИМОВИЋ  ИВА ТИМОТИЈЕВИЋ 

ЈАСМИНА КОРАЋ  ПАВЛЕ ТОМИЋ  

МАРИЈА МАТОВИЋ  ЈАНА ТОШИЋ  

ВУК МИТРОВИЋ  ДУЊА ШОЈИЋ  
ЛУКА МИТРОВИЋ   

  

  

  

 

 



 

II  РАЗРЕД 

II1 II2 
учитељ МИРА ЈОРДОВИЋ учитељ ТАТЈАНА РАКИЋ 

ЛУКА АДАШЕВИЋ МАРИЈА БАБИЋ 

ПАВЛЕ АНЂИЋ НИКОЛЕТА БАБИЋ 

САРА БАНОВИЋ МАТЕЈА БОГДАНОВИЋ 

КРИСТИНА БОГДАНОВИЋ ВАЊА БУГАРИНОВИЋ 

ДАВИД ВАСОВИЋ ТАМАРА ВАСИЉЕВИЋ 

ФИЛИП ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈОВАН ВАСОВИЋ 

ВЕЉКО ДРАШКИЋ НИКОЛА ВИСТАЋ 

ДАВИД ЈОВАНОВИЋ САРА ДИДАНОВИЋ 

ЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН ИВАНИШЕВИЋ 

МАРКО КРПОВИЋ ДУЊА МЕЂЕДОВИЋ 

АЛЕКСА МАРКОВИЋ НЕМАЊА НИКОЛИЋ 

СТРАХИЊА МИЛИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ОБРАДОВИЋ 

ДАНИЛО МИЛУТИНОВИЋ АНДРЕЈ ПЕНДО 

ВИКТОР МИЋИЋ ЛАЗАР РАДИЋ 

МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВИЋ НОВАК РАДИЋ 

ЈОВАНА НЕРАНЏИЋ ОГЊЕН РАКИЋ 

ЛАЗАР НИКОЛИЋ НЕМАЊА РИСТАНОВИЋ 

ЂОРЂЕ ПАВЛОВИЋ НАЂА СТАНИЋ 

ВОЈИН ПАНОВИЋ СТРАХИЊА СТЕФАНОВИЋ 

ВЕСНА РОГОВИЋ САВО СТОЈКОВИЋ 

АЛЕК СМИЉАНИЋ АНАСТАСИЈА ТЕРЗИЋ 

ИВА ТОКОВИЋ АНАСТАСИЈА ФИЛИПОВИЋ 

АНДРЕА ТОМИЋ  

ЂУРЂА ЧИКАРИЋ  

  

           II3     II4 

    учитељ СВЕТЛАНА ИЛИЋ учитељ  МИЛИЦА АРСИЋ 

ЛУКА БОЖИЋ МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ 

ИНЕС БОЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ 

ВУКАШИН БУКВИЋ ЛУКА КРАГОВИЋ 

ЈОВАНА ВУКОВИЋ НАЂА МАРЈАНОВИЋ 

ЂОРЂЕ ДРНДАРЕВИЋ НЕМАЊА МАРЈАНОВИЋ 

ХЕЛЕНА ИГЊЕВИЋ ЛАРА МАРКИЋЕВИЋ 

ЂОРЂЕ ЈАНКОВИЋ МАРКО МАТИЈЕВИЋ 

ВЕЉКО ЈЕЧМЕНИЦА МИЛИЦА МИЛЕТИЋ 

ЛЕНА ЈОКСИМОВИЋ ЛАЗАР МИЛИЋЕВИЋ 

УРОШ ЈОКСОВИЋ АЦО МИРКОВИЋ 

ЈАНА КОСТАНДИНОВИЋ АНАСТАСИЈА МИРОСАВИЋ 

ЛАРА ЛАЂЕВАЦ САВО МИРОСАВИЋ 

АЛЕКСА ЛАЗОВИЋ АНИТА МИТРОВИЋ 

ВУК МАРКОВИЋ АЛЕКСА НОВАКОВИЋ 

УРОШ МИНИЋ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ 

ДУЊА ОЈДАНИЋ АНТОНИЈЕ ПОДРАШЧИЋ 

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ ДРАГАН РАДИВОЈЕВИЋ 

ДАНИЛО ПЕРИШИЋ АЛЕКСА РАДОЈИЧИЋ 

БОРКО ПЕРУНИЧИЋ ТОДОР РИСТОВИЋ 

ТЕОДОР ПОЛЕДИЦА ДАНИЛО СМИЉАНИЋ 

МАТЕЈА САВИЧИЋ ЛАЗАР СПАСОЈЕВИЋ 

ЈОВАНА СИМОВИЋ ЕЛЕНА СТАНИЋ 

МИЛИЦА СПАСОЈЕВИЋ МИХАИЛО ФИЛИПОВИЋ 

ЈОВАН СТАМЕНИЋ ПЕТАР ШЋЕКИЋ 

УРОШ СТАНИЋ  



 

III РАЗРЕД 

III1 III2 
учитељ ДРАГИЦА ШТУЛОВИЋ учитељ ВЕСНА МИЛОВАНОВИЋ 

МИНА БАБИЋ СРЂАН БРАЛОВИЋ 

ЛУКА БОЖИЋ АЛЕКСА ВАСИЉЕВИЋ 

ЛУКА  ГАЦИЋ КАТАРИНА ВИДАКОВИЋ 

САРА ДИКОВИЋ РАСТКО ГОРДИЋ 

НЕДА ЂОКОВИЋ ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 

РАДОМИР ЗЕЧИЋ ИЛИЈА ДОСТАНИЋ 

РАДА ЈАКОВЉЕВИЋ АНДРЕА ЂОРЂЕВИЋ 

БОШКО ЛАЗАРЕВИЋ ХРИСТИНА ЂОРЂЕВИЋ 

НИНА МАРИЋ НАЂА ЈОВАНОВИЋ 

БОРИС МЕЂУСЕЉАЦ ПАВЛЕ ЈОРДОВИЋ 

ВЛАДАНА МЕХАНЏИЋ МАТЕЈА ЛАЂЕВАЦ 

МАРИЈА МИЛИЋЕВИЋ КАТАРИНА ЛУКОВИЋ 

МИЛОЈКО МИТРОВИЋ МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ 

ВАЛЕНТИНА МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ 

ЈАНКО НОВАКОВИЋ ЈАНА МАСЛАР 

НЕМАЊА РАКИЋ НИНА МАТЕНИЧАРСКИ 

АЛЕКСА РАНЂЕЛОВИЋ СТЕФАН МИЈАИЛОВИЋ 

ИВОНА РИСТОВИЋ МИЛАН МИЛОСАВЉЕВИЋ 

МАРКО САВИЧИЋ ЕМИЛИЈА МИЋОВИЋ 

МИХАИЛО СЛОВИЋ ЈОВАНА НИКОЛИЋ 

ДАВИД СПАСОЈЕВИЋ МАРИЈА НИКОЛИЋ 

ЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ СОФИЈА НИКОЛИЋ 

ЈОВАН ТОМИЋ АЛЕКСА ПЕПИЋ 

ЈОВАНА ТОМИЋ АНАСТАСИЈА ПЕТРОВИЋ 

ЈЕЛЕНА ШТУЛОВИЋ ЛАЗАР ПОЛИЋ 

 МАРКО ПРОКОПИЈЕВИЋ 

 ТЕОДОРА СТЕФАНОВИЋ 

   III3     
    учитељ ЛЕЛА ТЕШИЋ 

ЛАЗАР БОШКОВИЋ 

УНА ВУКАС 

ВОЈИН ГРУЈИЧИЋ 

МАРИЈА ДАБИЖЉЕВИЋ 

СОФИЈА ДОСТАНИЋ 

МАРКО ЕРИЋ 

АНДРИАНА ЖИВКОВИЋ 

ОГЊЕН ЗЕЧИЋ 

НИКОЛА ИЛИЋ 

НЕМАЊА ЈАНКОВИЋ 

НИКОЛИНА ЈОВКОВИЋ 

НИКОЛИНА МАНДИЋ 

АЛЕКСАНДРА МАТИЈЕВИЋ 

КАТАРИНА МИЛЧАНОВИЋ 

ЈОВАНА НИКИТОВИЋ 

ХЕЛЕНА ПАНТОВИЋ 

ДИЈАНА ПОПОВИЋ 

АНДРЕА РИСТИВОЈЕВИЋ 

РАДЕНКО РИСТОВИЋ 

ЛЕНА САВИЋ 

КСЕНИЈА СМИЉАНИЋ 

ЛУКА СМИЉАНИЋ 

НЕНАД СМИЉАНИЋ 

НИКОЛИНА СРЕТЕНОВИЋ 



IV РАЗРЕД 

IV1 IV2 
учитељ ГОРДАНА МАРКОВИЋ учитељ БИЉАНА ЈАНКОВИЋ 

ЈАНА АДАШЕВИЋ УРОШ ВАСИЉЕВИЋ 

МАРКО АДАШЕВИЋ МИЈАТ ВУЧИНИЋ 

ЈАНА БУРЛИЋ СОФИЈА ЕРИЋ 

МАРКО ЂОРЂЕВИЋ ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ 

ДАВИД ИВАНОВИЋ МИЛОШ ЈАКШИЋ  

МИХАЈЛО ИВАНОВИЋ КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ 

ЈАНА ИЛИЋ АНДРИЈА ЈОКСИМОВИЋ 

МИХАИЛО ЈОВАНЧИЋ НАЂА ЈОКСИМОВИЋ 

ЛУКА КОРАЋ АНДРЕЈ КОВАЧЕВИЋ 

МАРКО МАРИНКОВИЋ АНДРИЈАНА КОЛАРЕВИЋ 

МИХАИЛО МАРКОВИЋ ДАНИЛО КРСТОНИЋ 

МИЛОШ МАТОВИЋ МАТЕЈА КРСТОНИЋ 

НИКОЛИНА МИЈАЛКОВ КРИСТИНА КУРИЏА 

ЛАЗАР МИРОСАВИЋ САВО ЛАЗАРЕВИЋ 

САРА МЛАДЕНОВИЋ МАЈА МЕЂЕДОВИЋ 

АНА НЕДОВИЋ КАТАРИНА МИТРОВИЋ 

НЕМАЊА НЕДОВИЋ НЕВЕНА НОВАКОВИЋ 

ЛАЗАР ОБРАДОВИЋ ТЕОДОРА ПЕЈИЋ 

АНАСТАСИЈА РАКИЋ МАРКО ПЕРУНИЧИЋ 

MИЛА САВИЋ СУНЧИЦА РАДИЋ 

МАРИЈА СИНЂЕЛИЋ ЈЕЛЕНА РАДОЈЕВИЋ 

ЕМИЛИЈА ТЕРЗИЋ ФИЛИП РОГОВИЋ 

ЛАЗАР ТОШИЋ ИВАН СМИЉАНИЋ 

МАРТИН ТРНАВАЦ ДУШАН СТЈЕПАНОВИЋ 

МАТИЈА ЦВИЈОВИЋ СЛОБОДАН СТОКИЋ 

МАРКО ЦОЊИЋ ВАЛЕНТИНА ФИЛИПОВИЋ 

СРЕЋКО ЧАНЧАРЕВИЋ УРОШ ШУЈДОВИЋ 

  

           IV3     IV4 

    учитељ СЛАВЕНКА МИТРОВИЋ учитељ ЉИЉАНА КОСТИЋ 

МАРИЈА АНДРИЋ СЕРГЕЈ АВРАМОВИЋ 

ВУКАШИН ВЕСОВИЋ УНА АРСИЋ 

СУЗАНА ДАВИНИЋ ЈАНА БОНЏУЛИЋ 

НАЂА ДИМИТРИЈЕВИЋ ОГЊЕН БРАДИЋ 

МАРКО ДРОБЊАКОВИЋ МИЛИЦА ВАЈОВИЋ 

ФИЛИП ЂЕДОВИЋ ИВА ВУКОЈИЧИЋ 

НЕМАЊА ЂОКОВИЋ ЛАНА ВУКОЈИЧИЋ 

ЛУКА ЂОЛОВИЋ АНДРИЈА ВУЛЕТИЋ 

АНЂЕЛА ЕРИЋ ЈАНА ГОЈГИЋ 

ИЛИЈА ЈАНКОВИЋ ЛУКА ГРУЈИЧИЋ 

МИХАЈЛО ЈЕРЕМИЋ ТИЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

ДРАГАН ЈЕШИЋ НАЂА ЂУРИЧКОВИЋ 

ПАВЛЕ ЈОЈИЋ АНДРЕЈ ЕРИЋ 

МИЛАН ЈОКСОВИЋ ПЕТАР ЈАНКОВИЋ 

НИНА КОЈАДИНОВИЋ МИНА ЈОКОВИЋ 

НАЂА МАРИЋ СТЕФАН КОВАЧЕВИЋ 

ВАЊА МАРЈАНОВИЋ ТИЈАНА КРАГОВИЋ 

НЕБОЈША МИЛИЋЕВИЋ ЛУКА ЛУКОВИЋ 

ТОДОР МИЛУТИНОВИЋ ТАРА МАРЈАНОВИЋ 

АНДРЕЈ МИРОСАВИЋ НИНА МЕЂЕДОВИЋ 

ИВА МЛАДЕНОВИЋ ТАДИЈА МИЛЕТИЋ 

СТЕФАН МЛАДЕНОВИЋ ДУЊА МИТРОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР ПАУНОВИЋ ВУК МИХАИЛОВИЋ 

АНДРИЈА ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА НОВАКОВИЋ 

ЛУКА ПЕТРОВИЋ ФИЛИП ПОДГОРИЦА 

МИЛИЦА САРИЋ МАРИЈА ПРОТИЋ 

МИЛИЦА СИМЕУНОВИЋ МИХАЈЛО РАДОВИЋ 

НЕДЕЉКО СТЕФАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ ТОДОРОВИЋ 

ЕМИЛИЈА СТОКОВИЋ ПЕТАР ШКУЛЕТИЋ 

 КОНСТАНТИН ШУЉАГИЋ 

 



