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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

   Поред матичне школе, кoја се налази у Стублинама, школа има 
и три издвојена одељења: у Пироману, Трстеници и Великом Пољу. У 
матичној школи изводи се настава од првог до осмог разреда, а у 
подручним одељењима  од првог до четвртог разреда. У Трстеници се 
настава одвија у два комбинована одељења, а у Великом Пољу у 
школској 2016/2017. год. настава од првог до четвртог разреда се 
одвија у неподељеној школи.  

 Школу похађају ученици са подручја општина Обреновац и Уб,  
па је због удаљености школе од места становања, организован  
свакодневни превоз, уз обавезно дежурство наставника на испраћају 
ученика - путника. 

Матична школа је наменски и функционално углавном 
обезбеђена за реализацију образовно - васпитног рада (довољан број 
учионица, фискултурна сала, спортски терени). Према Развојном 
плану, од школске 2010/2011. године, кабинетски се реализује настава 
из свих предмета. Бољи материјални услови омогућили би успешнију 
реализацију кабинетске наставе.  

Школска година је почела у четвртак,  1.септембра, 2016.године. 
Редовно према планираном школском календару реализована 
настава, и распусти. Завршетак наставне године је био за ученике 
8.разреда 30.маја, 2017.године, а за остале разреде 13.јуна, 2017.године. 
Додела ђачких књижица, сведочанстава, диплома и књига је била 
28.јуна, 2017.године. 

     Школу похађају деца из сеоских домаћинстава различитог 
економско - социјалног састава. Основна делатност становништва је 
пољопривреда. Мањи број породица је добро ситуиран, а већи део 
живи у лошим социо - економским условима. 

      На подручју школе нема културних институција сем школе и 
Дома месне заједнице. 

      Еколошки услови су лоши због аеро загађења, изазваног радом 
Термоелектарне. Школа нема водовод, већ користи бунаре за чију  
бактериолошку исправност је одговорна.  

      Школа се налази на магистралном путу Београд - Ваљево што је 
уједно и предност - код пријема кадрова али и мана - безбедност 
ученика. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РАДНИЦИМА ШКОЛЕ 

Наставно особље 

Учитељи 

1.Биљана Стојановић 
2.Весна Малиновић 
3.Верица Адамовић 
4.Слободан Добросављевић 
5.Снежана Обрадовић 
6.Милена Танасић 
7. Јелена Васић- фио Велико Поље 
8.Анкица Лончаревић – фио Пироман 
9. Дубравка Давидовић – фио Пироман 
10. Виолета Мијатовић – фио Пироман 
11. Виолета Мијаиловић – фио Пироман 
12. Биљана Обрадовић – фио Трстеница 
13. Светлана Јовановић – фио Трстеница 
 
Предметна настава 
 

1. Весна Павловић- наставник српског језика 
2. Славица Симић – наставник српског језика 
3. Бонка Вукосављевић – наставник српског језика 
4. Јована Живковић – наставник српског и  енглеског језика 
5. Марина Катић – наставник енглеског језика 
6. Катарина Ранковић- Тришић – наставник енглеског језика 
7. Бранислава Дилберовић – наставник енглеског језика 
8. Невена Јевђеновић – наставник енглеског језика 
9. Вера Митровић – наставник руског језика 
10.Милош Пупавац- наставник руског језика 
11. Јелена Тошић – наставник географије 
12.Горан Блажевић – наставник географије 
13. Данијела Луковић – наставник историје 
14. Страхиња Колашинац – наставник историје 
15. Маријана Маринковић – наставник биологије 
16.Снежана Станишић – наставник биологије 
17. Маријана Митић- Шиник – наставник биологије 
18. Љубица Милутиновић – наставник тио 
19. Сања Зелић – наставник тио 
20. Милош Марјановић – наставник тио 
21. Драгана Матић – наставник тио 
22. Исидира Брајовић – наставник информатике 
23. Марија Мирковић – наставник информатике 
24.Борислав Васиљевић – наставник музичке културе 



3 
 

25. Нада Старчевић – наставник ликовне културе 
26. Ненад Симоновић- наставник физичког васпитања 
27. Ђорђе Поповић – наставник физичког васпитања 
28. Биљана Павловић – наставник физичког васпитања 
29. Слађан Филиповић - вероучитељ 
30. Зорица Ковач – наставник математике 
31. Ивана Коњевић – наставник математике 
32. Биљана Иванковић – наставник матемматике 
33. Милан Станковић- вероучитељ 
34. Снежана Карталија – наставник физике 
35.Снежана Бабић – наставник хемије 
36.Радина Бабић – наставник грађанског васпитања 
 
Библиотека 
Ана Бујић – библиотекарка школе 
 
Руководство школе 
 
Директор школе, Ивана Ђурић до 12.октобра, 2016.  
Вршилац дужности директора, Биљана Обрадовић од 13.октобра, 
2016.године, а од фебруара 2017.године директор школе. 
 
