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УВОД 

 

 Први документи који помињу постојање школе у Белој Цркви потичу из 1843. 

године у акту начелника рађевског среза мајора Тодора Солдатовића од 20. маја 1843. 

године. Тражило се разрешење претходног (Јован Бранковић) и постављање новог 

учитеља (Димитрије Николајевић). У другом акту у коме се помиње школа у Белој Цркви 

(окружни начелник мајор Илија Чворић) од 15.октобра 1843. године говори се о 

тешкоћама прикупљања ђурђевданског данка ради исплате учитеља.  

 Увидом у истраживања историјских извора из тога времена може се са знатном 

сигурношћу претпоставити да је школа у Белој Цркви основана већ 1836. године, три 

године после припајања Рађевине Кнежевини Србији. У прилог томе говори и чињеница 

да је зграда у којој се налазила школа подигнута 1830. године и да се у њој истовремено 

налазио и примирителни суд. По свему изложеном судећи постојање неког облика школе 

би се могло ставити чак и у последње године турске владавине Рађевином (1832/3. 

година). 

 Првобитно школска општина Бела Црква обухватала је 16 села: Бела Црква, 

Толисавац, Мојковић, Ликодра, Красава, Равнаја, Бастав, Ставе, Врбић, Шљивова, 

Брезовице, Завлака, Цветуља, Коњуша, Комирић и Белотић. Почев од 1871. године долази 

до издвајања села из школске општине Бела Црква и отварање посебних сеоских школа, 

односно ширења школске мреже у Рађевини. 

 Због лошег стања првобитне школске зграде око 1869. године је изграђена и 

пуштена у рад нова зграда школе  на црквеном плацу. У ово време школа у Белој Цркви 

имала је просторије за смештај деце из удаљених села као и школске градине које су 

служиле за потребе учитеља.  

 Сваки покушај утврђивања тачног броја ученика у овим годинама у школи у Белој 

Цркви отежава непотпуна документација из овог времена. Школа у Белој Цркви 1858. 

године има 29 ученика распоређених у три разреда према Стеријлном Устројенију који 



прави разлику између сеоских (трогодишњих) и варошких (четворогодишњих) школа. Од 

јесени 1894. године у Белој Цркви је почела да ради четворогодишња школа.  

 Врло су оскудни подаци који говоре о стању и положају школе у Белој Цркви у 

времену Великог рата (1914-1918. г.). Школска зграда је током 1914/15. године коришћена 

као војна болница и у њој је за време Битке на Дрини 1914. године умро Дарко Рибникар 

један од оснивача листа „Политика“ и сахрањен поред цркве. 

 

1. С. Р. Филиповић, развој школства у Рађевини у XIX  и почетком XX века  У: 

Рађевина у прошлости, Београд, стр. 388; АЦ, КК,  XXXVII 

2. М.Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876; АЦ, мин.просв.календар за 

1836. годину 

3. С. Р. Филиповић, нав.дело, стр. 392 и даље 

4. С. Р. Филиповић, нав.дело, стр. 388; АЦ, КК, XXXVII 

5. С. Р. Филиповић, нав.дело, стр. 388 и даље 

6. С. Р. Филиповић, нав.дело, стр. 395, 403 

 

Након војничког слома Србије 1915. године у школи је најпре увођењем аустро-

угарске 

окупације био смештен војни гарнизон а потом до краја рата жандармеријска станица. У 

исто време настава је у мањем облику организована у приватним кућама  док су као 

учитељи ангажовани војници словенског порекла из редова окупационе управе тзв. 

Гувернмана Србија. 

Прве послератне године услед великог разарања школе су касно почеле са радом. 

Школа у Белој Цркви обновила је свој рад 28. јануара 1919. године због тешког стања 

дешавало се да и само издржавање школе буде препуштено учитељима. Од пролећа 1919. 

године због великог броја за школу дорасле деце настава се изводила кроз течајеве, по 

разредима, по скраћеном програму. 



У претходном периоду као проблем се испољавало материјално издржавање школа 

које је било поверено општинским управама. Тек од 01.04.1937. године издржавање 

основних школа је решено на тај начин што је изузето од општинских и поверено 

бановинским управама, тако да је на даље за школе у Рађевини надлежна Дринска 

бановина. 

Школа у Белој Цркви у жељи да оснује ђачку књижицу и читаоницу обратила се 

септембра 1940. године за помоћ Владиславу Рибникару, директору листа „Политика.“ 

Након добијене новчане помоћи у знак захвалности Школски одбор школе у Белој Цркви 

је предложио да школа понесе име „Дарко Рибникар.“ Месец дана касније 

(14.10.1940.године) Министарство просвете је прихватило овај предлог па је школа у 

Белој Цркви добила назив Државна народна школа „Дарко Рибникар“, чиме је обичај да 

школе понесу називе по људима који су се истакли културним и државним пословима по 

први пут нашао своје место међу школама овог краја. 

Током Другог светског рата у школској згради су биле смештене војне јединице 

немачке окупационе управе док је настава, као и за време претходног рата, извођена у 

минималном обиму у приватним кућама и то онда када се могао пронаћи какав учитељ. 

Од 1950. године школа у Белој Цркви ради као осмогодишња школа. Због великог 

броја деце дорасле за школу отпочета је изградња нове школске зграде која је започела са 

радом 1953. године. У наредним деценијама школа у Белој Цркви је имала значајну улогу 

у описмењавању одраслих.  