V РАЗРЕД 

V1 V2 
одељењски старешина ДРАГИЦА ДИДАНОВИЋ одељењски старешина ИВАНА БАБИЋ 

ЕМА БОШКОВИЋ НАЂА БОЖИЋ 

ИВАН ВАЈОВИЋ АНДРИЈА БОЛОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ВИДИЋ ДУШАН БОШКОВИЋ 

БОГДАН ВУЈОВИЋ КАТАРИНА ВИСТАЋ 

СОФИЈА ВУЧИЋЕВИЋ МИЛИЦА ГАЧЕВИЋ 

МИЛАН ДАБИЖЉЕВИЋ НОВИЦА ДИДАНОВИЋ 

ЈАНА ЂОРЂЕВИЋ ИГОР ДРАГОВИЋ 

ВЕРОНИКА ЗЕЧЕВИЋ НАЂА ЂУРАШЕВИЋ 

МОНИКА ИЛИЋ СТРАХИЊА ЗЕЧЕВИЋ 

МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН ЈЕЧМЕНИЦА 

НИКОЛИНА МАРКОВИЋ МАРКО МАТИЈЕВИЋ 

НИКОЛИНА МЛАДЕНОВИЋ СОФИЈА МИЛОВАНОВИЋ 

ДРАГАН НИКИТОВИЋ КРИСТИНА МИЋИЋ 

ЕНА НИКИТОВИЋ КАРОЛИНА ОПАСИНСКИ 

НАТАША ОСТОЈИЋ ЈОВАНА ПАВЛОВИЋ 

ТИЈАНА ПЕРУНИЧИЋ УРОШ ПАВЛОВИЋ 

НАЂА ПЕТРОВИЋ СИНИША РАДИЧЕВИЋ 

ИЛИЈА ПРОКОПИЈЕВИЋ УРОШ РАДОЈИЧИЋ 

МИЛОШ ПРОКОПИЈЕВИЋ ЈОВАН РОСИЋ 

ЈОВАН РИСТОВИЋ БРАНИСЛАВ СИМИЋ 

ЕМА СЕКУЛИЋ САЊА СМИЉАНИЋ 

ДУШКО СМИЉАНИЋ БОЈАНА СПАСИЋ 

ДЕЈАН СТАНИЋ ИНЕС СПАСОЈЕВИЋ 

МАРИЈА СТЈЕПАНИЋ СТРАХИЊА СТЕФАНОВИЋ 

ЂУРЂИНА СТОЈАНОВИЋ НЕМАЊА ЧАУС 

АНАСТАСИЈА ЧАВЛИН МИХАИЛО ШИШИЋ 

УРОШ ШКОРИЋ МИХАИЛО ШОЈИЋ 

  

V3            

одељењски старешина Б.КОСТАНДИНОВИЋ 

ИВА АВРАМОВИЋ 

НАЂА АКСЕНТИЈЕВИЋ 

МАША БОЈАТ 

ЛУКА БОГДАНОВИЋ 

АНДРЕЈА ВАСОВИЋ 

ТАМАРА ДРАШКИЋ 

ЛУКА ЈЕЗДОВИЋ 

ВУК ЈОВАНОВИЋ 

КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ 

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ 

МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ 

ДУШАН КОКОРОВИЋ 

МАША КРЕЈОВИЋ 

БОЈАН ЛИЈЕСКИЋ 

МАТИЈА МАРЈАНОВИЋ 

СТЕФАН МАСЛАР 

ДРАГАН МИЈАИЛОВИЋ 

МАРИЈАНА МИЛИЋ 

ВИКТОР МИЛОЈЕВИЋ 

АНЂЕЛА МИЛЧАНОВИЋ 

МАРКО МИТРОВИЋ 

МИХАИЛО МИЋОВИЋ 

СОФИЈА ПАВЛОВИЋ 

НИКОЛА РАБАСОВИЋ 

КОСТА РАДОВИЋ 

УРОШ САВОВИЋ 

АЛЕКСА ТОШИЋ 

 

 



VI РАЗРЕД 

VI1 VI2 
одељењски старешина ПРЕДРАГ МАРКИЋЕВИЋ одељењски старешина МАРИЈАНА МАРИЋ 

МАТИЈА АНТОВИЋ БОГДАН АДАШЕВИЋ 

ЂОРЂЕ БОЛОВИЋ ЕМИЛИЈА ГОРДИЋ 

ФИЛИП БРАДИЋ НИКОЛИНА ЂЕДОВИЋ 

САЊА ДИКОВИЋ ЛАЗАР ЗАРИЋ 

СОФИЈА ЂОКАНОВИЋ САРА ЗАРИЋ 

ИГОР ЖУНИЋ МИЛОШ ИЛИЋ 

ХЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ КРИСТИНА ЈАНКОВИЋ 

АНЂЕЛА ЈАЊУШЕВИЋ ЈАНА ЈОВАНОВИЋ 

ДУШАН КИЈАЧИЋ ЈАНА КАРАНАЦ 

МИЛИЦА КРСМАНОВИЋ АНДРИЈА ЛАЛОВИЋ 

ВИКТОР ЛУКОВИЋ МАРКО МАРИНКОВИЋ 

СТЕФАН МАТАНА ВУК МАРЈАНОВИЋ 

МАША МАТИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ МАРЈАНОВИЋ 

ВЕЉКО МИЋОВИЋ ЕМИЛИЈА МИЛОВАНОВИЋ 

МАРКО МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ 

ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ АЛЕКСА НИКОЛИЋ 

МАЈА ПАВЛОВИЋ ВАЊА НИКОЛИЋ 

ИВА ВИТОРИЈА ПЕТРОВИЋ НАЂА НИКОЛИЋ 

УРОШ ПОДРАШЧИЋ НАТАША ОПАСИНСКИ 

НИКОЛА ПОЛИЋ ЈОВАНА ПОЛИЋ 

МАТЕЈА ПРОКОПИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА РАДИВОЈЕВИЋ 

ЛАЗАР РАДОВИЋ МАРИЈА РИСТОВИЋ 

БОГДАН СТАНИЋ АЛЕКСАНДАР СИНЂЕЛИЋ 

ИВАНКА СТОКИЋ АНДРЕЈ СМИЉАНИЋ 

НИКОЛИНА ТЕРЗИЋ VANESSA TEŠOVIĆ 

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ НЕДА ТОШИЋ 

ЂУРЂИЈА ЧАНЧАРЕВИЋ ЛУКА ЦВИЈОВИЋ 

           VI3     VI4 

    одељењски старешина АНЂЕЛКА МИЛОВАНОВИЋ одељењски старешина  СОЊА СТОКОВИЋ 
ВЕРОНИКА АРСИЋ ТАМАРА БЕЛИНЦАН 

ВЛАСТИМИР АРСИЋ ДАНИЈЕЛ БОГДАНОВИЋ 

НАДА БИЈЕЉИЋ ЛУКА БРАШАНАЦ 

ИВАН ДУЊИЋ НИКОЛИНА ДАБИЋ 

НАТАША ЗАРИЋ ФИЛИП ДИМИТРИЈЕВИЋ 

ПЕТАР ЈОВИЋЕВИЋ ТИЈАНА ЈАНКОВИЋ 

СТЕФАН ЈОРДОВИЋ СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ 

МИЛАН КОЛАРЕВИЋ КАТАРИНА ЛУКОВИЋ 

АНДРЕЈ КОРАЋ АНДРИЈАНА МАРКОВИЋ 

ИВА КРСТИЋ МИЛОШ МАРКОВИЋ 

ТЕОДОР ЛУКОВИЋ САРА МИЛЧАНОВИЋ 

ЕЛЕНА МАРКОВИЋ СТЕФАН НИКОЛИЋ 

ВАСИЛИЈЕ МИЈАЛКОВ ВЕЛИМИР ОБРАДОВИЋ 

ЈЕЛЕНА МИЛАКОВИЋ ДРАГАН ОЈДАНИЋ 

МАРКО МИЛАКОВИЋ ЗОРАНА ПЕТРОВИЋ 

ЛУКА МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРКО РАДИЋ 

ИВАНА МИЋИЋ АЛЕКСАНДРА РАДОЈИЧИЋ 

СРЂАН НЕОРИЧИЋ НЕВЕНА СМИЉАНИЋ 

МИРА НИКОЛИЋ ЕНА СТАНКОВИЋ 

АТИНА ПЕТРОВИЋ ЈОВАН СТОЈАНОВИЋ 

МЛАЂО ПЕТРОВИЋ ОЛГА СТОЈАНОВИЋ 

РАСТКО ПЕШИЋ ТИЈАНА ТОМИЋ 

ОГЊЕН РАДИВОЈЕВИЋ НЕВЕНА ФИЛИПОВИЋ 

МИЛАН РЊАКОВИЋ НИКОЛА ЦОЊИЋ 

МИЛИЦА РЊАКОВИЋ ДУЊА ЧЕРЊАНСКИ 

СОФИЈА ТАМБУРИЋ  

ЕМИЛИЈА ШКРБИЋ  

 

 



VII РАЗРЕД 

VII1 VII2 
одељењски старешина РАДЕ ВУЧИЋЕВИЋ одељењски старешина МИРЈАНА МАТЕНИЧАРСКИ 

ВАЊА АВДИЋ АНАСТАСИЈА БАБИЋ 

АНЂЕЛА АНДРИЋ БАЛША БАЈОВИЋ 

КАТАРИНА БАБИЋ ИРЕНА ВАЈОВИЋ 

ЛУКА ГАБОРОВИЋ МИЛОШ ДАБИЖЉЕВИЋ 

БОГДАН ГОРДИЋ НИКОЛА ДАБИЋ 

ЂОРЂЕ ИВАНИШЕВИЋ НИКОЛИНА ЂОНОВИЋ 

ЂУРЂИНА ИВAНОВИЋ ДАРКО ЕРИЋ 

ОГЊЕН ИВАНОВИЋ МАРИЈА ЖИВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ МАРИЈА ЖИВКОВИЋ 

МАРИЈА ИЛИЋ НАТАЛИЈА ЖИВКОВИЋ 

ТИЈАНА ИЛИЋ ФИЛИП ЈАНКОВИЋ 

МАРИЈА ЈАКОВЉЕВИЋ ТАМАРА ЈЕШИЋ 

ЂОРЂЕ ЈЕЛИЋ НИКОЛИНА ЈОВИЋЕВИЋ 

АЛЕКСА ЈОВИЧИЋ АЛЕКСАНДАР КЕРИЋ 

ЛУКА МАРЈАНОВИЋ ВЕЉКО КОШАНИН 

ТАТЈАНА МИЛИНКОВИЋ АНА МИЛОВАНОВИЋ 

СТЕВАН МИЛИЋ ДАНИЛО МИЋИЋ 

МИХАИЛО МИТИЋ АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ 

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ САНДРА ПАНТИЋ 

ЈОВАН НИКОЛИЋ ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

АНА ОБРАДОВИЋ СРЂАН САВАТИЈЕВИЋ 

МАРКО ПЕРИШИЋ ВУКАШИН СИМОВИЋ 

АНДРИЈАНА ПОПОВИЋ ДРАГАН СМИЉАНИЋ 

КОСТА СТАМАТОВИЋ БРАНКО ТОДОРОВИЋ 

МИХАИЛО СТОЈАНОВИЋ МАТИЈА ТОДОСИЈЕВИЋ 

САРА ТОМАШЕВИЋ БЛАГОЈЕ УНКОВИЋ 

МАРКО ЋИРЈАНИЋ АНДРЕЈ ЧАУС 

 ВАСИЛИЈА ЧУМИЋ 

           VII3     VII4 

одељењски старешина МАРИНА ПЕТРОВИЋ одељењски старешина ВЕСНА ПЕРИШИЋ 
МИЛИЦА ВУЧИЋЕВИЋ ДУЊА БРАШАНАЦ 