Психо-педагошка служба 
 
1.Весна Јаковљевић- педагог 
2.Весна Старчевић- психолог 
 
Административни радници 
 
1. Раденко Поповић – секретар школе 
2. Зорица Владисављевић – шеф рачуноводства 
3. Милина Здујић- благајник 

 
Помоћно техничко особље 
 
1. Јовица Лончаревић 
2. Ашко Ашковић 
3. Љубивоје Шобатовић 
4. Рада Муцић 
5. Ката Стаменић 
6. Стојна Новаковић 
7. Суада Николић 
8. Вера Илић 
9. Мирјана Ашковић 
10. Душанка Савић 
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11. Мила Калинчевић 
12. Станојка Јовићић 
13. Милена Пауновић 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ И ВАНАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 

  Разред Број ученика 

Укупно 

    Разред Број ученика 

Укупно 
женски мушки женски мушки 

  I-1 11 10 21   V-1 
13 

10 
23 

  I-2 10 10 20     V-2 
12 

10 
22 

Пироман I-3 6 5 11   V-3 
9 

14 
23 

В. Поље I-4 2 0 2           

Трстен. I-5 4 1 5 Свега V 34 34 68 

Свега I 33 26 59           

  II-1 8 10 18   VI-1 11 17 28 

  II-2 8 10 18   VI-2 9 18 27 

Пироман II-3 12 9 21   VI-3 11 17 28 

В. Поље II-4 2 1 3           

Трстен. II-5 1 4 5 Свега VI 31 52 83 

Свега II 31 34 65           

  III-1 11 9 20   VII-1 14 8 22 

  III-2 12 7 19   VII-2 11 12 23 

Пироман III-3 11 4 15   VII-3 11 11 22 

В. Поље III-4 2 0 2   VII-4 12 10 22 

Трстен. III-5 2 2 4 Свега VII 48 41 89 

Свега III 38 22 60           

            VIII-1 11 12 23 

  IV-1 8 9 17   VIII-2 9 12 21 

  IV-2 8 11 19   VIII-3 11 12 23 

Пироман IV-3 5 6 11 
 

        

В. Поље IV-4 0 0 0 Свега VIII 31 36 67 

Трстен. IV-5 2 1 3   
  

Свега IV 23 27 50 
  

укупно:       V - VIII 144 163 307 

 
Стублин 

76 76 152   I - VIII 269 272 541 

 
Пироман 

34 24 58       

 
В. Поље 

6 1 7       

 
Трстен. 

9 8 17       

 I-IV 125 109 234       
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 УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 
 

 
 

Ученика 
 

Одељења 
 

У матичној школи  - Стублине 459 21 
У Пироману 58 4 
У Великом Пољу 7 1 
У Трстеници 17 2 
Свега 541 28 

 
 
      У централној школи у Стублинама настава се реализовала у једној 
смени, увек преподневној. Настава је реализована у кабинетима, који 
су скромно опремљени, оним наставним средствима и намештајем 
које је школа поседовала. У циљу побољшања квалитета наставе, неки 
часови из појединих предмета реализовани су уз коришћење 
компјутера и пројекционог платна. 
       Током године, активно је рађено на побољшању услова рада и 
боравка у школи: спроведене су набавке наставних средстава: цд 
плејери, географске и историјске карте,модели  геометријских тела за 
наставу математике, лаптопови, пројектор, штампачи, тракасте завесе 
у учионицама, озвучење за школске приредбе, школски намештај ( 
клупе и столице). Током летњег распуста урађено је реновирање 
санитарних чворова у новијој згради школе у стублинама ( четири 
ученичка и два наставничка тоалета). У ФИО Великом Пољу је 
урашено централно грејање на пелет. 
     Поред  обавезних предмета, ученици су имали часове изборне 
наставе. Од изборних предмета ученици су похађали грађанско 

У матичној школи  
Стублине 

У Пироману 
 

У Трстеници 
 

У Великом Пољу 
 

разред број разред број разред број разред број 
I 41 I 11  I,III 9 (5+4) I  II, III 7(2+3+2) 
II 36 II 21 II,IV 8 (5+3)   
III 39 III 15     
IV 36 IV 11     
 V 68       
VI 83       
VII 89       
VIII 67       
Свега 459  58  17  7 
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васпитање и верску наставу, народну традицију, чуваре природе, 
информатику и рачунарство, хор и оркестар, свакодневни живот у 
прошлости, руски језик и изабрани спорт. 
        Грађанско васпитање и верска настава, као обавезни изборни 
предмети,   организовани су за ученике I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII 
разреда. 
       Ученици V, VI , VII и VIII разреда су, као обавезне изборне предмете, 
похађали часове руског језика (2 часа недељно) и 1 час изабраног 
спорта (одбојка и фудбал).  
      У 2016/2017. школској години су се изучавали следећи изборни 
предмети, са по једним часом недељно: 
(први циклус) 

- народна традиција  
- чувари природе  
- хор и оркестар  

(други циклус) 
- информатика и рачунарство  
- свакодневни живот у прошлости  

 
         За ученике VIII разреда организован је, пре полагања званичног 
завршног испита, пробни завршни испит (13. и 14. априла 2017.). 
Резултати са пробног квалификационог испита били су добар 
оријентир, како ученицима, тако и предметним наставницима, на 
којим областима треба интезивније радити на часовима припремне 
наставе. Припремну наставу су држали наставници српског језика, 
математике, историје, географије, хемије, физике и биологије, током 
школске године на редовним часовима, а интензивније, на часовима 
припреме, по завршетку редовне наставне године за 8.разред, до 
полагања завршних испита. 
 
    Од укупног броја ученика 8.разреда, 67, завршном испиту у јунском 
року,у нашој школи,  из српског језика, 18. јуна 2017. године, из 
математике 19. јуна и комбинованом тесту 20. јуна 2017. године,  
приступило је 65 ученика осмог разреда.  Једна  ученица није изашла 
на завршни испит у јунском року у нашој школи, услед пресељења 
породице у друго место становања, па је  полагала  испит у другој 
школи, друге Школске управе, ОШ“ Лаза Костић“ Гаково.Такође једна 
ученица није стекла услов за излазак на завршни испит у јунском року, 
због недовољне оцене из математике. По завршеном поправном 
испиту августовском року,ученица је на завршни испит изашла у 
другом року, августовском у ОШ“Иван Горан Ковачић“ у Београду. 
    У првом року за упис у средње школе према својим жељама уписало 
је средње школе 65 ученика, а у другом кругу једна ученица. 
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            Превоз ђачким аутобусима Ауто-саобраћајног предузећа 
"Банбус" Обреновац користило је 285 ученика. Превозници су 
одговорно и професионално превозили наше ученике тако да није 
било проблема у организовању наставе. Сви ученици су осигурани у 
организацији Компаније "Wiener". Целе школске године у дворишту и 
објекту је дежурао школски полицајац,од доласка ђачких аутобуса, 
7:00 сати, до завршетка наставе и одласка ђачких аутобуса, 13:30. 
 