Од 1961. године школа у Белој Цркви носи име Основна школа „Жикица Јовановић 

Шпанац“ са издвојеним одељењима у Ставама и Врбићу. Школска зграда из 1953. године 

сааграђена од слабог материјала из безбедносних разлога је срушена а од 1991. године 

настава се изводи у новој, модерној школској згради.  

Одлуком СО Крупањ бр. 14/91-01 од 18.07.1991. године и решењем Привредног 

суда у Ваљеву од 21.01.1992. године Основна школа „Жића Марковић“ у Завлаци са 

издвојеним одељењима у Горњим и Доњим Брезовицама, Мојковићу иЦветуљи припојена 

је Основној школи „Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви. Услед све мањег броја 

ученика 2013. године је укинуто одељење у Доњим Брезовицама. 



 

7. АЈ. Ми.просв. ОН. школски надзорник у Лозници бр.885од 31.08.1919. 

Министарству просвете 

8. АБиХ, ДБ, пов.бр. 71/38, извештај НСР пов.бр.8.4.  1938. 

9. АЈ, мин.просв. ОН, III бр. 57819 од 14.10.1940. 

ШКОЛСКА 2011/12. ГОДИНА 

 

 ОШ „ЖикицаЈовановић Шпанац“ Бела Црква организована је као установа 

основног образовања и васпитања. Поред матичне школе смештене на подручју Беле 

Цркве, ОШ „ЖикицаЈовановић Шпанац“ у свом саставу обухвата још седам издвојених 

одељења. У идвојеним одељењима Горње Брезовице, Доње Брезовице, Сттаве, Цветуља, 

Мојковић и Врбић настава се организује од првог до четвртог разреда. У ИО Завлака 

настава се организује од првог до осмог разреда.  

Школска 2011/12. година почела је у четвртак, 01.09.2011. године, како је и 

планирано календаром образовно-васпитног рада. На седници Школског одбора одржаној 

14.09.2011. године усвојен је Годишњи план рада школе. Донета је одлука о школском 

програму за 2011/12. годину. Усвојен је Извештај о раду школе за школску 2010/11. 

годину и Извештај о раду директора. На самом почетку школске године одржане су 

седнице Наставничког већа, стручних већа, Школског одбора и Савета родитеља за чијег 

председника је изабран Зоран Пантелић. 

Сви наставници на време су добили задужења, урађени су и програми редовне 

наставе, допунске и додатне, слободних активности, друштвено-корисног рада и изборних 

предмета. За наставнике који нису имали потребну норму часова извршена је допуна 

норме радом у библиотеци и на часовима изборних предмета. 

Наставница Јелка Кузмановић је отишла у пензију а њено место заузела је Снежана 

Ранковић, наставница која је и била радник наше школе. На упражњене часове физике 

примљена је Милена Митровић. У току године по расписаном конкурсу примљене су у 



радни однос, на место наставника енглеског језика Драгица Ђунић Онимус а на место 

педагога Ана Мандић.  

Крајем октобра дошло је до примопредаје дужности директора школе, између 

бивше директорице Славке Андрић и новог директора Зорана Алексића. 

Школски одбор радио је у следећем саставу: Светлана Попчевић (председник), 

Небојша Николић, Зоран Мијић, Бранимир Дакић, Снежана Поповић, Будимир Протић, 

Душан Благојевић, Јасмина Петровић и Милица Ракић. Рад Школског одбора био је 

изузетно ефикасан и одлуке су доношене једногласно.  

У школској 2011/12. години наставу је похађало 350 ученика распоређених у 22 

одељења. Просечно у одељењу има 16 ученика. 

Бројно стање ученика по разредима са учитељима и одељенским старешинама: 

Млађи разреди: 

Бела Црква 

I разред, 15 ученика, одељенски старешина Славка Андрић 

II разред 18 ученика, одељенски старешина Марко Грујанић 

III разред, 11 ученика, одељенски старешина Славица Алексић 

IV разред, 10 ученика, одељенски старешина Живко Живановић 

 ИО Завлака 

I и III разред, 18 ученика, одељенски старешина Вера Карајчић 

II IV разред, 12 ученика, одељенски старешина Миланка Јевтић 

ИО Горње Брезовице 

II, III и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Смиљана Благојевић 

 ИО Мојковић 

I и III разред, 7 ученика, одељенски старешина Славица Џагић 



II и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Славица Антонић 

 ИО Доње Брезовице 

II и III разред, 2 ученика, одељенски старешина Владимир Карајчић 

 ИО Цветуља 

I, II, III и IV разред, 10 ученика, одељенски старешина Момир Јаковљевић 

 ИО Ставе 

I, II, III и IV разред, 13 ученика, одељенски старешина Зоран Благојевић 

ИО Врбић 

I и III разред, 11 ученика, одељенски старешина Бранка Ранковић 

II и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Бранко Ђукић 

 

Старији разреди: 

 Бела Црква 

V разред, 18 ученика, одељенски старешина Зоран Мијић 

VI разред, 29 ученика, одељенски старешина Снежана Ранковић 

VII разред, 16 ученика, одељенски старешина Љиљана Мијић 

VIII разред, 30 ученика, одељенски старешина Небојша Николић 

 ИО Завлака 

V разред, 19 ученика, одељенски старешина Раденка Крстић 

VI разред, 28 ученика, одељенски старешина Момчило Грбић 

VII разред, 27 ученика, одељенски старешина Драгица Поповић 

VIII разред, 28 ученика, одељенски старешина Сретен Зељић 

 



 Кадровски услови рада одговарали су нормативима о систематизацији радних 

места. У школи је током године било запослено 58 радника. Послове наставника разредне 

и предметне наставе обављали су следећи радници: 

*Разредна настава: Миланка Јевтић, Живко Живановић, Вера Карајчић, Славка Андрић, 

Марко Грујанић, Славица Алексић, Смиљана Благојевић, Славица Џагић, Славица 

Антонић, Владимир Карајчић, Момир Јаковљевић, Зоран Благојевић, Бранка Ранковић и 

Бранко Ђукић. 