НЕМАЊА ГАВРОВИЋ ВЕЉКО ВУКАС 

ОГЊЕН ДАБИЋ МАРТА ВУЧИНИЋ 

ИВАН ЂЕРИЋ УРОШ ГРБИЋ 

ВИДАН ЂОКОВИЋ АНА ДИКОВИЋ 

НАДЕЖДА ЗЕЧЕВИЋ АЛЕКСА ДУМАЊИЋ 

ЛЕНА ЈОВАНОВИЋ ВУК ДУЊИЋ 

САША ЈОВИЧИЋ ЈОВАНА ЂОНДРИЋ 

НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ АЊА ЂОРЂЕВИЋ 

ЛУКА КОЛАРЕВИЋ НЕМАЊА ЂОРЂЕВИЋ 

ВЛАДАНА КОЛЏИЋ НАТАША МАРКОВИЋ 

ПАВЛЕ КОСТИЋ МИЛОРАД МАТОВИЋ 

МАРИЈА МАЈСТОРОВИЋ НЕВЕНА МИЛИЈАНОВИЋ 

АНДРИЈАНА МАНДИЋ ЛАЗАР МИЛОВАНКИЋ 

ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ МАГДАЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ 

ИРЕНА МАТОВИЋ УРОШ МИЛОСАВЉЕВИЋ 

ЛУКА МИЈАИЛОВИЋ СРЂАН МИТРОВИЋ 

ПАВЛЕ МИЛЕТИЋ ПЕТАР НИКОЛИЋ 

МАРИЈАНА МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА ПАВЛОВИЋ 

НЕМАЊА МЛАДЕНОВИЋ БОГДАН ПОПОВИЋ 

АНИЦА НИКОЛИЋ АНДРИЈАНА ПОРУБОВИЋ 

АЛЕКСА СЕКУЛИЋ ЉУБИЦА ПРОДАНОВИЋ 

БОГДАН СТАМАТОВИЋ ЈЕЛЕНА РАДИЋ 

НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋ СВЕТОЗАР РИСТАНОВИЋ 

ДАВИД ЧОЛИЋ ФИЛИП РУЖИЋ 

 ИВАНА САВАТИЈЕВИЋ 

 СТЕФАН ЧАВЛИН 

 ДРАГОСЛАВ ШОЈИЋ 

 



VIII РАЗРЕД 

VIII1 VIII2 
одељењски старешина ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ одељењски старешина ДАНИЈЕЛА МИЋОВИЋ 

МАГДАЛЕНА АНДРИЋ САРА АРБУТИНА 

МАРТА ВЕСОВИЋ ОЛИВЕР ГАВРОВИЋ 

НИКОЛА ДОБРИЋ АНЂЕЛА ГРБИЋ 

БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН ЂОКАНОВИЋ 

ЈЕЛЕНА ЖИВАНОВИЋ УРОШ ЗЕЧЕВИЋ 

КОНСТАНТИН ЈОКОВИЋ ЈОВАНА ЗЕЧИЋ 

ИВАНА КОВАЧЕВИЋ ЗОРАНА ЈАНКОВИЋ 

АЛЕКСА КРПОВИЋ ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ 

МИНА ЛУКИЋ ВЕЉКО ЛУКОВИЋ 

МАЈА МАРИНКОВИЋ СНЕЖАНА МИЈАИЛОВИЋ 

ЛУКА МАРКОВИЋ АНДРИЈАНА МИЛЧАНОВИЋ 

ЂОРЂЕ МЕЂЕДОВИЋ НАТАША МИТРОВИЋ 

ВЕЉКО МИКИЋ ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ 

ИВОНА МИТРОВИЋ МИКАН НИКОЛИЋ 

АНИТА НИКИТОВИЋ ЂОРЂЕ НОВАКОВИЋ 

ЂОРЂЕ НИКИТОВИЋ ЛУКА ОЈДАНИЋ 

СТЕФАН НИКОЛИЋ УРОШ ПАВЛОВИЋ 

МИЛИЦА НОВИТОВИЋ АНДРИЈА ПЕТРОВИЋ 

АНДРИЈАНА ПАВЛОВИЋ ВАЛЕНТИНА РАБАСОВИЋ 

МАРКО ПАВЛОВИЋ САЊА СЕКУЛИЋ 

ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ ДУЊА СМИЉАНИЋ 

АНТОНИЈЕ САВИЋ ЛУКА СТАНОЈЕВИЋ 

ЂОРЂЕ САВИЋ БОГДАН ЧАКАРЕВИЋ 

ДАНИЛО СКОКОВИЋ КОСТА ШОЈИЋ 

ЈАСМИНА ТЕРЗИЋ ЂОРЂЕ ШЋЕКИЋ 

МИЛОШ ТАНОВИЋ  

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ  

  

           VIII3     VIII4 

одељењски старешина СНЕЖАНА МЛАДЕНОВИЋ одељењски старешина СТАНИЈА ЈОВАНОВИЋ 
НЕМАЊА АКСЕНТИЈЕВИЋ КОСТА ВАСИЉЕВИЋ 

АНЂЕЛА БАЈИЋ НИКОЛА ДАНИЧИЋ 

СТЕФАН БОГДАНОВИЋ СТЕФАН ДАНИЧИЋ 

АЛЕКСАНДРА ГЛУШЧЕВИЋ ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 

АЊА ГОРДИЋ ТЕОДОРА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

ИВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ ВАЊА ДУЊИЋ 

ЛУКА ЂЕДОВИЋ САВО ЂОРЂЕВИЋ 

САРА ЂЕДОВИЋ ЂОРЂЕ ИЛИЋ 

ТАМАРА ЂОКОВИЋ ТАМАРА ИЛИЋ 

СЛАЂАНА ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЦА ЈАНКОВИЋ 

ТЕОДОРА ЂУРИЋ ИВА ЈЕЛИЧИЋ 

СРЂАН ЈАКШИЋ ИВАН ЈОВАНОВИЋ 

ДУШАН ЈАНКОВИЋ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ 

ИВАН КОВАЧЕВИЋ ЈАНА ЈОРДОВИЋ 

КРИСТИНА КОВАЧЕВИЋ БОЈАН КОВАЧЕВИЋ 

ДЕЈАН МАРЈАНОВИЋ ДАВИД ЛУКОВИЋ 

ТЕОДОРА МАРКОВИЋ ЛАЗАР МАРЈАНОВИЋ 

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ БОРКО МЛАДЕНОВИЋ 

КРИСТИНА МИХАЈИЛОВИЋ БОЈАН НИКОЛИЋ 

МИЛИЦА НИКОЛИЋ НИКОЛА НИКОЛИЋ 

АНДРЕЈ РАДИЋ ДЕСАНКА ОСТОЈИЋ 

МАТИЈА РАЈКОВИЋ ИРИНА ПЕТРОВИЋ 

ИВАНА СПАСОЈЕВИЋ ЈАНА САВОВИЋ 

ЈАНКО СТОКИЋ АНЂЕЛА СТАМБОЛИЈА 

НИНА ЦВИЈОВИЋ МАРКО СТЈЕПАНИЋ 

  

  

 

 



ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ   П Р И Л И П А Ц  

I разред 
учитељ МИРОСЛАВ РАДИЋ 

II/IV разред 
учитељ РАДИША ЈОВАНОВИЋ 

V разред              
одељењски старешина 

МАРИЈА РАДИБРАТОВИЋ 
ПАВЛЕ БОЖИЋ УРОШ БОЖИЋ НАТАША ИЛИЋ 

АНАСТАСИЈА БУКВИЋ МАГДАЛЕНА БУКВИЋ ДАВИД ЈОТИЋ 

НЕМАЊА БУКВИЋ  НЕВЕНА ЈОТИЋ 

САРА ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ ЈАНА МАРКИЋЕВИЋ 

МАЈА МАЈСТОРОВИЋ САША САРИЋ ФИЛИП ПОПОВИЋ 

БОГДАН МИЛОВАНОВИЋ  ТЕОДОРА РАДОЈЕВИЋ 

ТАЊА РАДОЈИЧИЋ  ЛАЗАР РАКИЋ 

НИКОЛА РОСИЋ  ВУК РУЖИЋ 

  ПАВЛЕ ЦЕКИЋ 

   

VI разред 
одељењски старешина 

САНДРА КАРИЋ 

VII разред 
одељењски старешина  

СЛАВИЦА МАЈСТОРОВИЋ 

VIII разред 
одељењски старешина     

ДАНКА БОЈИЋ   
МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ ИВАНА БОЖИЋ ЈЕЛЕНА БОЖИЋ 

НЕДА ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ ЈОТИЋ ЗОРАН БОЖОВИЋ 

 РАДА ПЕТРОВИЋ ЂУРЂИЈА ЈОТИЋ КРИСТИНА БОЈИЋ 

ТИЈАНА САВИЋ ДОБРИВОЈЕ МАЛИНИЋ МИЛИЦА КОВАЧЕВИЋ 

АНДРИЈАНА САРИЋ МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ МАРКО МАТИЈЕВИЋ 

 БОРИС ПРОКОПИЋ КРИСТИЈАН ПАВЛОВИЋ 

 ЂОРЂЕ РУЖИЋ ДУШАН РАДОЈЕВИЋ 

 ВАЊА ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРА РАДОЈИЧИЋ 

  НАЂА ФИЛИПОВИЋ 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    Р  О  Г  Е 
I/II/III/IV разред 

учитељ БРАНА ДАНИЧИЋ 
 

V разред              
одељењски старешина 

СТАНИЦА ВУКАШИНОВИЋ         
МЛАДЕН ВУКАШИНОВИЋ СРЂАН ГЛУШЧЕВИЋ 

 РАТКО МАРКОВИЋ 

КРСТА ВУКАЈЛОВИЋ ВУК ЧОЛОВИЋ 

САНДРА ВУКАШИНОВИЋ  

ЛУКА ГЛИШИЋ  

  

МАРИЈА ВУКАЈЛОВИЋ  

АНАСТАСИЈА ИВАНОВИЋ  

КАТАРИНА ТОМИЋ  

  

ВИКТОР ВУКАЈЛОВИЋ  

АЛЕКСА ВУКАШИНОВИЋ  

VI разред 
одељењски старешина  

ЖЕЉКА  РИСТОВИЋ   

VII разред 
одељењски старешина   

СРЂАН МИЛОВАНЧЕВИЋ 

VIII разред 
одељењски старешина  

СВЕТЛАНА ПОЛИЋ 
ФИЛИП ВУКАШИНОВИЋ СТЕФАН ВУКАШИНОВИЋ ОБРАД ВУКАШИНОВИЋ 

 ЈОВАНА ГЛУШЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛ ВУЧКОВИЋ 

 АЛЕКСА ДИКОВИЋ АНДРИЈАНА ДИКОВИЋ 

 НИНА ЦВИЈОВИЋ ВИДОЈЕ ДИКОВИЋ 

 ВАЊА ЧОЛОВИЋ БОЈАН МАРКОВИЋ 

   

 

 



ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ    СРЕДЊА ДОБРИЊА 
I/II разред 

учитељ МАРИЈАНА ГОРДИЋ 
 

III/IV разред 
учитељ                           

ЉИЉАНА КРСМАНОВИЋ 

V разред              
одељењски старешина   
СНЕЖАНА РУЖИЧИЋ 

ЈАСМИНА БЕЋИЋ МИЛКИЦА СИМОВИЋ МАРИЈА ВУЧИЋЕВИЋ 

КАТАРИНА КОВАЧЕВИЋ  НИКОЛИНА МИЛОШЕВИЋ 

МАРИНА МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР БРКИЋ ЈАНА МИЛУТИНОВИЋ 

АЊА РИСТОВИЋ НИКОЛА ВУЧИЋЕВИЋ МАРКО ПАВЛОВИЋ 

 БОЈАНА ЈОВИЧИЋ АНЂЕЛА ПЕТРОВИЋ 

НЕМАЊА КРСМАНОВИЋ САЊА ЈОВИЧИЋ ДАРКО ПЕТРОВИЋ 

АНДРЕА МИЛОШЕВИЋ ФИЛИП КОВАЧЕВИЋ НАТАША СИМОВИЋ 

УРОШ СИМОВИЋ УРОШ ПАВЛОВИЋ  

 ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ  

 ТЕОДОРА ПЕТРОВИЋ  

 ТАМАРА ПРОЛОВИЋ  

 ТИЈАНА СИМОВИЋ  

   

   

VI разред 
одељењски старешина 
ДАНИЈЕЛА  ПРОЛОВИЋ   

VII разред 
одељењски старешина       

ВЕРИЦА ПЕТРОВИЋ 

VIII разред 
одељењски старешина      

РАДЕ ДЕВЕЏИЋ 
ТАТЈАНА БРКИЋ ДЕЈАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ ДРАГУТИНОВИЋ 

ЈАНА КОЛАРЕВИЋ ИВАН ЂУКИЋ МАРКО ЈОВАНОВИЋ 

МИЛИЦА МАЛОПАРАЦ КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ АНА ЈОВИЧИЋ 