 
а) Час одељењског старешине 
      - од I до  IV разреда један час недељно - 36 часова годишње 
      - од V до VIII разреда један час недељно - 36 часова годишње, 
односно 34 часа годишње у VIII разреду. 
 
 б) Енглески језик  
      Енглески језик, као обавезни предмет, остварује се од I до VIII 
разреда са по два часа недељно - 72 часа годишње, односно 68 часова 
годишње у VIII разреду. 
  
 в) Спортске активности, изабрани спорт 
      Спортске активности/изабрани спорт остварују се од четвртог 
до осмог разреда са по 1 часом недељно - 36 часова годишње, односно 
34 часа годишње у VIII разреду. 
 
 г) Додатни и допунски образовно - васпитни рад 
      Додатна настава се организује за ученике од IV до VIII разреда 
који испољавају посебну склоност и интересовање за поједине 
предмете, а у трајању од 1 часа недељно - 36 часова годишње (34 за 
ученике осмог разреда). Исти је фонд часова за допунску наставу за 
ученике који нису у потпуности савладали предвиђене садржаје. 
 
 д) Припремна настава 
      Припремна настава за полагање завршног испита 
организовала  се за ученике осмог разреда током другог полугодишта 
а 10 дана пре полагања испита најмање 2 часа дневно.  
 
 ђ) Завршни испит 
               Ученици осмог разреда на крају наставне године (јун 2017.) 
полагали су  у матичној школи завршни испит према упутствима из 
Министарства. Сви ученици осмог разреда у школској 
2016/2017.године су полошили завршни испит, и стекли уверење о 
завршеном основном образовању основне школе у Стублинама. 
 
 е) Такмичења ученика 
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      У току школске 2016/2017. године реализована  су такмичења 
из различитих области  (српски језик, математика, енглески језик, 
руски језик, биологија, хемија, географија, физика, историја, спорт, 
ТИО...) и на различитим нивоима (школско, градско, општинско, 
републичко...). 
      Организована су такмичење и из различитих културно-
уметничких активности (рецитовање, драма...). Континуирано у току 
године праћени  су разни литерарни и ликовни конкурси, спортска 
такмичења, такође на различитим нивоима.  
 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Млађи разреди 
 
1. Драмска секција Виолета Мијатовић, Гордана Поповић, 

Јелена Васић, Биљана Обрадовић 
2. Ликовна секција Милена Танасић, Слободан 

Добросављевић, Дубравка Давидовић, 
Виолета Мијаиловић 

3. Рецитаторска секција Весна Малиновић, Снежана Обрадовић, 
Анкица Лончаревић, Светлана 
Јовановић 

4. Музичка секција Љиљана Младеновић, Верица 
Адамовић 

 
 

Старији разреди 
 

1. Рецитаторска секција Весна Павловић 
2. Литерарна секција Славица Симић 
3. Хор Борислав Васиљевић 
4. Архитектура и грађевинарство; 
    Електротехника  

Љубица Милутиновић 

5. Саобраћајна секција Сања Зелић  
6. Информатичка секција Драгана Матић 
7. Кошарка Биљана Павловић 
8. Фудбал  Ненад Симоновић 
9. Одбојка Ђорђе Поповић 
10. Секција верске наставе Слађан Филиповић 
11. Ликовна секција Нада Старчевић 
12. Новинарска секција Исидора Брајовић 
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СТРУЧНИ АКТИВИ И РАЗРЕДНА ВЕЋА 
 
          Стручна тела школе чине: Наставничко веће, одељењска већа, 
стручна већа за област предмета, стручни активи, педагошки 
колегијум. 

 
                Наставничко веће школе чине наставници и стручни 
сарадници школе. Седницама Наставничког већа председава и 
руководи директор школе. 
               Одељењска веча  чине наставници који изводе наставу у одређеном  
одељењу. 

Разред Председник одељењског већа 
I Биљана Стојановић 
II Дубравка Давидовић 
III Виолета Мијатовић 
IV Биљана Обрадовић 
V Весна Павловић  
VI Вера Митровић 
VII Зорица Ковач 
VIII Сања Зелић 

 
             Педагошки колегијум је педагошко - консултативни орган 
директора школе који чине председници стручних већа и стручних 
актива. На својим седницама разматра питања која су од значаја за 
стручни, квалитетнији и ефикаснији рад школе. Педагошки колегијум 
анализира и евалуира образовно - васпитне активности, даје 
мишљења, предлоге и сугестије за унапређивање истих, одобрава 
индивидуалне образовне планове, бави се кадровско - педагошким 
питањима као и иновацијама у настави. 
 Седнице сазива директор школе. Секретар педагошког 
колегијума је педагог школе.  
 