*Предметна настава: Мирослав Радовановић, Зоран Мијић, Драгица Ђунић Онимус, 

Марица Станишић, Светлана Попчевић, Јелена Манојловић, Милан Миладиновић, 

Раденка Крстић, Сретен Зељић, Снежана Ранковић, Момчило Грбић, Милена Митровић, 

Небојша Николић, Синиша Грујић, Љиљана Мијић, Драгица Поповић, Братислав Тешић, 

Бранко Поповић, Немања Трајиловић. 

 Школом је руководио директор, Зоран Алексић. Секретар је била Иванка Илић, 

педагог Данка Стефановић (замена за Ану Мандић, која се налазила на породиљском 

боловању), шеф рачуноводства Драгутин Петровић, рачуновођa тј. административни 

радници Александар Дакић и Светлана Кнежевић. 

 Помоћни радници били су: Богдан Петровић, Добросав Живановић, Предраг 

Бојанић, Зоран Кнежевић, Драган Стојковић, Даринка Гојковић, Ружица Пантелић, 

Машинка Петровић, Славко Кнежевић и Радмила Јоргић у Белој Цркви.Милан Јевтић, 

Снежана Јевтић и Ката Марковић у Завлаци. Драгана Лукић у Доњим Брезовицама, 

Томислав Андрић у Горњим Брезовицама, Наташа Пантелић у Мојковићу, Снежана 

Радовановић у Цветуљи, Милутин Живановић у Врбићу и Сретен Благојевић у Ставама. 

Услови у којима је школа радила у школској 2011/12. години били су добри. Током 

школске године урађено је доста на побољшању услова за рад и боравак у школи. Од 

урађених послова најзначајније је следеће:  

1. У просторијама школе у Белој Цркви оформљен је трпезаријски простор. 

2. Поправљени су преградни зидови у приземљу школске зграде у Белој Цркви, 

тако да је у функцију стављена свечана сала у којој је за Савиндан одржан 

концерт КУД „Караџић.“ 



3. Извршена је реконструкција обрушеног димњака на котларници у Белој Цркви. 

4. Школа у Завлаци прикључена је на водовод фирме „МН“ чиме је у овом ИО 

обезбеђено редовно снабдевање здравом пијаћом водом. 

5. Израђен видео-надзор у матичној школи и у ИО Завлака.  

6. Изведена вода у школе у Горњим Брезовицама и Цветуљи. 

7. Уграђени уређаји у пречишћавање воде (реверсна осмаза) у ИО Горње 

Брезовице, Цветуља, Врбић и Ставе. У ИО Завлака уграђен је хлоринатор који 

је поклон фирме „МН.“ 

8. У сарадњи са МЗ Горње Брезовице извршена је санација нереновираног дела 

школске зграде у Горњим Брезовицама. Реконструисане су три просторије и 

урађен је нови мокри чвор са предпросторијом са водоиспирањем. Извршена је 

и замена столарије на том делу зграде.  

9. Постављен је ПВЦ под и осликани су зидови у централном холу ИО Завлака. 

10. Урађен је мокри чвор у ИО Ставе и избетониран центални хол који је био у 

веома лошем стању. 

11. Измалтерисана је школа у ИО Цветуља. 

12. Купљен је фотокопир уређај за потребе централне школе, као и рачунари за 

канцеларије директора у Белој Цркви и Завлаци. 

13. Постављене су биоскопске столице у делу централног хола у Завлаци. 

14. Започета је реконструкција школе у Врбићу. Средства је обезбедио град 

Београд. Заслуге за почетак овако обимног и значајног посла припадају Владану 

Влајковићу, бившем ученику наше школе, јер је допринео да помоћ града 

Београда неразвијеним подручјима припадне баш нама. 

15. Започета је изградња мокрог чвора у ИО Цветуља. 

 

Значајних набавки наставних средстава током године није било. Набављене су 

креде 

у боји, хамери, потрошни папир и сл. 

 Величина и уређеност школског простора одговарали су потребама ученика и 

наставе. Настава у матичној школи одвијала се у школској згради са довољно светлим и 



пространим учионицама и холовима. Поред матичне школе у Белој Цркви наставе се 

организовала и у седам подручних школа. Услови у подручним школама нису на нивоу 

услова у матичној школи али улагањем у грађевинске радове који су у складу са 

решењима санитарне инспекције значајно су унапређени услови и у овим објектима. 

Школски простор је током године адекватно одржаван. 

План и програм редовне наставе као и сви облици ваннанставног рада реализовани 

су у потпуности. Одступања од школског календара било је у месецу фебруару због 

велике хладноће. Кроз план надокнаде изгубљених дана извршена је потребна надокнада. 