МИНА МАЛОПАРАЦ ДАЛИБОР КОВАЧЕВИЋ ТЕОДОРА КОВАЧЕВИЋ 

ТАМАРА ТЕШИЋ ВИДАН ЛАЂЕВАЦ УРОШ КРСМАНОВИЋ 

 ЈАНА ЛАЂЕВАЦ АДАМ МАЛОПАРАЦ 

 НИКОЛИЈА МАРКОВИЋ МИЛЕ МАРКОВИЋ 

 СТЕФАН МИЛУТИНОВИЋ ПЕТАР МАРКОВИЋ 

 МАРКО ПЕТРОВИЋ НИКОЛА ПАВЛОВИЋ 

 МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ ВУК СИМОВИЋ 

 АНЂЕЛА ПРОЛОВИЋ ЈОВАН ТЕОФИЛОВИЋ 

 ЂОРЂЕ РАДОСАВЉЕВИЋ  

 МАТИЈА РИСТОВИЋ  

   

   

   

   

   

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 
ГОРЊА ДОБРИЊА 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 
ДОЊА ДОБРИЊА 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 
Г  О  Р  О  Б  И  Љ  Е 

I/III разред 
учитељ  СНЕЖАНА ПАНТЕЛИЋ 

III разред                     
учитељ БИЉАНА ПРОЛОВИЋ              

IV разред                     
учитељ  НАТАША ПЕШИЋ 

             
ЖИВКО МАЛОПАРАЦ ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ АНЂЕЛА РАДИЋ 

БОГДАН  ЧАРАПИЋ ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ НЕНАД РАДИЋ 

   

ЂОРЂЕ ВАСИЛИЈЕВИЋ   

ЈОВАН ЧАРАПИЋ   

   

   

   

   



ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 
Л  О  П  А  Ш 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 
П И Л А Т О В И Ћ И 

II/IV разред                     
учитељ МИЛОШ ПЕТРИЋ 

III разред                     
учитељ МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ 

I/II/III разред                     
учитељ  БРАНКИЦА ЂОКОВИЋ 

             
ВЕЉКО ЈОВИЧИЋ ДРАГАН БОЖОВИЋ СТОЈАН НОВАКОВИЋ 

ЛУКА РАКИЋ НИКОЛА БОЖОВИЋ  

МИЛИЦА РАКИЋ ЈОВАНА ГОЛУБОВИЋ ТЕОДОР НОВАКОВИЋ 

 НИКОЛИНА МИЛОВИЋ  

НЕМАЊА БОЖОВИЋ ДЕСАНКА ПЕТРОВИЋ КРИСТИЈАН ЈОТИЋ 

МИОДРАГ ЈОВИЧИЋ ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ ДАНИЛО ТОШИЋ 

ЕЛЕНА ПОПОВИЋ МИЛКА ПЕТРОВИЋ  

ВАЛЕНТИНА РАКИЋ РАДОЈИЦА ПЕТРОВИЋ  

 МИХАЈЛО РАКИЋ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  Е  П  Т  Е  М  Б  А  Р         

3.септембар - Почела је нова школска година - у дворишту школе уприличен је свечани 
пријем за ђаке прваке из матичне школе и њихове родитеље. Пригодан програм за своје 
млађе другаре припремили су и извели ученици IV разреда матичне школе.                                                 
Прваке, њихове родитеље и друге чланове породица поздравила  је Мирјана 
Василијевић, директор школе.  Школа је свим првацима даривала мајице и друге 
пригодне поклоне који су их сачекали у њиховим учионицама а Скупштина општине 
доделила је сваком ученику првог разреда новчани износ у висини од 6000 динара. 
 

 
 
 

                           
 



13.септембар – Одржана је редовна седница Наставничког већа на којој је разматран 
Извештај о раду школе у школској 2017/2018.години и представљени Годишњи план рада 
школе за школску 2018/2019.годину као и Школски развојни план за период од 2018 – 
2021.године 
 
18.септембар – У Градској галерији у Пожеги поводом стогодишњице Првог светског рата 
отворена је мултимедијална изложба Југословенске кинотеке из Београда Србија и Срби 
на филму у I светском рату. Поставка је настала након шестомесечног истраживања 
материјала везаних за историју филма о првом светском рату. Коришћени су филмови 
пионира српског филма и сниматеља савезничких земаља и земаља окупатора. Посебно 
занимљива је могућност гледања покретне слике помоћу апликације за мобилни телефон 
која се преузима на лицу места.Чланови историјске секције и заинтересовани ученици 
наше школе посетили су изложбу у пратњи предметних наставника 

 

18.септембар – Ученици млађих разреда у пратњи својих учитеља присуствовали су 
промоцији стоног тениса коју је организовао стонотениски клуб у просторијама спорске 
хале 
 
22.септембар – Ученици VI3 и њихов одељењски старешина Анђелка Миловановић 
посетили су Музеј илузија и Војни музеј у Београду и обишли Калемегдан 
 
24.септембар – Започели су обавезни систематски прегледи за ученике трећег, петог и 
седмог разреда матичне школе и издвојених одељења.  
 
25 – 27.септембар - У оквиру пројекта Безбедност деце у саобраћају припадници 
саобраћајне полиције у сарадњи са волонтерима Црвеног крста извршили су едукацију 
првака  у матичној школи о безбедном понашању деце у саобраћају кроз разговор са 
ученицима. Ученици првог разреда у издвојеним одељењима биће укључени у ове 
едукативне активности током наредне седмице. 
 
26.септембар – Ученици млађих разреда присуствовали су презентацији образовно-
развојног програма „Суан Пан – ментална аритметика“. Ментална аритметика Суан пан је  
програм намењен  деци од 5 до 14 година који поседује јединствени метод који потиче из 



Јапана, земље која представља колевку ове престижне дисциплине. Настао је као 
резултат дугогодишњег рада психолога, педагога и других стручњака из области 
едукације и образовања, а заснива се на употреби древне рачунаљке абакус, чијом 
визуелизацијом се постиже изванредно брзо рачунање. 
 

 

 
26.септембар – у просторијама Регионалног центра за развој запослених у образовању у 
Ужицу саветник Школске управе Ужице Олга Јованчићевић организовала је разговор са 
са члановима школских тимова који су учествовали у првом циклусу спољашњег 
вредновања са циљем сагледавања предности и недостатака када су у питању 
примењене процедуре спољашњег вредновања у школама.  Представни наше школе на 
састанку била је Милица Тошић Рудић, психолог. 
 
26.септембар - У издвојеном одељењу Основне школе ,, Емилија Остојић “ у Средњој 
Добрињи, ученици старијих разреда и наставница српског језика Снежана Ружичић  
обележили су Европски дан језика. Програм је обухватао рецитал на српском, енглеском, 
шпанском и руском језику, драматизацију Шекспировог „Ромеа и Јулије“ као и податке о 
најзначајнијим светским језицима. Учешће су узели и чланови школског хора који су 
песмом (на руском језику) улепшали програм. 
 

 
 



 
 
27.септембар – Наставник енглеског језика Драгана Прокопијевић Кандић одржала је 
угледни час у IV3 The Alphabet 

 

28.септембар – Ученици старијих разреда заинтересовани за позоришну уметност 
гледали су представу Народни посланик у Народном позоришту у Ужицу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



О  К  Т  О  Б  А  Р 
 
1.октобар – У оквиру програма обележавања Дечје недеље ученици II разреда матичне 
школе посетили су Пољопривредну школу са домом ученика „Љубо Мићић“ у Пожеги. 
 
3.октобар -  У оквиру програма обележавања Дечје недеље ученици првог и трећег 

разреда наше школе, посетили су Расадник „ Пожега“ у коме су се на живописан и 
занимљив начин упознали са производњом шумског и хортикултурног садног материјала. 
Посетили су и Центар за шумско семе који се налази у оквиру Расадника „ Пожега“ где су 
били у прилици да виде како се врши дорада и складиштење шумског семена. 

 
4.октобар – Према плану посета у Дечјој недељи ученици  IV разреда уприличили су 
посету Метеоролошкој станици у Пожеги 
 
4.октобар – Заинтересовани ученици старијих разреда у пратњи наставника српског 
језика присуствовали су позоришној представи Сврати, рече човек у Народном 
позоришту у Ужицу 
 
4.октобар – Ученици наше школе посетили су изложбу сликовница Чигра на Градском 
тргу у организацији Народне библиотеке Пожега. У оквиру Међународног фестивала 
сликовница Чигра учешће су узели ученици ИО Роге са темама Свет без глади, Акција за 
климу, Смањење неједнакости. Ученици су имали свој штанд где су излагали 
фотографије и продавали џем од здравог органског воћа који су спремали са својим 
учитељима и наставницима и паковали у теглице са ознаком села Роге и пригодним 
порукама, народним изрекама и мудростима. Импровизовали су апарат за рециклажу 
конзерви и за сваку убачену конзерву посетиоци су добијали десет динара 
 



 
 
5.октобар – У оквиру програма обележавања Дечје недеље у организацији Спортског 
савеза и Црвеног крста Пожега на стадиону ФК „Слога“ одржан је Јесењи општински крос. 
У 26 трка учествовало је више од 1500 ученика основних и средњих школа и 
предшколаца. Три првопласирана ученика у свакој узрасној категорији награђена су 
пригодним поклонима. Од ове године уведен је специјални систем бодовања освојених 
места и бројности учесника кроса на основу чега се награђује свака предшколска, 
основношколска и средњошколска установа са највећим бројем бодова са 30000 динара 
за куповину спортске опреме и реквизита. У категорији основних школа добитник ове 
награде за ову годину је наша школа. Ученици наше школе остварили су следеће 
пласмане:  
Прво место заузели су: Вељко Драшкић), Ксенија Смиљанић (III разред), Надежда 
Зечевић (VII разред) и Нина Цвијовић и Стефан Даничић (VIII разред); другопласирани су 
следећи ученици: Јана Николић и Давид Ковачевић (I разред), Дуња Ојданић и Тодор 
Ристовић (II разред), Ивона Ристовић и Јанко Новаковић (III разред), Сузана Давинић и 
Иван Смиљанић (IV разред), Марија Стјепанић (V разред), Андрија Лаловић  Марија 
Живановић и Урош Милосављевић (VII разред) и Милица Николић и Милош Тановић (VIII 
разред); пласман на треће место остварили су: Милица Николић (I разред), Јана 
Костандиновић и Лазар Спасојевић (II разред), Немања Ђоковић (IV разред), Маша Бојат 
и Драган Мијаиловић (V разред), Тијана Томић и Игор Жунић (VI разред) и Урош Зечевић 
(VIII разред); 
 

  
 



  
 
 

 
 

6.октобар – У оквиру пројектне наставе Сусрет са Андрићем ученици старијих разреда 
боравили су у Вишеграду. Најпре су на путу до тамо свратили у Добрун и обишли један од 
најстаријих православних манастира на просторима данашње БиХ. У самом граду 
ученици су обишли Андрићград, ћуприју на Дрини и спомен учионицу Иве Андрића. Током 
вожње Дрином видели су кућу у којој је писац провео своје детињство али само споља јер 
је она сада у приватном власништву. Такође, видели су зграду чувеног Лотикиног хотела 
из романа На Дрини ћуприја као и мермерни споменик Иви Андрићу који симболизује 
отворену књигу на којој се налазе медаљони са ликом чувеног Нобеловца. Величанствени 
мост, ћуприју Мехмед паше Соколовића, ученици су посматрали и са видиковца који се 
налази изнад самог моста. 



Пројекат Сусрет са Андрићем чини ученички истраживачки рад који подразумева 
проучавање живота и рада писца, организовање посете Вишеграду као и посебан осврт 
на књижевна дела писца која се проучавају у основној школи. План пројекта је и 
реализација литерарног, фото и ликовног конкурса као и јавни наступ ученика под 
називом Сусрет са Андрићем. 

     
 

   
 

   

 



 
 
6.oктобар – Ученици старијих разреда учествовали су у акцији Пецаљком против дроге 
коју традицонално организује МУП Пожега. Ученици су се такмичили у спортском 
риболову на локацији Марића бара у Пожеги. Циљ ове акције је да се деци укаже на све 
штетне последице дроге али и да им се понуди спорт као алтернатива. 
 

 
  
 

7.октобар – Изведен је једнодневни излет ученика старијих разреда на Увац и 
Кокин Брод  поводом обележавања Европског дана посматрања птица.  

 

 
 
10.октобар – Одржан је први састанак Вршњачког тима школе. Вршњачки тим броји 
шеснаест представника свих одељења VII и VIII разреда (по 2 представника из сваког 
одељења) а координатори Тима су психолог и педагог школе. На првом састанку 
ученицима  су представљени програмски садржаји рада Тима а ученици су изнели своја 
очекивања која су углавном фокусирана на превенцију насиља, превенцију болести 
зависности, подстицање толеранције, развој и унапређивање комуникацијских вештина... 
 
10 – 15.октобар – У Клубу младих у Пожеги отворена је изложба Био једном један лав 
посвећена животу и стваралаштву Душка Радовића. Изложба представља свеукупан 
Радовићев књижевни опус за децу и одрасле, представљене су најзначајније песме и 
збирке, наведени аутентични изводи из његовиг интервјуа и чувени Радовићеви 
афоризми. Изложбу су у великом броју посетили ученици млађих и старијих разреда. 

 



 
16.октобар – Обележен је Светски дан здраве хране. Ученици IV разреда организовали 
су продајну изложбу на Градском тргу а прикупљена новчана средства опредељена су у 
хуманитарне сврхе. Запажено учешће имали су и ученици ИО Роге који су изложили 
занимљиве пакетиће у облику поклона са специјалитетима домаће кухиње и нашег краја 
(проја, сир, кајмак, пите, бакин колач...) 
 