            Стручна већа:  

1.  Стручно веће за образовну област - језик  и књижевност  
Чланови овог већа су наставници  српског, руског и енглеског језика.  
Председник овог већа је – Катарина Ранковић Тришић/Маја Вујковић 
 
2.  Стручно веће за образовну област математика, техничко и 
информатичко образовање и природне науке  
 Чланови овог већа су наставници математике, физике, биологије, 
хемије,  
 географије,  информатике и техничког образовања.  
 Председник овог већа је – Снежана Карталија 
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3. Стручно веће за образовну област друштвене науке 
Чланови овог већа су наставници историје, верске наставе и 
грађанског васпитања. Председник овог већа је – Данијела Луковић 
 
  4. Стручно веће за образовну област физичко васпитање 
 Чланови овог већа су наставници физичког васпитања.  
 Председник овог већа је – Биљана Павловић 
 
  5.  Стручно веће за образовну област -  уметност. 
 Чланови овог већа су наставници ликовне и музичке културе. 
 Председник овог већа је – Нада Старчевић 
 
Стручни активи: 
 
  1. Стручни актив за развој школског програма 
Овај стручни актив (именован од стране Наставничког већа) чине 
учитељи и наставници са индексом одељења један: Биљана 
Стојановић, Слободан Добросављевић, Милена Танасић, Гордана 
Поповић, Весна Павловић, Ивана Коњевић, Борислав Васиљевић, Сања 
Зелић као и педагог и психолог. 
 

          2. Стручно веће за разредну наставу 
Овај стручно веће чине сви учитељи разредне наставе.  
 
Председник актива је – Биљана Обрадовић 
 
                     3. Стручни актив за развојно планирање 
Овај стручни актив чине:  

• Биљана Иванковић, вођа тима  
• Бонка Вукосављевић  
• Ђорђе Поповић  
• Весна Малиновић  
• Виолета Мијаиловић  
• Маријана Маринковић  
• Представник Савета родитеља  
• Председник ученичког парламента  

 
Председник актива у школској 2016/2017.год. је - Биљана Иванковић. 
 
Рад стручног актива за развој школског програма : 
         Стручни актив за развој школског програма израдио је 2014/2015. 
год. Школски програм од 1. до 8. разреда према реформисаном 
наставном плану и програму. Школски програм се ради на период од 4 
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године, тако да актуелни програм важи до 2018/2019. године. За 
школску 2011/2012. актив је урадио Анекс школског програма у који 
су унети Образовни стандарди по разредима и предметима. За 
школску 2012/2013. годину Тим за професионалну оријентацију је у 
сарадњи са активом урадио Анекс школског програма за 7. и 8. разред 
у који је унет детаљан план професионалне оријентације који је са 
ученицима 7. и 8. разреда реализовао Тим за ПО у сарадњи са 
одељенским старешинама а све у оквиру пројекта "Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу". За школску 2013/14. год 
урађен је Анекс програма због новог Закона о основном образовању и 
васпитању. За школску 2015/2016. год. урађен је Анекс програма - 
Уџбеници који ће се користити од шк. 2016. до шк. 2019. године. Актив 
ће пратити реализацију Школског програма, остваривање стандарда, 
циљева и задатака програма образовања и васпитања и састајати се по 
потреби. 
Програм рада стручног актива за развојно планирање : председник 
за школску 2016/2017.годину је наставница математике Биљана 
Иванковић. 

 
 

ОБЛАСТ 
ПРОМЕНЕ 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 

ЕТОС - Активније 
укључивање 
родитеља у 
активности у 
школи 
- Уређење и 
одржавање 
школског 
простора  

- Продајни 
сајам 
 
 
- Школска 
башта 

Успех у организацији. 
Велики број учесника. 
Укљученост родитеља. 
Скупљен новац за малу 
матуру.  
Анкете о задовољству 
учесника, фотографије у 
школском листу. 

ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

- Помоћ 
ученицима 
слабог 
материјалног 
стања  
 
- Обогаћивање 
културног 
развоја 
ученика 

- Бесплатни 
уџбеници 
 
- Гостујућа 
позоришта 

Мали број ученика без 
свих уџбеника. 
Посећеност, 
задовољство 
посетилаца,  књига 
утисака.  

РЕСУРСИ - Укључивање 
локалне 
заједнице у 

- Мала школа 
саобраћаја 
 

Веће познавање 
саобраћајних прописа и 
безбедније понашање. 
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активности 
школе  
 

- Рампа за особе 
са 
инвалидитетом  

Лакши приступ школи.  

НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ 

- Већа 
корелација 
међу 
предметима  
 
 
- Трансфер 
знања  
 
 
- Примена 
знања 
стечених кроз 
програм обуке 
НТЦ  

- Тимски 
часови 
 
 
- Књиговдан 
 
 
- Квиз знања 
 
 
- Контролни 
полигон 
спретности 
 
 
 

Записиници, 
посећеност, побољшање 
резултата.  
Посећеност, 
заинтересованост, 
извештај библиотеке.  
Резултати на 
такмичењима,  учешће у 
квизу, показано знање.  
Реализација бар једне 
вежбе на часу физичког 
у првом разреду и 
осмишљавање  и  
реализација„контролног 
полигона спретности“.  
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ОСТАЛЕ ВАСПИТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Сарадња са родитељима се одвија преко:одржавање родитељских  
састанака чији су носиоци одељењске старешине; одржавање општих 
родитељских састанака чији су носиоци педагог, психолог и директор школе; 
кроз рад Савета родитеља; кроз индивидуалне радове са родитељима, кроз 
Дан отворених врата школе; 

Образовање ученика са посебним потребама, у овој области школа 
сарађује са ОШ“ Љубомир Аћимовић“ из Обреновца, која има фио у 
просторијама наше школе. Континуирано се одржавају конструктивни 
састанци ради плана,и подршке ученицима.  

Образовање одраслих, у овој делатности школа сарађује са Основном 
школом за образовање одраслих у Обреновцу. 