Општи успех ученика на крају године је следећи: одличних је 112 (36,25%),  врло 

добрих 132 (42,72%) и добрих 64 (20,71%) ученика. 

Ученик генерације је Марија Мајсторовић из Беле Цркве. 

Ученици осмог разреда и ове године су полагали завршни испит из српског језика и 

математике. Просечан број бодова по ученику је 10,58. 

У току године ученици су веома успешно представљали школу на организованим 

такмичењима. Значајни резултати остварени су на такмичењима из биологије, математике, 

техничког и информатичког образовања (Шта знаш о саобраћају), српског језика и 

физичког васпитања. На литерарним и ликовним конкурсима Удружења Рашђеваца у 

Београду ученици наше школе имали су запажене успехе. На позив Удружења Рађеваца 

награђени и похваљени ученици заједно са својим наставницима и учитељима обавили су 

посету културним знаменитостима Београда: споменик на спратишту у Јајинцима, 

просторије Југословенске кинотеке где су присуствовали пројекцији раритетних 

историсјких филмских остварења и записа. Обављена је и посета стадиона и трофејне сале 

ФК „Партизан“ као и Калемегданске тврђаве. 

Школа је као један од специфичних видова активности током године организовала 

екскурзије ученика од првог до осмог разреда. На екскурзије је путовало 326 ученика 

школе што је 92,61% од укупног броја ученика у тим разредима. Према оцени стручних 

органа и Савета родитеља школе екскурзије су биле одлично организоване и протекле су 

без икаквих проблема. Екскурије су реализове на следећим релацијама: 



1. разред: Бела Црква-Крупањ, Добри Поток-Бела Црква 

2. разред: Бела Црква-Текериш-Шабац-Каона-Бела Црква 

3. разред: Бела Црква-Ваљево-Бранковина-Бела Црква 

4. разред: Бела Црква-Београд-Бела Црква 

5. разред: Бела Црква-Нови Сад-Бела Црква 

6. разред: Бела Црква-Аранђеловац-Крагујевац-Бела Црква 

7. разред: Бела Црква-Златибор-Бела Црква 

8. разред: Бела Црква-Ниш-Бела Црква 

Ученици наше школе били су укључени у скоро све организоване манифестације 

на нивоу општине и школа је била отворена за организовање свих културних 

манифестација. Посебно би издвојили организовање Светосавског концерта у сарадњи са 

КУД-ом „Караџић“ из Лознице као и прославу дана школе на којем је поред школске 

приредбе виђен и наступ ансамбла ветерана КУД-а „Караџић.“ Значајно је поменути и 

концерт „Школе гитаре“ из Осечине, гостовање позоришних представа  позоришта из 

Шапца, позоришне трупе КУД-а „Караџић.“ 

У школи су радиле и школа фолклора и школа глуме. Школа глуме била је у 

организацији „Сцене за младе“ из Лознице и показала се веома успешна. Ученици који су 

похађали часове глуме, приредили су позоришну представу која је квалитетом била на 

веома високом нивоу.  

Полазници школе фолклора имали су наступ за Дан школе и наступ на смотри 

фолклора у Крупњу. 

Програм стручног усавршавања наставника реализован је кроз посете 

акредитованим семинарима: Школа по мери сваког детета, Апликација метода и техника у 

настави и учењу, Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита 

у основном образовању, Планирање у настави српског језика и књижевности, 

Самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада установа. Поред ових семинара 

стручно усавршавање наставника реализовано је и приликом промоција уџбеника неких 

издавачких кућа. 

 



 

                                                                                                                                Летопис водио: 

                                                                                 Зоран Алексић 

Август, 2012. године 

ШКОЛСКА 2012/13. ГОДИНА 

 

 Школска 2012/13. година почела је у понедељак, 03.09.2012. године како је и 

планирано календаром образовно-васпитног рада. На седници Школског одбора одржаној 

12.09.2012. године усвојен је Годишњи план рада школе као и Извештај о раду директора 

у протеклој школској години. На самом почетку школске године одржане су седнице 

Наставничког већа, стручних већа, Школског одбора и Савета родитеља за чијег је 

председника изабран Зоран Пантелић из Завлаке.  

 Школски одбор радио је у непромењеном саставу у односу на претходну школску 

годину. 

 У току школске године услове за пензију испунили су наставници разредне наставе 

Вера Карајчић и Владимир Карајчић, а на њихова места као замене примљене су 

Александра Алексић и Сања Грбић. 

У школској 2012/13. години наставу је похађало 320 ученика и то од првог до 

четвртог разреда 145 ученика и од петог до осмог разреда 175 ученика. 