 
  
 

 
 
 
16.октобар – На општинском такмичењу у стоном тенису одржаном у спорској хали екипе 
наше школе су победиле екипе ОШ“Петар Лековић“ и пласирале се на окружно 
такмичење. 
 
22.октобар – Представник полицијске управе Пожега одржао је предавање 
радионичарског типа на тему Полиција у служби грађана 
 
23.октобар – Домаћин окружног такмичења у стоном тенису била је наша школа. На 
такмичењу које је одржано у спортској хали окупило се по 10 мушких и женских екипа из 
свих градова златиборског округа. Мушка екипа наше школе у саставу Алекса Думањић, 
Вања Авдић и Никола Павловић освојила је прво место и тиме остварила велики успех 



     
 
23.октобар - Женска и мушка одбојкашка екипа наше школе учествовале су, на позив 
школе домаћина, на 17.меморијалном турниру „Бранислав Поповић Поп“ који се 
традиционално одржава у ОШ“Милан Благојевић“ Лучани. У конкуренцији 3 екипe наше 
одбојкашице показале су највеће умеће и освојиле прво место док је мушка екипа заузела 
друго место.  
 
29.октобар – Угледни час ликовне културе одржала је учитељица Светлана Илић са 
својим ученицима II3.  
 
 

      
 
 

     
 



30.октобар – У Петровцу на Млави одржано је републичко такмичење у стоном тенису на 
коме је учествовала мушка екипа наше школе као најбоља екипа златиборског округа.  
Наш тим у саставу Алекса Думањић, Вања Авдић и Никола Павловић победио је у првом 
колу доста јаку и фаворизовану екипу из Војводине  али је изгубио други меч и на тај 
начин се опростио од даљег такмичења 
 
31.октобар – Учитељица Славенка Митровић одржала је угледни час математике 
Јединице мере за површину у IV3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н  О  В  Е  М  Б  А  Р 
 
2.новембар – Одржано је општинско такмичење у малом фудбалу на коме је, победом 
над екипом ОШ“Петар Лековић“, мушка екипа обезбедила пласман на окружно 
такмичење. 
 
6.новембар – У ИО Роге одржана је традиционална манифестација Прело под слоганом 
Где цвета лимун жут која је ове године била посвећена стогодишњици завршетка Првог 
светског рата. Сви садржаји били су посвећени сећању на жртве Великог рата, страдање 
наших народи, албанску голготу, плаву гробницу, подвиге у биткама на Церу, Колубари, 
Кајмакчалану... Ова манифестација се одржава уз ангажовање и учешће свих ученика, 
родитеља, месне заједнице, бивших ученика ове школе...а ове године гости 
манифестације били су ученици и наставници из ИО Средња Добриња као и деца из 
Креативне радионице Весне Стокић. Заинтересована деца су имала прилику да науче или 
да се окушају у различитим ручним радовима (ткање, плетење, предење). Почасни гост 
прела била је песникиња Љиљана Браловић која је казивала своје стихове. 
 
8.новембар – Обележен је Међународни Дан проналазача. Главни носиоци свих 

активности били су Гордана Николић, наставник физике и Зорица Боловић, наставник 

хемије, наставници биологије, техничког образовања и информатике и ученици шестог, 

седмог и осмог разреда. Посетиоци - ученици старијих  разреда, група деце из вртића и  

грађани  имали су прилику да виде интересантне огледе из физике (самоходна кутија – 

Исак Њутн, атмосферски притисак – Торичели, хидраулична машина – Паскал, Танталов 

врч – Питагора, електромотор – Никола Тесла, принцип рада јапанских возова), хемије 

(реакције катализе, добијање водоника, зелена ватра бакра, добијање амонијака, сатна 

реакција, слоновска паста...), биологије (о пастеризацији) и техничког образовања 

(роботика) и чују нешто о проналазачима и њиховим проналасцима као и њиховој 

примени. Јана Савовић, ученица осмог разреда презентовала је живот и постигнуће 

Марије Кири, двоструке добитнице Нобелове награде. 

 



       

 
 
16.новембар - Вршњачки тим наше школе обележио је Дан толеранције, 16. новембар. 
Координатори тима Милица Тошић Рудић, психолог и Мирјана Попадић, педагог  заједно 
су са члановима Вршњачког тима разговарали са ученицима млађих разреда на тему 
толеранције, израдили пано са лепим  порукама и запажањима ученика. Једна од 
активности је и приказивање презентација о Дану толеранције и примереним, пожељним 
облицима понашања у холу школе.  
 
16.новембар – На позив свештеника из Годовика поводом славе Ђурђиц ученици ИО 
Роге у пратњи учитељице Бране Даничић посетили су цркву у Годовику. После присуства  
литургији ученици су изводили духовне и изворне народне песме 
 

 
 
19.новембар – Милица Тошић Рудић, психолог школе присуствовала обуци за 
спровођење истраживања Деца Европе на интернету на Филозофском факултету у 
Београду. Наша школа је једна од 60 школа у Србији у којој ће бити спроведено 
истраживање ДЕЦА ЕВРОПЕ НА ИНТЕРНЕТУ (EU Kids Online). То је најутицајнији и 
најважнији европски пројекат који се бави коришћењем дигиталне технологије, 
дигиталним вештинама и ризичном понашању деце и младих на интернету и реализује се 
у 33 европске земље.  



Општи циљ овог пројекта је утврдити како деца и млади користе интернет а специфични 
циљеви су анализа начина и учесталости коришћења интернета, анализа дечјих 
дигиталних вештина и компетенција, анализа искустава деце на интернету (попут 
дигиталног насиља), анализа ресурса који ученицима стоје на располагању за безбедније 
коришћење интернета...Истраживање се спроводи од новембра 2018. – марта 
2019.године и по окончању ће бити извршена компаративна анализа са другим европским 
земљама.  
Реализација истраживања у нашој земљи поверена је Институту за психологију 
Филозофског факултета у Београду а партнерске институције су Департман за медије и 
комуникације Универзитете у Ослу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
РС, Министарство телекомуникација РС, канцеларије OEBS-a и UNICEF-a у Србији. 
Репрезентативни узорак ученика који су укључени у овај пројекат је узраста од 9 – 17 
година односно од трећег разреда основне до трећег разреда средње школе. У нашој 
школи истраживање ће бити спроведено крајем новембра/почетком децембра у једном 
одељењу IV разреда матичне школе. Анкетно истраживање ће спровести школски 
психолог који је прошао обуку за реализацију овог истраживања, а томе ће претходити 
давање/потписивање сагласности родитеља ученика. 
 
19.новембар – Командир Ватрогасне јединице Пожега Предраг Вуковић био је гост 
одељења  IV3 и са ученицима разговарао о заштити од пожара 
 
27.новембар – Одржана је редовна седница Наставничког већа на којој су презентовани 
успех и дисциплина  на првом класификационом периоду, анализа остварености акционог 
плана за област квалитета Етос, анализа завршног испита и извештај о самовредновању 
за област квалитета Образовна постигнућа ученика.   
 
29.новембар - Спроведено истраживање ДЕЦА ЕВРОПЕ НА ИНТЕРНЕТУ (EU Kids 
Online) у IV1. Анкетно испитивање трајало је два школска часа а  претходило му је  
давање/потписивање сагласности родитеља ученика. Истраживање реализовала Милица 
Тошић Рудић, психолог школе. Комплетан материјал – упитници и потписани обрасци 
сагласности родитеља достављени су Институту за психологију Филозофског факултета 
на даљу обраду 
 

30.новембар – Ученици разредне наставе матичне школе присуствовали су позоришној 

представи Чаробна књига у извођењу позоришта Додир из Београда. Ова позоришна 
представа има за циљ развијање дечје маште и креативности и говори о многобројним 
ситуацијама из стварног живота на мало другачији начин.  Ликови из представе подстичу 
развијање маште и нарочито разликовање добра од зла. Ова дечија представа је 
интерактивна и деца у току представе преузимају иницијативу. Заједно са својим 
омиљеним ликовима учествују у представи, борећи се да добро победи зло. Такође, у 
представи је наглашен значај књига и деца кроз игру схватају како свака књига може да 
буде "чаробна", уколико се користи на прави начин. Победа доброг над злим, развијање 
тимског духа и приближавање и важност књига деци су главне поруке, које ова представа 
оставља за собом. Интерактивна комедија деци приближава све ове теме, онако - како је 
то њима најближе - кроз игру. 

 



Д  Е  Ц  Е  М  Б  А  Р 
 
4 и 5.децембар – Ученици наше школе посетили су изложбу Наш дивни свет која је 
постављена у Градској галерији чији су аутори млади и талентовани чланови Друшта за 
церебралну и дечју парализу и плегије општине Пожега 
 
6.децембар -  У ОШ“20.октобар“ Нови Београд у оквиру  испита за лиценцу час техничког 
и информатичког образовања пред испитном комисијом одржала је Весна Перишић, 
наставник који у матичној школи и ИО Прилипац изводи наставу технике и 
технологије/техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства. На 
часу у VIII разреду обрађена је наставна јединица Својства и примена 
електроинсталационих материјала – осигурачи, грејна тела, термостати 
 
10.децембар – Испит за лиценцу положио је Милан Кршљак, наставник физичког 
васпитања који изводи наставу у старијим разредима у матичној школи и ИО Прилипац. 
Час пред испитном комисијом одржао је у  V   разреду у ОШ“Радојка Лакић“ у Београду; 
увежбавана је наставна јединица Колут напред, колут назад, ходање и окрети на греди  
 
12.децембар – Наставнице географије Снежана Младеновић и историје Станија 
Јовановић одржале су угледни час на коме су кроз интегративни приступ извршиле 
утврђивање наставне јединице Европски народи. Час који је реализован у VI2 и коме је 
присуствовало 6 наставника и стручних сарадника обиловао је са доста иновативних 
елемената. 
 
17.децембар - Ученици I2 учитељице Наташе Радосављевић у сарадњи са родитељима 
реализовали су наставну јединицу Рециклажа при чему су од рециклираних материјала 
израђивали најразличитије предмете. 

 
 
25.децембар – Припадници Ватрогасне бригаде Пожега извшили су обавезну 
противпожарну обуку свих запослених која се састојала из теоретског и практичног дела и 
провере путем теста. 
 
25.децембар – У оквиру Новогодишњег базара који се по први пут одржава у нашем 
граду ученици млађих разреда учествовали су у украшавању новогодишње јелке на 
Градском тргу 



 
 
27.децембар - Новогодишњи вашар одржао се у холу ОШ “ Емилија Остојић“. Прави 
премер како развијати предузетништво, кроз пројектну наставу.  Ученици млађих разреда 
су израдили разноврсне новогодишње украсе уз помоћ учитеља и  родитеља.  

     
 

 



28.децембар - Деда Мраз је стигао и у нашу школу! Дружио се са децом запослених 

радника узраста до четвртог разреда основне школе у ведром расположењу, поделио је 

пакетиће са слаткишима и фотографисао се са сваким малишаном. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ј  А  Н  У  А  Р 
 
9.јануар – После првог дела зимског распуста и божићних празника настављено је прво 
полугодиште које траје до четвртка 31.јануара након чега почиње други део зимског 
распуста. 
 
18.јануар – Одржано је школско такмичење из математике на коме је учествовало 112 
ученика узраста III – VIII разред 
 
25.јануар – У оквиру Светосавске недеље одржан је одбојкашки турнир за  наставнике. 
На овом одбојкашком тромечу такмичиле су се мешовите екипе Техничке школе и две 
основне пожешке школе. Победила је екипа наставника ОШ“Петар Лековић“ 
 

 
 
 

25 - 27.јануар – Низом манифестација културног, друштвеног, забавног и спортског 
карактера обележена је Светосавска недеља. Поред одбојкашког турнира 25.јануара је 
одржано литерарно вече које су осмислили и организовали чланови литерарне, ликовне и 
фотографске секције са својим наставницима. Ова манифестација заправо је резултат 
пројекта Сусрет са Андрићем на коме су ученици и наставници предано радили 
последњих месеци. Такође, постављена изложба радова и продуката чланова литерарне 
и фотографске секције везаних за манифестацију Сусрет са Андрићем. Следећег дана 
чланови драмске секције извели су атрактиван драмски приказ посвећен нашем 
нобеловцу. Гост Школе био је еминентни сликар и вајар Милан Туцовић, иначе бивши 
ученик наше школе. На Савиндан је у школи обављено ломљење славског колача и 
уприличен свечани ручак коме су присуствовали пензионери, запослени као и званице из 
јавног живота и пријатељи школе. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Даме и господо, драги ученици, драги пријатељи! 
Велико ми је задовољство и радост што могу данас да вас поздравим! 
Поносно данас славимо име Светог Саве, првог српског просветитеља, 

учитеља, зачетника школа. Свети Сава је још у средњем веку схватио велики 
значај образовања остављајући нама велику одговорност. Наша обавеза је да 

радимо и урадимо најбоље што можемо у оквиру наших задатака и датих 
околности. Овај дан нас обавезује да наставимо тамо где је Свети Сава стао, 

да честитим кораком ходамо и градимо један нови, лепши свет. 
Педагошки рад је племенит по смислу, узвишен по идеалима; величанствен по 
лепоти и привлачан по унутрашњој дражи; ванредно значајан по циљевима и 
специфичан по карактеру; велик по обиму и врло разноврстан по садржају. 