Превоз ученика- у току 2016/2017 . године био је обезбеђен превоз за све 
ученике који путују из околних села ( Пољане, Велико Поље, Трстеница, 
Лончаник, Бровић, Лисопоље, Стублине ( кружно), Пироман, Црвена јабука...). 
на доласку и испраћају ђачких аутобуса организовано је дежурство 
запослених.  

Здравствена брига о деци- током године одељењске старешине су водиле 
ученике на редовне систематске прегледе, организованим распоредом и 
позивом ДЗ у Стублинама. Током године реализована су и предавања на тему 
превентивних мера од заразних болести, о здравом начину исхране, од 
стране здравствених радника ДЗ Обреновац. 

 

САРАДЊА ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

Рад  школе се огледа и кроз успешну сарадњу са Члановима и 
представницима ГО Обреновац,  Градским секретаријатом за образовање, 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја  Републике Србије, 
Школском управом Београд,члановима и представницима локалних месних 
заједница Стублине, Велико Поље, Пироман и Трстеница и другим 
институцијама на терену ( МУП Обреновац, ЈКП Обреновац, ДЗ Стублине, КУД 
Стублине, РТВ Маг ). 

         Ради безбедности и заштите имовине, ученика и запослених постојала је 
стална сарадња са МУП-ом Републике Србије, чији су представници често 
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обилазили школу и пратили стање и потребе школе. Кроз трибине 
реалитована су и предавања од стране полицијских службеника на тему 
„Вршњачког насиља“, у школи за ученике седмог разреда. Током школске 
године, школа је имала добру сарадљу са представницима МУП-а, била је и 
подршка у појачаној бризи о деци, ангажовањем  школског  полицајца, од 
стране МУП ПУ Обреновац. 

       Сарадња са Центром за социјални рад на територији општине Обреновац, 
и територији општине Уб, је била врло ефикасна у решавању проблема 
ученика, и увек у корист детета. 

       Сарадња са Домом здравља одвијала се у праћењу здравственог сатања 
ученика ( систематски прегледи, вакцинације) и информисању родитеља о 
здравственом стању ученика. Реализована су и предавања од стране 
здравственим радника за ученике, на тему превенције заштите од  заразних 
болести, упућивање на здрав начин исхране и одржавања личне хигијене. 

      Школа је имала и добру сарадњу са градском библиотеком „Влада 
Аксентијевић“ ; са српском православном црквом у Стублинама „Црква 
покрова пресвете Богородице“; са саобраћајним предузећем „Банбус“ ;са 
предшколском установом „ Перка Вићентијевић“, као и са другим основним и 
средњим школама на територији општине и шире; Са Градским 
секретаријатом за образовање, Министарством науке, технике и 
технолошког развоја Републике Србије; надлежном Школском управом и 
другим установама и институцијама. 

           У месецу новембру, у просторији школе-холу, организована је изложба 
Музеја града Београда- „ Црквине у Стублинама-насеље из позног неолита“, 
уз подршку и сарадњу са МЗ Стублине. Изложба је била намењена ученицима 
, али  отворена и  за  грађанство. Посећена је од стране чланова ГО Обреновац, 
и председника Већа за културу, и пропраћена,  локалном телевизијом РТВ 
Маг. 

        Ученици  који похађају драмску секцију су учествовали на првом  
фестивалу кратких драмских скечева „ Чапља“, који је ревијалног карактера, 
и подржан од стране ГО Обреновац. Наставници српског језика Славица 
Симић и Јована Живковић су активно припремале ученике, и водиле на 
фестивал и драмску радионицу након фестивала. Техничка подршка 
наставницама и ученицима је био наставник информатичког образовања 
Милош Марјановић. 
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Поводом новогодишње прославе, ученици су реализовали приредбу за 
родитеље, организовано је заједничко кићење јелке у холу школе од 
припремљених украса ( рециклираног материјаала), као и заједничке 
забавне активности- лимбоденс.  

                                  

На градском тргу у Обреновцу, ученици су пропратили активност „ 
Обреновац- град отвореног срца“. Поводом литерарног конкурса градске 
библиотеке „Влада Аксентијевић“, добитници награда су преузели награде и 
похвале. 

 

У сарадњи са организацијом Црвени крст Обреновац ученици 4.разреда су 
учествовали у квизу „Покажи шта знаш о Црвеном крсту“, и постигли 
успешне резултате. 
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Ученици четвртог разреда учесници квиза, са учитељицама 

 

Ученици су били у прилици да имају отворене јавне часове спорта и 
културниих дешавања, кроз представљање спортских удружења и културно 
уметничких друштава. 

  

       У циљу побољшане, присније сарадње са родитељима, укључивањем 
родитеља у активности школе  у месецу мају, организован је спортски дан, 
кроз активност турнира у  седам спортских дисциплина, у којима су учесници 
били екипе ученика, наставника и родитељa.  
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       Ученици првог разреда почетком године, су прошли едукативни полигон 
саобраћаја, а са својим учитељицама су ишли у месецу јуну, на интерактивну 
позоришну представу у СКЦ Обреновац, у организацији Паркинг сервиса 
Београд, „ Безбедност у саобраћају“, а организованим превозом школе. 

    

       Током летњег распуста, уз подршку и финансирање ГО Обреновац 
урашена је санација, реновирање санитарних чворова у новијој школској 
згради ( на спрату и приземљу, 4 ученичка и 2 наставничка тоалета) у 
Стублинама.  
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       Такође, донацијом ЈКП Топловод из Обреновца, и подршком чланова 
месне заједнице Велико Поље  урађено је централно грејање на пелет у ФИО 
Велико Поље. 