 

Бројно стање ученика по разредима са учитељима и одељенским старешинама: 

Млађи разреди: 

Бела Црква 

I разред, 13 ученика, одељенски старешина Момир Јаковљевић 

II разред 15 ученика, одељенски старешина Славка Андрић 



III разред, 17 ученика, одељенски старешина Марко Грујанић 

IV разред, 11 ученика, одељенски старешина Славица Алексић 

 ИО Завлака 

I и III разред, 8 ученика, одељенски старешина Миланка Јевтић 

II и IV разред, 19 ученика, одељенски старешина Живко Живановић 

ИО Горње Брезовице 

I, III и IV разред, 8 ученика, одељенски старешина Смиљана Благојевић  

 ИО Мојковић 

I и III разред, 9 ученика, одељенски старешина Славица Антонић 

II и IV разред, 7 ученика, одељенски старешина Славица Џагић 

 ИО Доње Брезовице 

IIIи IV разред, 2 ученика, одељенски старешина Сања Грбић 

 ИО Цветуља 

I, II, III и IV разред, 10 ученика, одељенски старешина Александра Алексић 

 ИО Ставе 

I, II, III и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Зоран Благојевић 

ИО Врбић 

I и III разред, 8 ученика, одељенски старешина Бранка Ранковић (Бојана Ранковић) 

II и IV разред, 10 ученика, одељенски старешина Бранко Ђукић 

 

Старији разреди: 

 Бела Црква 

V разред, 23 ученика, одељенски старешина Небојша Николић 



VI разред, 17 ученика, одељенски старешина Зоран Мијић 

VII разред, 29 ученика, одељенски старешина Снежана Ранковић 

VIII разред, 16 ученика, одељенски старешина Љиљана Мијић 

 

 ИО Завлака 

V разред, 15 ученика, одељенски старешина Мирослав Радовановић 

VI разред, 19 ученика, одељенски старешина Раденка Крстић 

VII разред, 29 ученика, одељенски старешина Момчило Грбић 

VIII разред, 27 ученика, одељенски старешина Драгица Поповић 

 

 Квалификациона структура запослених је у складу са нормативима и извођење 

целокупне наставе је стручно заступљено осим изборних предмета Свакодневни живот у 

прошлости и Информатика и рачунарство. 

 У школи је током године било запослено 58 радника. Послове наставника разредне 

и предметне наставе обављали су следећи радници: 

*Разредна настава: Миланка Јевтић, Живко Живановић, Смиљана Благојевић, Владимир 

Карајчић (Сања Грбић), Славица Џагић,  Славка Андрић, Славица Антонић, Славица 

Џагић, Славица Алексић, Вера Карајчић (Александра Алексић), Зоран Благојевић, Бранко 

Ђукић, Марко Грујанић,  Бранка Ранковић (Бојана Ранковић) и Момир Јаковљевић. 

*Предметна настава: Мирослав Радовановић, Зоран Мијић, Драгица Ђунић Онимус, 

Марица Станишић, Светлана Попчевић, Владимир Секулић (замена за Јелену Манојловић 

која се налазила на породиљском боловању), Милан Миладиновић, Раденка Крстић, 

Марко Дамњановић (замена за Сретена Зељић), Снежана Ранковић, Момчило Грбић, 

Милена Митровић, Небојша Николић, Синиша Грујић, Љиљана Мијић, Драгица Поповић, 

Братислав Тешић (Марко Живковић), Бранко Поповић, Саво Васић и Немања Трајиловић. 



 Школом је руководио директор, Зоран Алексић. Секретар је била Иванка Илић, 

шеф рачуноводства Драгутин Петровић, педагог Данка Стефановић (замена за Ану 

Мандић), административни радници Дакић Александар и Светлана Кнежевић. 

Број и структура помоћно-техничког особља остала је непромењена у односу на 

претходну годину. 

Услови у којима је школа радила у школској 2012/13. години били су добри и у 

значајној мери унапређени у односу на претходну школску годину. 

Током школске године у циљу побољшања услова за рад и боравак у школи 

урађено је следеће: 

1. Реновиран је комплетан школски објекат у ИО Врбић 

2. Направљен трем испред улазних врата школе у ИО Завлака. 

3. Урађен мокри чвор у ИО Цветуља. 

4. Адаптирано и у функцију стављено 200 биоскопских столица које се налазе у 

школи у Белој Цркви и Завлаци. 

5. Проширен систем централног грејања у ИО Завлака. 

6. Оформљен нов канцеларијски и кабинетски простор у ИО Завлака. 

7. Уведен брзи интернет (адсл)у централној школи у Белој Цркви и у ИО Завлака. 

8. Купљене завесе и намонтиране хулисе у свечаној сали у матичној школи. 

9. Постављене љуљашке, клацкалица, клупице и сто са клупама у школском 

дворишту у ИО Завлака. 

10. Постављене љуљашке са пењалицом у матичној школи у Белој Цркви. 

11. Школа у Горњим Брезовицама прикључена на нов месни водовод. 

12. Постављене нове слике у холу школе у ИО Завлака. 

13. Купљен шишач за траву за потребе школе у Завлаци. 

14. Купљен алат за кабинет техничког образовања у ИО Завлака и за школу у Белој 

Цркви. 

15. Уграђен клима уређај у канцеларији директора у Белој Цркви. 

16. Пресвучена гарнитура за седење у канцеларији директора у Белој Цркви. 

17. Урађена хидро изолација на крову школе у Белој Цркви. 

18. Извршено атестирање грамофонске инсталације на свим школским објектима. 



 

Током године од наставних средстава набављене су креде у боји, два 

микроскопа, 

географске карте, индукциони глобус, ЦД плејери, троуглови, лењири, шестари, сто за 

стони тенис, петалофони, фудбалске и одбојкашке лопте.  

План и програм редовне наставе као и сви облици ваннаставног рада реализовани 

су према планираној динамици у потпуности као и предвиђене секције. Одступања од 

школског календара није било. 

Општи успех ученика на крају године је следећи: одличних је 101 (34,71%), врло 

добрих је 127 (43,64%) и добрих 63 (21,65%). Ученика са довољним и недовољним 

успехом није било.  