На овај дан присећамо се Светог Саве, симбола исконске народне мудрости и 
саборности. Идући Савиним путем можемо бити више од онога што јесмо, да 
будемо бољи по узору на најбољег међу нама, путем којим одважно корачамо 

напред, знајући куда идемо. Желимо да будемо људи који образују младу 
генерацију, њихови васпитачи, да их учимо поштењу и части, тако да једнога 

дана можемо светла образа једни пред друге. 
Хвала вам још једном што сте се одазвали нашем позиву и својим присуством 

увеличали нашу свечаност! 
Посебну захвалност упутила бих великим пријатељима наше школе којима бих 

овим путем уручила СВЕТОСАВСКЕ ЗАХВАЛНИЦЕ! 
На првом месту, као велики пријатељ наше школе, неко ко је препознао у 
нашим ученицима жељу за стицање највећег богатства – знања. Фабрика 
стрељачке муниције „Белом“ из Шеварица која је нашој школи донирала 

милион динара за рачунарску опрему како би наши ученици имали могућност 
да раде на најсавременијим рачунарима. 

Следећа захвалница је за Скупштину општину Пожега која је у сарадњи са 
нашом школом подржала пројекат увођења парног грејања у школи у 

Прилипцу. Пуштањем у рад парног грејања у школи створени су услови за 
боље функционисање школског живота. Наша жеља је била да ученици ове 

школе имају подједнако добре услове за рад као и ученици у градској средини. 
Следеће захвалнице су за наше сараднике: 

Културни центар Пожега 
Црвени крст Пожега 
Миленијум Пожега 

 

 
Поздравни говор директорке 

школе Мирјане Василијевић 



 
 

    
 

  
 
Школска слава Савиндан свечано је обележена и у издвојеним одељењима наше школе 

   
30.јануар – На општинском такмичењу у одбојци које је одржано у Спортској хали мушка 
екипа наше школе остварила је пласман на окружно такмичење 
 



 
Ф  Е  Б  Р  У  А  Р 
 
1.фебруар – Почео је други део зимског распуста за ученике основних и средњих школа 
 
4. фебруар – Извршена је подела ђачких књижица ученицима млађих и старијих разреда 
 
23.фебруар – У ОШ“Петар Лековић“ одржано је општинско такмичење из страних језика 
за ученике VIII разреда. Прво место (2.ранг) на такмичењу из енглеског језика освојила је 
ученица наше школе Дуња Смиљанић.  
 
23.фебруар – Наша школа је била домаћин општинског такмичења из физике. На 
такмичењу је учествовало  укупно 16 ученика VI, VII и VIII разреда две пожешке основне 
школе. Најбројнији су били шестаци и од 9 такмичара два првопласирана су наши 
ученици: Вељко Мићовић (75 бодова) и Лука Цвијовић (48 бодова). Само два ученика 
седмог разреда узела су учешће на такмичењу али резултат који су остварили није 
вредан помена. Од пет такмичара из VIII разреда два најуспешнија су наши ученици: 
Нина Цвијовић (76 бодова) и Јанко Стокић (62 бода). 
 
25.фебруар – Након продужетка зимског распуста за седам дана почело је друго 
полугодиште за ученике основних и средњих школа. Наставу у преподневној смени само 
ове седмице похађају ученици старијих разреда 
 
28.фебруар – Наставница биологије Славица Ђукић Радојевић одржала је угледни час 
Обољења органа за варење, правилна исхрана и последице неправилне исхране у VII 
разреду у ИО Средња Добриња 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

М  А  Р  Т 

 
1.март – На школској књижевној олимпијади за ученике седмог и осмог разреда 
учествовало је 14 седмака и 7 ученика осмог разреда. Пласман на општински ниво 
такмичења остварило је 11 ученика седмог и свих 6 ученика осмог разреда 
 
2.март – У нашој школи је одржано општинско  такмичење из математике на коме је 
учествовало 96 ученика IV, V, VI, VII и VIII разреда. Пласман на окружно обезбедило је 8 
ученика четвртог разреда: Срећко Чанчаревић, Дуња Митровић, Урош Васиљевић, 
Данило Крстонић, Слободан Стокић, Милица Сарић, Ива Младеновић И матеја Крстонић, 
3 ученика петог разреда: Марија Вучићевић, Маријана Милић и Маша Бојат. Вељко 
Мићовић је једини шестак из наше општине који ће се такмичити на окружном нивоу а свр 
троје пласираних осмака: Јанко Стокић, Нина Цвијовић и Јована Јовановић ученици су 
наше школе. 
 
3.март – Наша школа била је домаћин и организатор општинског такмичења из хемије. 
Свих 5 ученика који су обезбедили пласман на окружно такмичење су ученици наше 
школе: Дуња Брашанац, Милица Вучићевић и Магдалена Милојевић, ученице седмог 
разреда и Нина Цвијовић и Јанко Стокић, ученици осмог разреда  
 
3.март – На општинској књижевној олимпијади одржаној у ОШ“Петар Лековић“. 
Најуспешнији седмак је ученица наше школе Ирена Вајовић, а у конкуренцији ученика 
осмог разреда, поред Милице Новитовић која има директан пласман, на окружном нивоу 
такмичиће се и Јована Јовановић, Марта Весовић и Валентина Рабасовић 
 
7.март – Општинско такмичење у кошарци одржано је у спортској хали. Женска екипа 
наше школе је победом над вршњакињама из ОШ“Петар Лековић“ изборила пласман на 
окружно такмичење 
 
8.март – Наставница руског језика Станица Вукашиновић одржала је угледни час у VI 
разреду у ИО Средња Добриња 
 
10.март – У ОШ“Петар Лековић“ одржано је општинско такмичење из географије на коме 
су наши ученици остварили запажен успех. Од 8 ученика седмог разреда који су 
обезбедили пласман на окружно такмичење 5 су ученици наше школе: Огњен Ивановић, 
Марко Перишић, Дуња Брашанац, Марија Илић и Николија Марковић 
 
11.март – Наша школа је угостила представнике средње стручне војне школе из 
Београда. Они су заинтересованим ученицима VIII разреда из Пожеге, Ариља и Косјерића 
презентовали образовне профиле, наставне планове и услове уписа.  
 



 
 
14.март – На општинском такмичењу у рукомету женска екипа наше школе обезбедила је 
пласман на окружно такмичење 
 
19.март – На окружном такмичењу у рукомету одржаном у Прибоју женска екипа наше 
школе заузела је треће место 
 
16.март – Одржано је окружно такмичење из физике на коме су из наше школе 
учествовали Вељко Мићовић, ученик шестог разреда (2.ранг, 8.место), Јанко Стокић, осми 
разред (3.ранг, 7.место)  и Нина Цвијовић ученица осмог разреда која је освијила 2.место 
(први ранг) са 71 бодом и обезбедила пласман на републичко такмичење које ће бити 
одржано 6 и 7.априла у Кладову 
 

 
 
16.март – Општинско такмичење из технике и технологије/техничког и информатичког 
образовања одржано је у нашој школи. У укупно пет дисциплина такмичило се 38 ученика 
наше школе. Пласман на окружно такмичење изборили су: Маријана Милић, Александра 
Видић и Марија Вучићевић, V разред, Богдан Адашевић и Тијана Томић, VI разред и 
Јована Јовановић и Маја Маринковић, VIII разред 
 
17.март – ОШ“Петар Лековић“ била је домаћин општинског такмичења из српског језика и 
језичке културе на коме је учешће узело 23 ученика петог разреда, 26 ученика шестог 
разреда, 13 седмака и 15 ученика осмог разреда две пожешке основне школе. Пласман 
на окружно такмичење изборило је 4 ученика петог разреда: Маријана Милић (прво место 
са 19 бодова), Тамара Драшкић (друго место са 18 поена), Марија Вучићевић и Софија 
Вучићевић, троје ученика шестог разреда и сви су ученици наше школе: Огњен 
Радивојевић (19 бодова), Андријана Сарић и Вељко Мићовић (по 18 поена); Лена 
Јовановић је једини седмак који ће се такмичити на окружном такмичењу а у конкуренцији 
ученика осмог разреда свих петоро пласираних на окружно су ученици наше школе: 
Данило Стоковић, Ивана Спасојевић, Јована Јовановић, Кристина Михајловић и Мина 
Лукић 
 



18 – 20.март – Наставници физичког васпитања Момчило Гудурић, Милован Мићовић, 
Милан Обреновић и Милан Кршљак били су учесници семинара Имплементација нових 
методских поступака у усавршавању скијања који је одржан на Копаонику. Поред 
целодневног практичног извођења наставе у вечерњим терминима су одржана различита 
предавања везана, између осталог и за нове планове и програме наставе физичког 
васпитања 
 

 
 
20.март – У периоду од 20 – 27.марта 56 ученика  II1, II3  и II4   и њихови учитељи боравили 
су на седмодневној настави у природи у Бањи Врујци. Бања Врујци располаже водом 
изузетне издашности по чему је на првом месту чак и у поређењем са осталим бањама у 
Србији.Термалне воде се користе за пуњење рекреативних базена , за лечење пијењем и 
купањем. Лековита вода избија из муља и растреситог наноса на простору од приближно 
200 метара дужине и око 60 метара ширине. Температура воде је у просеку око 
26степени. Током боравка у бањи ученици у пратњи својих учитеља су шетали  насељем, 
парковима, посетили изворе минералне воде,  Цркву Пресвете Огњене Марије, Жикино 
сокаче,  Дечји образовни центар ,,Чаробно село“, Ткачки двор и ,,Авлију Стојановић“у 
Ракарима, фабрику ,,Вода-вода“ где су ученици имали прилику да се упознају са 
процесом пуњења флаша водом.  Уз помоћ рекреатора организован је спортско 
рекреативни програм. У поподневним часовима ученици су учествовали у различитим 
надметањима у спорту, знању и умењу. Вечерњи сати су били резервисани за културно – 
забавни програм у коме су учествовали сви ученици. 
 
 

 
 



 
 
22.март – Наставница биологије Данка Бојић положила је испит за лиценцу. У ОШ“Радојка 
Лакић“ у Београду успешно је одржала час ученицима петог разреда и реализовала 
наставну јединицу Варијабилност организама унутар врсте – предуслов за еволуцију 
 
24.март – На окружном такмичењу из француског језика одржаном у Првој Основној 
школи Краља Петра II у Ужицу веома запажено учешће и пласман на републичко 
такмичење остварили су ученици осмог разреда Данило Стоковић (1.место/1.ранг) и Нина 
Цвијовић (2.место/2.ранг)  
 
25.март – Републички просветни инспектор Биљана Марковић извршила је ванредни 
инспекцијски надзор над законитошћу рада Школе у погледу заштите ученика од насиља  
 
27.март –      У  периоду од 27. марта  до 4. априла 2019. године 105 ученика и 5 учитеља 
(четврти разред из матичне школе и ученици из Средње Добриње) боравили су на 
рекреативној настави у природи у Бањи Врујци. 
Циљ наставе у природи је непосредно упознавање појава и односа у природној и 
друштвеној средини,  упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних 
достигнућа. Задаци наставе у природи су проучавање објеката; уочавање узрочно-
последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање 
начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према 
националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и 
навикама, позитивним социјалним односима као и схватање значаја здравља и здравих 
стилова живота; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 
подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање. 
Током боравка на настави у природи у Бањи Врујци ученици су: 
а)  посетили родну кућу Живојина Мишића у Струганику, где их је кустос упознао са 
његовим детињством, школовањем и учешћем у ратовима које је Србија водила ( Српско- 
Турски рат, Балкански ратови и Први светски рат). 
б) упознали околину Бање Врујци  (природне одлике, положај, рељеф, клима, 
хидрографија, лековите воде) 
в)  знаменитости Бање Врујци  (Чаробно село, Жикино сокаче, Храм Пресвете Огњене 
Марије, паркови...) 
г)  посетили фабрику ,,ВОДА-ВОДА“где смо се упознали са експлоатацијом воде са 603m 
 дубине, као и њеним паковањем и дистрибуцијом на тржиште  
д)  посетили  град Ваљево и прошетали старом ваљевском чаршијом Тешњара, где нас је 
водич упознао са њеним знаменитостима.  



 
 
29.март – На окружном такмичењу у кошарци одржаном у Пријепољу учествовала је 
женска екипа наше школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А  П  Р  И  Л 
 
1.април – Почео је упис у школу деце рођене између 1.марта 2012.године и 28.фебруара 
2013.године 
 
2.април – Одржано је школско такмичење у дисциплини Шта знаш о саобраћају 
 

 
3.април – Тридесет пет девојчица VI разреда присуствовало је предавању о пубертету у 
оквиру Always едукативног програма који је развила компанија Procter&Gamble а одобрио 
Завод за унапређивања образовања и васпитања. Сврха овог програма је информисање 
девојчица о физичким и емоционалним променама у пубертету и едукација у погледу 
женске хигијене. Предавање је одржала Маријана Алексић 
 
4.април – Ученици млађих разреда одгледали су представу Дугоња, Трбоња и Видоња у 
сали Културног центра у извођењу Народног позоришта из Ужица. 
 