 

 

      Рад биолошке и еколошке секције, у плану уређивања школског дворишта 
се огледао кроз засађивање садница шибља, ружа и сличног украсног 
растиња са својим одељењскиим старешинама и радницима школе.  
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КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

Календар дешавања : 

Програм и садржај           Време          Извршиоци 
Пријем ученика у први разред  
- приредба ученика 4. разреда 
поводом пријема првака 

31. август 2017. Одељењско веће четвртог 
разреда 
Драмска секција 

Литерарни и ликовни радови поводом  
Дана школе и школске славе 
- расписивање конкурса и избор 
најбољих радова 

 
децембар / јануар 2017. 

Руководиоци литерарне и ликовне 
секције секције 

Прослава Дана школе 27. јануара 2017.  КУД школе – наставници и 
ученици 

Прослава Светог Саве 27. јануара 2017. КУД школе /драмска од V дo VIII – 
наставници и ученици 

Школска такмичења 
- организација предметних такмичења 

фебруар - март 2017. Предметни наставници и учитељи 

Смoтра рецитатора април 2017. Руководиоци рецитаторске секције 
 

Ђачки излети и екскурзије октобар 2016., мај, јун 
2017. 

Одељ. старешине и стручне вође 

Завршна свечаност VIII разреда 
- прослава мале матуре 

 јун 2017. Одељенске старешине VIII раз. 

Посета Фестивалу науке Новембар/децембар 
2016. 

Одељенске старешине, предметни 
наставници 

Излет за најбољу одељенску 
заједницу 

Током првог 
полугодишта 

Одељенски старешина, директор 

Крос РТС-а Током школске године Наставници физичког васпитања, 
одељенске старешине 

Светосавска академија у Београду 27.01.2017. Наставници 
Сајам књига Октобар 2016. Наставници српског језика 
Посета ТЕНТ-у Друго полугодиште Разредне старешине 8. разреда 
Посета средњим школама Друго полугодиште Разредне старешине 8. разреда 
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Прослава Дана школе и школске славе Светог Саве, 27.јануар, 2017. 

 
Одељењски старешина Весна Павловић, ђак генерације 2016/2017 Јован Давидовић, учитељица 
Биљана Стојановић 

Књиговдан 

Ученици са наставницима и учитељиима су припремили школски програм, 
поводом светског дана књиге. 
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Дружење са обреновачком песником Владимиром Андрић. 

 

Гостујућа позоришта 
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Прослава мале матуре 

 

 

Приредба поводом добродошлице ђака првака 
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ВАЖНИЈЕ ОДЛУКЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Чланови органа управљања ОШ“ Живојин Перић“, су током године редовно 
присуствовали седницама Школског одбора, и конструктивно радили на 
следећим питањима: 

* Усвајање Годишњег плана рада школе 
* Усвајање Извештаја о раду школе 
* Упознавање са финансијским планом школе 
* Организовање помоћи школи у опремању 
* Кадровска питања 
* Организација екскурзија ученика 
*Упознавање са резултатима рада на крају првог тромесечја 
* Анализа сарадње са друштвеном средином 
*Прослава Дана Светог Саве и Дана школе 
* Анализа реализације Годишњег плана рада школе на крају првог полугодишта 
* Усвајање извештаја пописне комисије 
*  Разматрање финансијског пословања школе у 2016. години (завршни рачун) 
* Анализа резултата рада на крају трећег тромесечја 
* Организација наставе у природи 
* Упознавање са културном и јавном делатношћу школе и сарадња са Саветом родитеља 
Организација екскурзија ученика 
* Упознавање са припремама за завршетак наставне године ученика осмог разреда (другарско 
вече, фотографисање...) 
*Усвајање нацрта Школског програма од 1. до 8. разреда (усвојен 2015. и важи до 2019.) 
*Усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању рада школе 
* Усвајање новог Развојног плана школе 
* Анализа реализације Програма заштите ученика од насиља 
*Упознавање са кадровским потребама у наредној школској години 
* Анализа сарадње школе са друштвеном средином 
* Подношење извештаја о упису ученика у први разред средње школе 
* Доношење планова рада за наредну школску годину 
* Текућа питања у току године која су од важности за школу 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 
Седнице Наставничког већа су редовно одржаване према плану.Питања 
којима су се чланови бавили су следећа: 
 
* Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину 
* Усвајање Извештаја о раду директора школе у 2015/2016. год. 
* Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. г.  
* Утврђивање одлуке о начину глобалног и оперативног планирања образовно - васпитног рада и вођења 
евиденције о реализацији плана 
* Организација изборне наставе, ваннаставних активности, додатне и допунске наставе и часа одељенског 
старешине - утврђивање распореда 
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*Анализа рада и постигнутих резултата ученика на крају првог класификационог периода 
* Анализа остварења фонда часова, циљева и задатака по Годишњем плану рада школе за прво 
тромесечје 
* Анализа остварења васпитне функције школе, рада стручних већа, актива и одељењских већа 
*Организација прославе Дана Светог Саве и Дана школе 
Анализа успехa и дисциплине ученика на крају првог полугодишта  
* Анализа рада секција, допунске и додатне наставе и одељенских заједница, програма васпитног рада и 
здравственог васпитања 
* Разматрање и усвајање извештаја о раду Наставничког већа и одељенских старешина 
* Вођење педагошке евиденције и документације 
* Реализација Школског развојног плана 
Припрема и организација учешћа на такмичењима 
* Доношење одлуке о употреби уџбеника, приручника и лектире у шк. 2017/2018. год. 
* Анализа употребе наставних средстава 
Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и образовно - васпитних резултата на крају трећег 
класификационог периода 
* Анализа коришћења лектире и рада библиотеке 
Организационе припреме за извођење екскурзија 
* Анализа вођења педагошке документације и евиденције 
* Организација другарске вечери за ученике осмог разреда 
* Анализа успеха ученика на такмичењима 
Анализа резултата васпитно-образовног рада и утврђивање успеха ученика осмог разреда 
* Доношење одлуке о похваљивању и награђивању и додели диплома ученицима осмог разреда, избор 
ђака генерације 
* Организација припремне наставе за завршни испит за ученике осмог разреда, поправни и разредни 
испити 
*Анализа резултата васпитно-образовног рада и утврђивање успеха ученика од првог до седмог разреда 
* Доношење одлуке о награђивању, похваљивању и додели диплома ученицима од 1. до 7. разреда 
* Организација родитељских састанака и подела књижица 
* Упознавање са планом прегледа педагошке документације 
* Разматрање реализације ГПРШ у школској 2016/2017. години (образовно-васпитни резултати, васпитна 
функција школе, реализација програмских садржаја редовне, додатне и допунске наставе, ваннаставних 
активности и професионалне оријентације)  
* Анализа рада Наставничког већа, одељенских већа, стручних већа и актива, рада одељенских 
старешина, директора, стручних сарадника 
* Разматрање нацрта Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину 
* Усвајање нацрта Школског програма од 1. до 8. разреда (усвојен 2015. и важи до 2019.) 
*Извештај о резултатима са полагања завршног испита 
* Извештај о прегледу педагошке документације 
* Анализа реализације Програма заштите ученика од насиља  
у шк. 2016/2017. год. и доношење новог Програма 
* Разматрање извештаја о извођењу екскурзија ученика од 1. – 8. разреда у школској 2016/2017. год. 
* Разматрање и доношење предлога плана и програма екскурзија и школе у природи за школску 
2017/2018. год.  
* Усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању рада школе за школску 2016/2017. год. и 
доношење плана за наредну годину 
* Усвајање плана стручног усавршавања 
* Анализа реализације активности из Развојног плана школе 
*Организација припремне наставе, поправних и разредних испита, одређивање комисија 
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* Упознавање са календаром образовно-васпитног рада за наредну школску годину 
* Утврђивање успеха ученика после обављених поправних и разредних испита 
* Подела предмета на наставнике, одређивање одељенских старешина, председника стручних органа, 
руководилаца секција, лица задужених за вођење дневника о.о. в.о.р. и осталих задужења 
* Текућа питања (распоред часова, смене, анкете и друго) 
*Стручна усавршавања ( кроз предавања, презентације, приказе стручне литературе и слично ) 
 
 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ школске 2016/2017.године 

ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (31. АВГУС   
ЗБИРНА ТАБЕЛА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 

Ра
зр

ед
 

Свега  
ученика 

Завршава разред крајем другог полугодишта По   
по  

  

  
 

   
 

  

одличним врло 
добрим добрим довољ- 

ним 

Преводи се са 

једном 
недовољ- 

ном 

две 
недовољ- 

не 

три 
недовољне 

из једно  
предмет  

  
 

 
  

 
 

 
 

    бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %           

I 60 Описно оцењивање         

II 65 33 50,77 19 29,23 12 18,46 1 1,54 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00                

III 58 25 43,10 13 22,41 14 24,14 4 6,90 1 1,72 0 0,00 1,00 2,32                

IV 49 18 36,73 18 36,73 9 18,37 4 8,16 0 0,00 0 0,00   0,00                

I-IV 232 76 32,76 50 21,55 35 15,09 9 3,88 1 0,43 0 0,00 1,00 3,05                

V 67 23 34,33 20 29,85 21 31,34 1 1,49           0,00 5 7,4           

VI 82 17 20,73 29 35,37 33 40,24 1 1,22           0,00 6 7,3           

VII 88 15 17,05 39 44,32 32 36,36 2 2,27           0,00 6 6,8           

VIII 67 19 28,36 22 32,84 24 35,82 2 2,99           0,00 1 1,4           
V-
VIII 304 74 24,34 110 36,18 110 36,18 6 1,97     0     0,00 18 5,9           
I-
VIII 536 150 27,99 160 29,85 145 27,05 15 2,80     0 0,00   0,00 18 3,3           
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Укупн
о 

учени
ка 

Заврши
ло 

разред 

Понови
ло 

разред 

Неоцењен
их 
 

Број 
поправних 29 Број разредних  2 

Положи
ло 

Није 
пол
о. 

Положи
ло 

Није 
пол
о. 

Није 
изаш
ло 

536 532 4 3 29 0 / / 2 
 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.године 
 
Примерно Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

529 4 3 / / 
 
 

ПРИЗНАЊА НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА У 2016/2017.години 

Р
ед

н
и

 
Б

р
ој

 

 
Име ученика 

Р
аз

р
ед

 

 
Предмет 

 
Мест

о 

 
Предметни 
наставник 

Ниво 

1. Милош Николић 8/2 Руски језик 3. Милош 
Пупавац 

општина 

2. Катарина 
Ковачевић 7/2 хемија 3. Снежана 

Бабић 
општина 

3. Николина 
Милановић  7/3 хемија 3. Снежана 

Бабић 
општина 

4. Матија Вујић 6/1 историја 2. Данијела 
Луковић 

општина 

5. Николина Вујић 8/2 историја 2. Данијела 
Луковић 

општина 

6. Никола Николић 5/3 ТИО 3.  општина 

7.  Лука Вићентић 7/4 ТИО 2. Љубица 
Милутиновић 

општина 

8. Јелена Ђорђевић 8/1 ТИО 1. Љубица 
Милутиновић 

општина 

9. Марко Јосиповић 7/2 ТИО 1. Љубица 
Милутиновић 

општина 

10. Невена Рудоњић 7/2 ТИО 2. Љубица 
Милутиновић 

општина 

11. Катарина 
Ковачевић 7/2 ТИО 3. Љубица 

Милутиновић 
општина 

12. Лазар Ковачевић 6/2 ТИО 1. Љубица 
Милутиновић 

општина 

13. Софија Аћимовић 7/2 Географија 1. Горан општина 
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Блажевић 