Ученик генерације била је Александра Гајић из Завлаке. 

Ученици осмог разреда полагали су завршни испит али одлуком Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја резултати испита су поништени због 

неправилности у организацији спровођења испита на државном нивоу. Ученицима се за 

упис у средњу школу рачунао само број бодова који су освојили на основу успеха из 

шестог, седмог и осмог разреда. 

Ове школске године ученици су остварили боље резултате него претходне године 

на такмичењима на којима су учествовали. Значајно је рећи да су два ученика били 

учесници републичких такмичења, Радић Ђорђе из математике и Стајчић Јована на 

такмичењу „Шта знаш о саобраћају.“ 

На позив Удружења Рађеваца у Београду награђени ученици наше школе на 

литерарним и ликовним које је Удружење спровело заједно са својим наставницима и 

учитељима обавили су посету културним знаменитостима Београда. Посећени су торањ на 

Авали, просторије југословенске кинотеке где су ученици имали прилику да погледају 

пројекцију историјских филмских остварења и записа.  

Школа је организовала екскурзије ученика од првог до осмог разреда. На 

екскурзије је путовало 305 ученика и биле су одлично организоване.  



Екскурзије су реализоване на следећим релацијама: 

1. разред: Бела Црква-Крупањ, Добри Поток-Бела Црква 

2. разред: Бела Црква-Троноша-Тршић-Бела Црква 

3. разред: Бела Црква-Ваљево-Бранковина-Бела Црква 

4. разред: Бела Црква-Београд-Бела Црква 

5. разред: Бела Црква-Нови Сад-Бела Црква 

6. разред: Бела Црква-Аранђеловац-Крагујевац-Бела Црква 

7. разред: Бела Црква-Златибор-Бела Црква 

8. разред: Бела Црква-Врњачка Бања-Бела Црква 

Током ове школске године утицај срединских фактора на рад школе био је у доброј 

мери присутан. Сарадња са локалном заједницом била је као и раније традиционално 

веома интензивна и на високом нивоу. 

У свечаној сали школе је 26.01.2013. године организован Светосавски концерт 

КУД-а „Караџић“ из Лознице и изложба народне радиности Удружења „Рађевски нит“ из 

Крупња. Концерту је присуствовао велики број гледалаца (око 350) а извештај са концерта 

емитован је на РТС-у у емисији „Жикина шареница.“ Овај догађај пропратила је и 

кабловска телевизија из Крупња а објављен је и чланаку Вечерњим новостима. 

Школу је 7. јула посетио и министар просвете Жарко Обрадовић. 

Програм стручног усавршавања реализован је кроз посете следећим акредитованим 

семинарима: Управљање стресом и стресним ситуацијама, Професионализација 

одељенских старешина у сарадњи са родитељима, Адолесцент и специфични стилови 

контакта у породици-обука за рад, Законски оквири који регулишу образовно-васпитни 

систем, Оцењивање ученика, Јачање професионалних компетенција просветних радника, 

Грађанско васпитање.                                                                                                                                

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Летопис водио: 

                                                                                                                   Зоран Алексић 

Август, 2013. године 

ШКОЛСКА 2013/14. ГОДИНА 

 

 Школска 2013/14. година носила је са собом велику обавезу и задатак како 

поновити и надмашити претходне веома успешне школске године. да би овај задатак био 

остварен било је потребно максимално ангажовање свих запослених. На крају школске 

године са великим задовољством може се констатовати да је циљ испуњен у потпуности а 

да се у неким сегментима отишло и корак даље. Потврду квалитета рада школа је добила 

од Комисије за екстерно вредновање рада установе која је школу посетила током месеца 

априла. Констатовано је да се школа налази на нивоу три, што представља велики успех и 

подстрек да се настави са што квалитетнијим радом и да се у наступајућем периоду 

унапреде области које су слабије оцењене. Сви органи установе испунили су своје 

годишње планове рада. Услови за рад и боравак у школи значајно су унапређени. 

Изградња спортских терена у ИО Завлака и градња мокрог чвора у ИО Мојковић биле су 

најзначајније инвестиције у току школске године. Школа је поред образовно-васпитне 

функције била и културно-забавни центар шире околине. Током године организовани су 

садржаји који су окупљали већи број посетилаца. Овде се посебно издваја гостовање КУД-

а „Караџић“ из Лознице као и изложба слика и гостовање многобројних позоришних 

представа. 

Школска 2013/14. година почела је у понедељак, 02.09.2013. године како је и 

планирано календаром образовно-васпитног рада. На седници Школског одбора одржаној 

11.09.2013. године усвојен је Годишњи план рада школе као и Извештај о раду директора 

у протеклој школској години. На самом почетку школске године одржане су седнице 

Наставничког већа, стручних већа, Школског одбора и Савета родитеља за чијег је 

председника изабран Продан Јовановић из Мојковића.  



 Васпитно-образовни рад у матичној школи и у ИО одвијао се у преподневној 

смени. Ове школске године у ИО Доње Брезовице настава се није изводила јер је школа 

остала без ђака.  

Кадровски услови рада одговарали су нормативима о систематизацији радних 

места. 

У току другог полугодишта педагог Ана Мандић раскинула је радни однос, а на 

њено место примљена је Љубица Цветиновић. 