 
 



6.април – У Кладову је одржано 41.државно такмичење из физике. Ученица наше школе  
Нина Цвијовић VIII3 која је на такмичење ишла у пратњи своје наставнице Гордане 
марковић освојила је другу награду и тиме остварила изузетан резултат 

 

 
 

9.април - ОШ „Емилија Остојић“ изабрана је да учествује у важном Међународном 
истраживању образовних постигнућа ученика у области математике и природних наука. 
Носилац TIMSS истраживања је Међународна асоцијација за евалуацију образовних 
постигнућа (IEA). Ова асоцијација окупља различите научноистраживачке институције и 
владине институције широм света које реализују TIMSS истраживање у националним 
оквирима. IEA реализује међународне студије о ученичким постигнућима још од 1959. 
године. Први пут је  TIMSS истраживање реализовано 1995. године. TIMSS истраживање 
је посвећено унапређењу наставе и учења математике и природних наука (наставни 
предмет природа и друштво). Сваке четврте године ово истраживање пружа податке о 
постигнућима ученика четвртог и осмог разреда основне школе, као и о образовном и 
породичном контексту у којем ученици уче. Током 2019. године у свету се реализује седми 
пут, док се у Србији ово истраживање спроводи пети пут у низу. У циклусу TIMSS 2019 
учествује више од 60 земаља укључујући Србију. Истраживање је реализовано  у 
одељењу четвртог разреда (IV3), учитељице Славенке Митровић. Реализатор 
истраживања у оквиру школе била је Марина Петровић. 
 

 



 
 

9 - 11.април – Изведена је тродневна екскурзија за ученика осмог разреда. Ученици су 
првог дана, после кратког одмора у Крагујевцу, обишли цркву Покајницу недалеко од 
Велике Плане, Смедеревску тврђаву, Голубачки град, праисторијски локалитет Лепенски 
Вир и путовање завршили у Кладову где су преноћили. Други дан екскурзије започео је 
обиласком ХЕ Ђердап, потом настављен посетом Музеју града Неготина и обиласком 
кућа хајдук Вељка и Стевана Мокрањца. После обиласка Гамзиграда и остатака 
касноантичког утврђења и палате Феликс Ромулијана ученици су посетили Музеј града 
Зајечара и обишли Ћеле-кулу у Нишу као и Чегар где је погинуо Стеван Синђелић. Трећи 
дан започео је у Куршумлији где су ученици обишли Пролом Бању и споменик природе 
Ђавољу Варош. На путу до Пожеге уприличена је и посета цркви Лазарици у Крушевцу. 
 

 
 
  
12.април – Ученици VIII разреда полагали су пробни завршни испит из математике 
 
13.април - Ученици VIII разреда полагили су пробни завршни испит из српског језика од   
9 – 11 сати а од 11.30 – 13.30 комбиновани тест 
 
13 – 14.април – Организована је дводневна екскурзија за ученике VII разреда  на 
релацији Пожега−Београд−Крушедол−Нови Сад−Сремски Карловци. Ученици су у 



Београду посетили Ботаничку башту „Јевремовац”, прву и једину ботаничку башту у 
Србији чије је оснивање везано за Јосифа Панчића, једног од најзначајнијих српских 
ботаничара. Након тога посетили су и Храм Светог Саве, највећи православни храм на 
Балкану. На Фрушкој гори упознали су се са још једним храмом, манастиром Крушедол, 
задужбином Бранковића која потиче из XVI века. Крушедол је један од најзначајнијих 
српских манастира у којем почивају мошти значајних личности српске прошлости, краља 
Милана Обреновића, кнегиње Љубице, патријарха Арсенија III Чарнојевића и многих 
других. Затим су уживали у лепотама Новог Сада, шетајући централним градским тргом и 
Змај Јовином улицом. Други дан екскурзије обележен је упознавањем са Сремским 
Карловцима, градом на обронцима Фрушке горе, некадашњим културним и духовним 
центром Србије који красе Саборна црква, Патријаршијски двор, и прва српска гимназија, 
Карловачка гимназија. Монументална Петроварадинска тврђава, симбол Новог Сада, 
препознатљива по свом торњу са сатом оставила је снажан утисак на ученике. Крај 
путовања додатно је улепшала посета манастиру Ново Хопово, још једним значајним 
спомеником културе.  

 

 



 
13.април – Наставнице математике Данијела Перишић и Весна Петровић присуствовале 
су семинару Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у 
старијим разредима основне школе који је одржан у Регионалном центру за запослене у 
образовању у Ужицу 
 
14.април- Окружно такмичење из географије је одржано је у ОШ "Стеван Чоловић" у 
Ариљу. Учествовало је 6 ученика наше школе: Теодора Марковић VIII3, Јована Јовановић 
VIII4, Огњен Ивановић VII1, Марија Илић VII1, Марко Перишић VII1 и Дуња Брашанац VII4. 
Јована Јовановић је освојила друго место, а Теодора Марковић треће место на овом 
такмичењу. 
 
16.април – Одржана је ванредна седница Наставничког већа посвећена презентовању 
записника о ванредном инспекцијском надзору од 25.марта 
 
19.aприл – И ове године смо обележили Светски дан уметности -  у Клубу младих у 
Пожеги, приређено је Уметничко вече. У оквиру програма посетиоци су могли погледати 
изложбу ликовних радова ученика наше школе и уживати у музичком и поетском делу 
програма који су, такође, извели ученици наше школе. Музички део програма је 
реализован наступом  хора школе, затим, наступима ученика који су изводили, на 
различитим инструментима,  композиције уметничке музике познатих композитора, џез 
теме, фламенко и народно коло. Посетиоци су могли уживати слушајући духовне песме, 
домаћи евергрин и традиционалне песме .Поетски део програма смо препустили нашим 
малим писцима. Деца су нам читала своје  песме и приче уз клавирску пратњу својих 
другара. Вече су улепшали и најбољи рецитатори наше школе.Програм су припремали и 
организовали Зоран Звиздић, наставник ликовне културе, Срђан Милованчевић, 
професор разредне наставе (запослен на пословима наставника математике) и Лепа 
Милић, професор разредне наставе (запослена на пословима наставника музичке 
културе) 

 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
 



22.април – Одржана је редовна седница Наставничког већа на којој је разматран успех на 
тромесечју, извршена анализа остварености акционог плана за област квалитета 
Настава и учење  и поднети извештаје са реализованих екскурзија и наставе у природи 
 
23.април – Мушка одбојкашка екипа освојила је треће место на окружном такмичењу у 
Пријепољу. 
 
23 и 24.април – Реализована је дводневна екскурзија за ученике VI разреда. Ученици су 
најпре посетили Таково где је подигнут Други српски устанак и обишли Музеј Другог 
српског устанка а потом Тополу и Опленац где су обишли Карађорђев двор, историјски 
музеј и маузолеј династије Карађорђевић са црквом Светог Ђорђа. Након разгледања 
Рисовачке пећине пут је настављен ка Крагујевцу где је посећен спомен-парк Шумарице. 
Други дан екскурзије отпочео је у Крушевцу где је посећена црква Лазарица. После 
одмора у Врњачкој Бањи ученици су обишли средњовековни манастир Жичу. 

 
 

  
  
24.април - Поводом дана “Отворених врата“, ученици осмог разреда наше школе 
посетили су Техничку школу. Том приликом представљени су им смерови које могу 
уписати, при чему је акценат стављен на квалитетну опрему коју ученици користе у 
настави стручних предмета 

 



24.април - Ученици и учитељи трећег и четвртог разреда матичне школе и издвојених 
одељења посетили су фабрику ,,ИНМОЛД пласт д.о.о. Пожега" где су упознали процесе у 
којима се производе: алати, роботи, резервни и машински делови, алати за штанцовање и 
ливење метала, алати за бризгање пластике, пластичне амбалаже. Ученици су 
учествовали у радионицама које су припремили ученици Техничке школе са својим 
професором: препознавање и именовање материјала, мерење 

 

                                                                                       

 

 
 
 
25.април – Према Календару образовно-васпитног рада за ученике основних школа 
започели су Ускршњи празници и пролећни распуст 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



М  А  Ј 
 
6.мај – Почела настава после десетодневних ферија 
 
6.мај – У оквиру успостављања међународне сарадње са Друштвом за техничку културу 
Хрватске директорка наше школе Мирјана Василијевић је, заједно са представницима 
других пожешких школа, боравила  у Загребу на стручном скупу INOVA 2019. Поред нових 
знања и значајних искустава договорено је учешће наших ученика у Међународној школи 
техничких вештина која ће бити одржана од 9 – 15.децембра 2019.године у Загребу. 
 

 
  

            
 
9.мај – У оквиру једнодневне екскурзије ученици петог разреда матичне школе и 
издвојених одељења обишли су Стопића пећину у непосредној близини златиборског 
села Рожанство, затим златиборско село Гостиље и чувени водопад и средњовековни 
манастир Милешеву са чувеном фреском Бели анђео. У односу на планиране садржаје 
изостала је посета музеју у Пријепољу.  

  



 
 

 

 
 
10.мај – На атлетској стази стадиона ФК“Слога“ Пожега пред око 1500 гледалаца одржан 
је пролећни општински крос. Учесници кроса истовремено су били укључени у први део 
двадесетдеветог кроса РТС-а под називом „Кроз Србију“. У укупно 26 трка у 
дисциплинама од 100 до 1000 метара кроз циљ је прошло 748 учесника (450 ученика 
основних школа, 75 предшколаца и 223 ученика средњих школа). Три најбоље пласирана 
такмичара у свакој дисциплини од Спортског савеза Пожега награђени су дипломама и 
мајицама а Црвени крст је првопласиранима доделио прикладан поклон пакет. На овом 
кросу настављена је традиција такмичења професора који су трчали на 400 метара. 
Прво место на кросу освојили су: Нера Мијаиловић, I разред, Миломир Никитовић, I 
разред, Јана Костандиновић, II разред, Тодор Ристовић, II разред, Марија Стјепанић, V 
разред, Милица Николић, VIII разред и Борко Младеновић, VIII разред. Другопласирани су 
следећи ученици: Давид Ковачевић, I разред, Андрија Павловић, II разред, Немања 
Јанковић, III разред, Уна Арсић, IV разред, Ненад Радић, IV разред, Вероника Зечевић, V 
разред, Надежда Зечевић, VII разред, Зорана Јанковић, VIII разред и Стефан Даничић, 
VIII разред. Треће место су заузели: Јана Николић, I разред, Вељко Драшкић, II разред, 
Јована Симовић, II разред, Ивона Ристовић, III разред, Ана Недовић, IV разред, Иван 
Смиљанић,  IV разред, Андрија Лаловић, VI разред, Урош Милосављевић, VII разред и 
Милош Тановић, VIII разред. 

 



11.мај - Окружно такмичење Шта знаш о саобраћају одржано је у Бајиној Башти. Екипу 
која је представљала општину Пожега чинили су по четири ученика из ОШ “Емилија 
Остојић“и ОШ “Петар Лековић“. Ученици су имали прилику да покажу колико познају 
саобраћајна правила, као и своју спретност у вожњи бицикле. Пожега је заузела друго 
место у генералном пласману , као и друго место у категоријама „Б“ (ученици петог ) и „Ц“ 
(ученици шестог, седмог и осмог разреда). Ученици нису имали појединачан пласман за 
даљи ток такмичења, али су свакако стекли значајно искуство за наредна учешћа на овом 
такмичењу. 
 

 
 
11.мај – Републичка Књижевна олимпијада одржана је у Сремским Карловцима. Нашу 
школу представљале су две ученице VII разреда Дуња Брашанац и Ана Диковић 

 
13.мај – Техничка школа „Радоје Љубичић“ из Ужица презентовала своје образовне 
профиле ученицима VIII разреда матичне школе 
 
16.мај – Пољопривредна школа „Љубо Мићић“ из Пожеге и Техничка школа из Ужица 
промовисале своје образовне профиле ученицима VIII разреда матичне школе 
 
16.мај – Ученици IV разреда матичне школе и сви ученици млађих разреда издвојених 
одељења реализовали су једнодневну екскурзију. Многобројна група од 129 ученика 
посетила је Музеј воштаних фигура и ЗОО врт у Јагодини као и манастир Раваницу, 
задужбину кнеза Лазара. Хладан, кишовит и суморан дан није покварио добро 
расположење, дружење и лепе утиске са екскурзије. 
 