14. Алекса Крстић 7/3 Географија 3. Горан 
Блажевић 

општина 

15. Милан Пантелић 8/3 Географија 2. Горан 
Блажевић 

општина 

16. Милош Николић 8/2 Географија 2. Горан 
Блажевић 

општина 

17. Александар 
Бандур 8/2 Географија 2. Горан 

Блажевић 
општина 

18. Лазар Којовић 5/3 Биологија 1. Снежана 
Станишић 

општина 

19. Марија Гајић 6/3 Биологија 1. 
Маријана 
Митић- 
Шиник 

општина 

20. Невена Томић 8/1 Биологија 3. Маријана 
Маринковић 

општина 

21. Тамара Вићентић 5/1 Биологија 3. Снежана 
Станишић 

општина 

22. Петар 
Миловановић 6/2 Биологија 2. 

Маријана 
Митић- 
Шиник 

општина 

23. Софија Аћимовић 7/2 Биологија 2. Маријана 
Маринковић 

општина 

24. Никола Пантелић 8/2 Биологија 3. Маријана 
Маринковић 

општина 

25. 

Екупно: 
Анђелија Ђурашиновић 
6/3, Јелена Весић 5/1, 
Тамара Вићентић 5/1, 
Катарина Томашевић 6/2, 
Валентина Илић 6/2, 
Славица Вујичић 5/1, 
Теодора Вујковић 6/2, 
Сања Милосављевић 5/2, 
Љубинка Митровић 6/2, 
Јелена Стевановић 5/2, 
Ана радовановић 5/3, 
Николина Николић 6/3 

девојчи
це 

5.и6.ра
зред 

Физичко 
васпитање 
-мали 
фудбал 

2. Ненад 
Симоновић 

општина 

26. Тијана Сремчевић 8/1 Шта знаш о 
саобраћају? 1. Сања Зелић општина 

27. Лазар Којовић 5/3 Шта знаш о 
саобрачају? 3. Сања Зелић општина 

28. Милош Николић 8/2 географија 2. Горан 
Блажевић 

град 

29. Милан Пантелић 8/3 географија 2. Горан 
Блажевић 

град 

30. Александар 
Бандур 8/2 географија 3. Горан 

Блажевић 
град 

31. Николина 
Милановић 7/3 хемија 2. Снежана 

Бабић 
град 
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32. Катарина 
Ковачевић 7/2 хемија 3. Снежана 

Бабић 
град 

33. Лазар Којовић  5/3 биологија 1. Снежана 
Станишић 

град 

34. Невена Томић 8/1 биологија 3. Маријана 
Маринковић 

град 

35. Матија Вујић 6/2 историја 2. Данијела 
Луковић 

град 

36. 
Екипно: 
Александар Бандур 8/2, 
Вера Милутиновић 7/2, 
Вукашин Пантелић 6/1 

6. 
7. 
8. 

Верска 
настава 2. Слађан 

Филиповић 

Намесништво 

 
Добитници диплома „Вук Караџић“ 
 
Ученици осмих разреда који су на крају школске године добили дипломе за 
постигнут одличан успех и примерно владање: 

• Невена Томић, 8/1 
• Слађана Димитријевић, 8/1 
• Никола Ковекаловић, 8/1 
• Александар Бандур, 8/2 
• Николина Вујић 8/2 
• Милош  Николић 8/2 
• Милан  Пантелић 8/3 

 
Ученик генерације  био је Милош Николић, 8/2. 
 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

        Стручно усавршавање реализовано је у два вида: стручно усавршавање у 
школи  и стручно усавршавање ван школе. У школи је реализовано стручно 
усавршавање на нивоу стручних тела – Актива, Стручних већа и 
Наставничког већа.  
       Стручна усавршавања ван школе реализована су кроз акредитоване 
семинаре и стручне скупове које је одобрило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја.   
      Протекле школске године, од укупно 59 наставника и стручних сарадника, 
њих 35 је похађало неки облик стручног усавршавања. Семинаре је похађало 
30 наставника и остварило 1220 сати, док је на стручним скуповима било 5 
наставника и остварило 10  бодова.  
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Поред подршке, обавештавања и упућивања,о актуелним стручним 
скуповима , трибинама и обукама запослених, директора школе је и 
организовала две стручне обуке у матичној школи у Стублинама, за групе од 
30 полазника: 
новембар,2016.године „ Ефикасно дисциплиновање- између жеља и 
могућности“ 
фебруар, 2017.године „ Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког 
насиља“ 
      Редовно се прате токови, новитети и актуелности у настави, набавља 
стручна литература, и редовно- континуирано присуствује стручним 
трибинама, скуповима, обукама и сличном. 
 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

     Током године зза ученике осмог разреда, на часовима одељењског 
старешине су спроведени тестови професионалне орјентације. Такође је 
ивдивидуално обављан разговор психо-педагошке службе са ученицим, који 
су имали недоумице у избору своје средње школе. Школа је свако 
обавештење средњих школа редовно преносила ученицима и упућивала их 
на сајмове средњих школа. Организована је посета средњих школа у циљу 
представљања, у нашој школи. Ученици осмог разреда су ишли са 
одељењским старешинама у посету Техничкој школи у Обреновцу и посету 
ТЕНТ-у.  
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