Наставни кадар, помоћно-техничко особље и руководећи кадар остали су 

непромењени у односу на претходну школску годину. 

Настава у матичној школи одвијала се у школској згради са довољно светлим и 

пространим учионицама и холовима. Услови рада у ИО такође су веома добри.  

У току школске 2013/14. године урађено је следеће: 

1. Изграђен кошаркашки терен у ИО Завлака. 

2. Уграђен хлоринатор у ИО Мојковић. 

3. Урађен мокри чвор у ИО Мојковић. 

4. Реконструисан рукометни терен у ИО Завлака. 

5. Купљена и инсталирана интерактивна табла у централној школи. 

6. Извршена замена два кровна прозора у Белој Цркви и санација осталих прозора. 

7. Постављене клупице у школским двориштима у Белој Цркви и Завлаци. 

8. Купљене и намонтиране завесе и рефлектори у централном холу у Завлаци. 

9. Купљени и намонтирани рефлектори за свечану салу у Белој Цркви. 

10. Купљена клавијатура за ИО Завлака. 

11. Купљени препарати за кабинете биологије у Белој Цркви и Завлаци и опрема за 

кабинет физике. 

12. Купљена опрема за разглас за Белу Цркву и Завлаку. 

13. Извршена поправка на систему за централно грејање и уграђен вентилатор у 

школи у Белој Цркви. 

14. Урађена интернет инсталација у свим канцеларијама у Белој Цркви. 

15. Направљена улазна врата на гаражи у Белој Цркви. 



16. Постављени вратило и разбој у школском дворишту у Завлаци. 

17. Намонтирана неонска расвета у старом делу школе у Завлаци.  

18. Постављена заштитна ограда дуж рукометног терена у Завлаци. 

19. Постављена заштитна ограда дуж кошаркашког терена у Завлаци. 

20. Извршено хобловање и лакирање паркета у четири учионице у матичној школи. 

 

Школски одбор радио је у непромењеном саставу а у току школске године 

покренута је процедура избора чланова за нови сазив Школског одбора јер је старом 

сазиву мандат истекао на крају школске године. 

У току школске године услов за пензију испунио је учитељ Живко Живановић тако 

да је на крају школске године отишаоу пензију. 

Успешно су спроведене све активности везане за спровођење завршног испита 

током јуна и јула 2014. године и захваљујући томе свих 58 ученика осмог разреда су 

приступили полагању завршног испита, положили завршни испит и самим тим заврпили 

основно школовање. 

Процес самовредновања био је веома интензиван имајући у виду да је било 

потребно да се уради нов развојни план школе. План развоја, донет децембра 2010. године 

истекао је децембра 2013. године. Актив за развојно планирање имао је несебичну помоћ 

од стране госпође Милене Матић из Школске управеВаљево приликом израде новогф 

Развојног плана који је актуелан од 06.03.2014. године и важиће наредних пет година 

(06.03.2019.године). 

Услед ванредне ситуације изазване поплавама у месецу мају, 2014. године, школа 

није радила у периоду од 15. до 19. маја 2014. године. Спроведене су активности за 

извођење екскурзије пропосане Правилником, међутим, до реализације није дошло због 

елементарних непогода и повлачења сагласности за извођење екскурзије од стране 

родитеља. Реализована је само екскурзија ученика осмих разреда у октобру 2013. године. 

Све школе које су биле у поплављеним подручјима су на предлог Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја морале да изврше измене у реализацији наставног 

плана и програма, како би се надокнадило пропуштено градиво. У нашој школи је 



одлуком Наставничког већа извршено сажимање градива у свим разредима. Радници наше 

школе заједно са мештанима Беле Цркве и Завлаке организовано су у току једног дана 

ишли у Крупањ да помогну у отклањању последица поплава. Радници су били ангажовани 

на радовима око оспособљавања градског водовода и канаизације. 

Школску 2013/14. годину похађало је 298 ученика распоређених у 21 одељење. Сви 

ученици остварили су позитиван успех и примерно владање. Ученици првог разреда 

оцењивани су описно.  

Општи успех ученика на крају школске године је следећи: одличних је 102 (37%), 

врло добрих је 114 (42%) и добрих 58 (21%). Ученика са довољним и недовољним 

успехом није било. 

Ученик генерације био је Ђорђе Радић из Беле Цркве. 

Ове школске године из школе је изашло 11 ученика носилаца Вукове дипломе 

(Ђорђе Радић, Мирјана Бајић, Валентина Митровић, Јована Стајчић, Марија Скорић, 

Јелена Симић, Петар Мајсторовић, Јована Поповић, сви су ученици 8/1 одељења и Филип 

Глигорић, Винка Бајић, Јелица Николић, ученици 8/2 разреда). 