16.мај – Ученици VIII разреда у сарадњи са наставницама физике Горданом Николић и 
Невеном Благојевић обележили су Међународни дан светлости. Својим другарима у 



матичној школи и ИО Роге као и деци из предшколских установе Пчелица и Лептирић и 
предшколсцима у ИО Прилипац приказали су интересантне огледе из физике: Зашто је 
небо плаво а залазак Сунца црвен, Перископ, Сунчани сат, Кашика као огледало, Птица у 
кавезу и риба у акваријуму, Лупа и обрнуто писање, Дуга и уловљени зрах. У холу главне 
школске зграде приказивана је презентација о светлости. Деца из вртића су стекла нова 
знања и свакако је подстакнута њихова радозналост за ново учење  
 

 

 
 

 
 
17.мај – Ученици II разреда матичне школе извели су једнодневну екскурзију на релацији 
Пожега – Свилајнац (Природњачки центар) – манастир Манасија. Атрактивност 
Природњачког центра Србије огледа се у јединству великог изложбеног (музејског) 



простора и забавног дино-парка на отвореном. Музејски део Природњачког центра Србије 
чини 8 тематских изложби, које се налазе у самом објекту, док се једна изложба налази у 
парку, у унутрашњости модела вулкана. Највећи део Дино парка заузима јединствена 
поставка диносауруса у њиховим живим облицима и аутентичном окружењу. У парку се 
налази преко 20 реплика различитих врста диносауруса, од којих је највећа реплика 
Диплодокуса висока 11, а дугачка 20 метара. Посетом манастиру Манасија (задужбина 
деспота Стефана Лазаревића) ученици су се упознали са средњовековном српском 
архитектуром, фреско-сликарством и духовним наслеђем нашег народа. 

 
 

 
 
17 – 19.мај – Нина Цвијовић, ученица VIII разреда успешно је учествовала на 
републичком такмичењу из хемије. У великој конкуренцији вршњака из целе Србије 
освојила је другу награду  
 
21.мај – Пожешка Техничка школа представила је своје образовне профиле за следећу 
школску годину ученицима VIII разреда матичне школе. За упис у први разред школске 
2019/2020.године планирају следеће образовне профиле: техничар за компјутерско 
управљање, техничар мехатронике, туристичко-хотелијерски техничар и комерцијалиста 
(4.степен) и трогодишње механичар моторних возила, аутомеханичар и бравар-заваривач 
 
22.мај - Реализована је једнодневна  екскурзија за ученике првог разреда на релацији 
Пожега – Ужице – Сирогојно – Златибор - Пожега. У Ужицу су посетили Народни музеј 



односно сталну музејску  поставку о настанку и развоју Ужица од праисторије  па надаље. 
Потом су обишли хидроцентралу на Ђетињи, прву у нашој земљи изграђену  на Теслиним 
принципима која је почела да ради 2. августа 1900. године.  У Сирогојну су посетили  
музеј на отвореном ,,Старо село“ чија је градња почела 1980. године преношењем 
аутентичних објеката (куће, зграде са радионицом, амбара и других објеката) на локацију 
поред цркве.  Ученици су сазнали о традиционалној градњи објеката, начину живота и 
становања у Златиборском крају у другој половини  XIX и почетком  XX века.  Након 
посете Музеју ученици су боравили у парку играјући се на справама и заједно са 
учитељима разговарали и размењивали позитивне утиске о ономе што су сазнали и 
видели. 

 
 

23.мај – Ученици трећег разреда ишли су на излет на етно-имање Гостољубље у селу 
Мионица код Косјерића. У повратку су пожешко посетили село Горња Добриња и 
споменичку целину посвећену Милошу Обреновићу. 
 

 
 
24.мај – Школу су посетила деца из предшколских група вртића „Олга Јовичић Рита“. 
Угостили су их ученици IV разреда и њихове учитељице. Предшколци су упознали школу, 
дружили се са старијим другарима и представили своја умећа и вештине 
 

 



 

 
 
24.мај – У спортској хали је одржана ревијална фудбалска утакмица  између ученика 
осмог разреда и наставника. У коректној утакмици одржаној пред бројним навијачима 
победу су славили ученици резултатом 4:1 
 

 
 
24.мај – Ученици VIII разреда ИО Прилипац посетили су средњу школу Драгачево где су 
упознали њихове образовне профиле и присуствовали извођењу занимљивих огледа. 
 

       
 



25.мај – У нашој школи одржана је Републичка смотра техничког стваралаштва из 
роботике и интерфејс технологије „РОБО-ИНТ ИНВЕНТ“. Учесници су били ученици 
шестог, седмог и осмог разреда из читаве Србије, чији су радови представљали приказ 
везе објекта са рачунаром, такозвани интерфејс а било је и веома амбициозних радова из 
роботике. Организатори смотре били су Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја и Регионално друштво за техничко и информатичко образовање из Зрењанина, 
које се својим дугогодишњим радом и залагањем труди да пробуди интересовање 
ученика за ову област.  
С обзиром да је наша школа први пут била домаћин неког Републичког такмичења то је 
био посебан изазов и велика част како за нашу школу тако и за наш град. У свом 
поздравном говору директорка школе Мирјана Василијевић је истакла: „Развој технологије 
условио је да се свет око нас рапидно развија. Активности које су се, не тако давно, 
чиниле немогућим данас су део свакодневнице. Процес образовања такође је доживео 
велике промене. Једини предмет који иде у корак са временом је техника и технологија, 
односно техничко и информатичко образовање“. Поред истакнутих имена из ове области 
са територије наше републике који су били гости наше школе угостили смо и господина 
Ивана Јурића, председника Друштва техничке културе Хрватске и потпредседник 
Асоцијације техничког и информатичког образовања за југоисточну Европу и тиме 
доказали  да знање не познаје границе.  
  

  

 

 
 
 



27.мај – Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у Тршићу. 
Данило Стоковић, ученик VIII разреда, остварио је изванредан резултат пласманом на 
треће место. 
 
31.мај – Завршена је настава за ученике осмог разреда. Током наредне седмице биће 
реализована припремна настава за ученике упућене на поправни испит а током две 
наредне недеље држаће се припремна настава за полагање завршног испита 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ј  У  Н 
 
6.јун – Одржана је редовна седница Наставничког већа у целости посвећена ученицима 
VIII разреда – успеху, похвалама, додели Вукових диплома и признања Ученик 
генерације, организацији завршног испита. У овој школској години 14 ученика је испунило 
критеријуме за диплому Вук Караџић: 

 

 МАРТА ВЕСОВИЋ 

 МИНА ЛУКИЋ 

 МИЛИЦА НОВИТОВИЋ 

 ДАНИЛО СТОКОВИЋ 

 МИЛОШ ТАНОВИЋ 

 АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ 

 СНЕЖАНА МИЈАИЛОВИЋ 

 ЛУКА ОЈДАНИЋ 

 ДУЊА СМИЉАНИЋ 

 ТЕОДОРА МАРКОВИЋ 

 ЈАНКО СТОКИЋ 

 НИНА ЦВИЈОВИЋ 

 ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ 

 ТЕОДОРА КОВАЧЕВИЋ 

 

Носилац признања Ученик генерације за ову школску годину  је НИНА ЦВИЈОВИЋ. 
Успешно се такмичи од другог разреда али је највећи успех постигла у последње две 
школске године када је учествовала на девет републичких такмичења и освојила другу 
награду из физике две школске године заредом, другу награду из хемије и треће место из 
роботике (ове школске године). Податак да има посебне дипломе из девет наставних 
предмета говори о томе колико је подједнако успешна из предмета који припадају групи 
природних наука, друштвених наука и уметностима. Такође, сведочи о њеној 
мотивисаности, свестраности, посвећености, истрајности... 
 



 
 
11.јун – Уприличена је пригодна додела награда ученицима разредне наставе који су 
остварили запажене резултате на такмичењима из математике, рецитовања и такмичења 
Мислиша. Сви успешни такмичари награђени су МП 3 плејерима а сваки учитељ 
најуспешнијих такмичара добио је флеш. Награде ученицима и њиховим учитељима 
уручила је директорка школе Мирјана Василијевић 

 
 

 



 
13.јун – У школи је организована свечана додела диплома Вук Караџић као и признања 
Ученик генерације. Поред родитеља Вуковаца који су позвани на ову свечаност  
просторији продуженог боравка окупило се доста учитеља, наставника, другара и чланова 
породице најбољих ученика. Програм је водила Николина Ђоновић, ученица седмог 
разреда а своје музичко умеће представили су ученици наше школе који истовремено 
похађају музичку школу: Емилија Мићовић, Михаило Шишић, Маријана Милић, Урош 
Савовић, Иванка Стокић и Милица Вучићевић. Сузана Давинић, ученица четвртог 
разреда, рецитовала је песму Крила Мирослава Антића којом је нашу школу 
представљала на окружном такмичењу у рецитовању 
 
 

   
 

 
 

 
 



 
 
 
            
13.јун – Ученици старијих разреда који су остварили запажене резултате на такмичењима 
и њихови наставници награђени су пригодним поклонима 
 

 
 
14.јун – Завршена је настава за ученике од I – VII разреда 
 
17.јун – Почело је полагање завршног испита за ученике VIII разреда. Првог дана радили  
су тест из српског језика. Укупно 127 ученика VIII разреда испит је полагало у времену од 
9 – 11 сати у спортској хали 
 
18.јун – Полагање теста из математике, планирано за данас, одложено је за четвртак 
20.јун јер је, на основу информације које је Министарство достављене свим школама, тест 
из математике „проваљен“ 
 



19.јун – Ученици VIII разреда радили су комбиновани тест састављен од питања и 
задатака из 5 наставних предмета: историје, географије, физике, биологије и хемије 
 
20.јун - Ученици VIII разреда полагали су математику чиме је тродневно полагање 
завршног испита окончано 
 
21.јун – Објављени су прелиминарни резултати завршног испита. Просечан број бодова 
који су наши ученици остварили на тесту из српског језика је 12.66, из математике 10.43 а 
на комбинованом тесту 11.17.  
 
21.јун – У великој сали СО Пожега уприличен је пријем за ученике пожешких основних и 
средњих школа носиоце дипломе Вук Караџић и учеснике републичких такмичења. Свим 
ученицима уручене су новчане награде 
 
25 – 26.јун – Запослени у школи уприличили су екскурзију у Вршац и Темишвар. 
 
28.јун – Обављена је подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од II – VII 
разреда. Истог дана ученици осмог разреда попуњавали су листе жеља у матичној школи 
у Пожеги.  
 
29 – 30.јун – У школи је организована обука Дигитална учионица за 17 наставника 
разредне и предметне наставе који ће реализовати наставу у I, II, V, и VI разреду. 
Водитељ обуке била је Драгана прокопијевић кандић, наставник енглеског језика. Циљ 
пилот – пројекта „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА” – „Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 
материјала” је да допринесе развоју дигиталних компетенција наставника и посредно, 
дигиталних компетенција ученика. У фокусу је стицање знања и вештина потребних за 
интегрисање дигиталних образовних материјала и дигиталних уџбеника у процес наставе 
и учења. Пројекат је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја које заједно са Заводом за унапређивање васпитања и образовања систематски 
ради на промовисању дигиталних компетенција које спадају у низ кључних компетенција у 
образовном-васпитном раду. Претходне школске године обуку за Дигиталну учионицу 
завршили су наставници Драгана Прокопијевић Кандић, Марина петровић и Брано Рудић 
и тиме оспособљени за коришћење електронских уџбеника за V разред. 

 



Ј   У   Л 
 
7.јул – Објављен је распоред ученика VIII разреда по средњим школама. Од 127 ученика 
82 је уписано у школу коју су навели као прву жељу. Пет ученика је нераспоређено у 
првом уписном кругу па ће у другом уписном кругу попуњавати листу жеља за образовне 
профиле у којима је остало слободних места 
 
 
14 - 20.јул – Спортска екипа наше школе боравила је на грчком острву Лимнос где је 
учествовала у древном петобоју који се сваке године организује по угледу на древне игре 
зачете управо на овим просторима. Острво Лимнос, смештено у северном делу Егејског 
мора између Атоса, Имвроса и Лесвоса, историјско је мистично одредиште, јер је историја 
острва повезана са митовима и епским причама. Према грчкој митологији, Аргонаути на 
свом путу до Колхиде стигли су до Лемноса. За време боравка на острву, краљица 
Хипсипил организовала је пет атлетских такмичења, познатих данас као Пентатлон. Пет 
дисциплина чини пентатлон - бацање диска, бацање копља, скок у даљ, трчање и рвање. 
Касније се ове дисциплине појављују на Олимпијским играма 708. године пре нове ере и 
биле су главни спортови Древних Олимпијских игара. Древне Олимпијске игре биле су 
серија атлетских такмичења између различитих градова-држава Древне Грчке.   
 
 

        
 

       
 
 
            



        
   
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А  В  Г  У  С  Т 
 
19.август – Одржана редовна седница Наставничког већа на којој су извршене припреме 
за нову школску годину и именована комисија за поправне испите 
 
19.август – Почела је припремна настава за ученике упућене на поправни испит из једног 
или два предмета према раније донетом распореду 
 
26 – 28.август – Одржани су поправни испити из 6 наставних предмета. Сви ученици су 
положили поправне испите и завршили разред 
 
29.август – Одржана је редовна седница Наставничког већа на којој је усвојен распоред 
часова за школску 2019/2020.годину 
 
 
             