 

Бројно стање ученика по разредима са учитељима и одељенским старешинама: 

Млађи разреди: 

Бела Црква 

I разред, 11 ученика, одељенски старешина Славица Алексић 

II разред 12 ученика, одељенски старешина Момир Јаковљевић 

III разред, 15 ученика, одељенски старешина Славка Андрић 

IV разред, 11 ученика, одељенски старешина Марко Грујанић 

 ИО Завлака 

I и IV разред, 16 ученика, одељенски старешина Миланка Јевтић 



II и III разред, 13 ученика, одељенски старешина Живко Живановић 

ИО Горње Брезовице 

II и IV разред, 6 ученика, одељенски старешина Смиљана Благојевић  

 ИО Мојковић 

I и III разред, 9 ученика, одељенски старешина Славица Антонић 

III разред, 3 ученика, одељенски старешина Славица Џагић 

 ИО Цветуља 

I, II, III и IV разред, 8 ученика, одељенски старешина Бранко Ђукић 

 ИО Ставе 

I, II, III и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Зоран Благојевић 

ИО Врбић 

III разред, 7 ученика, одељенски старешина Александра Алексић 

II и IV разред, 8 ученика, одељенски старешина Сања Грбић 

 

Старији разреди: 

 Бела Црква 

V разред, 15 ученика, одељенски старешина Љиљана Мијић 

VI разред, 23 ученика, одељенски старешина Небојша Николић Зоран Мијић 

VII разред, 17 ученика, одељенски старешина Зоран Мијић 

VIII разред, 29 ученика, одељенски старешина Снежана Ранковић 

  

ИО Завлака 

V разред, 17 ученика, одељенски старешинаДрагица Поповић 



VI разред, 16 ученика, одељенски старешина Мирослав Радовановић  

VII разред, 19 ученика, одељенски старешина Раденка Крстић 

VIII разред, 29 ученика, одељенски старешина Момчило Грбић 

 

 

 

Као и претходних година, на крају школске године, након ликовног и литерарног конкурса 

Удружење Рађеваца обезбедило је пријем и доделу награда победницима конкурса у 

Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                               Летопис водио: 

                                                                                                                   Зоран Алексић 

Август, 2014. године 

ШКОЛСКА 2014/15. ГОДИНА 

 

Школска година протекла је мирно и без проблема. У пријатној радној атмосфери 

свако је знао свој део посла и у складу са тим и поступао. Запослени радници и 

наставници поверене послове обављали су предвиђеном динамиком. Тимски рад огледао 

се кроз рад комисија, актива и осталих облика организовања. Руковођење школом знатно 

хе олакшано имајући у виду наведену чињеницу. Посебну похвалу заслужују помоћни 

радници који су се и време годишњих одмора одазивали на сваки позив како би 

допринели унапређењу рада установе. Значајно су допринели да реконструкција зграде 

школске кухиње у Завлаци у потпуности буде реализована. Поменути посао што се тиче 

грађевинских радова обележио је протеклу школску годину. Објекат школске кухиње 

годинама је био ван употребе и скрнавио је изглед школског дворишта. Сада, својом 

лепотом школском дворишту даје нову естетску димензију. 

Школска 2014/15. година почела је у понедељак 01.09.2014. године. На седници 

Школског одбора одржаној 11.09.2014. године усвојен је Годишњи план рада школе као и 

Извештај о раду школе за 2013/14. и Извештај о раду директора у протеклој школској 

години. На самом почетку школске године одржане су седнице Наставничког већа, 

стручних већа, Школског одбора и Савета родитеља за чијег је председника изабран 

Милорад Нешић (свештеник из Беле Цркве). У месецу августу на седници Наставничког 

већа и седници Школског одбора спроведен је поступак избора новог директора школе. На 



место директора, изабран је досадашњи директор Зоран Алексић из Завлаке. Нови мандат, 

други по реду, директору ће тећи од месеца октобра 2015. године. 

У нови сазив Школског одбора, на седници Скупштине општине Крупањ одржаној 

20.08.2014. године на период од четири године именовани су: Зоран Мијић (председник), 

Момчило Грбић, Небојша Николић (представници запослених), Зоран Видаковић из 

Равнаје, Горан Јевтић из Завлаке, Милорад Нешић из Беле Цркве (представници 

родитеља), Љиљана Јеремић из Беле Цркве, Продан Јовановић из Мојковића и Раде 

Стајчић из Беле Цркве (представници локалне самоуправе). Решењима о измени, решења о 

именовању Школског одбора Продан Јовановић и Горан Јевтић разрешени су дужности 

због престанка основа по ком су изабрани а уместо њих именовани су Светиславц Узуров 

из Крупња и Славица Панић из Завлаке. 

Школски простор током године адекватно је одржаван. У току школске 2014/15. 

године урађено је следеће: 

1. Извршена набавка наставних средстава. 

2. Извршена замена црепа и дела кровне конструкције на помоћном објекту у ИО 

Мојковић. 

3. Извршена замена црепа и дела кровне конструкције на помоћном објекту у ИО 

Горње Брезовице. 

4. Извршена поправка на систему за централно грејање у Белој Цркви (замењене 

експазионе боце). 

5. Извршена набавка ХТЗ опреме. 

6. Путем донације обезбеђена три рачунара за потребе школе. 

7. Извршена замена пет кровних прозора на школи у Белој Цркви. 

8. Извршено проширење видео надзора и интернет инсталације у школама у Белој 

Цркви и Завлаци. 

9. Извршени грађевински радови у школском објекту у Завлаци у циљу адаптације 

просторије за потребе вртића. 

10. Офарбана ограда око школског дворишта у ИО Завлака. 

11. Постављене гарнишле и завесе у учионицама млађих разреда у ИО Завлака. 

12. Примљена донација у виду спортских реквизита од Кока-коле иЦрвеног крста. 



13. Купљен шишач за потребе школе у Завлаци. 

14. Урађене приступне стазе и дренажни канали око школске кухиње у Завлаци. 

15. Купљене и намонтиране четири беле табле у учионицама старијих разреда у 

Белој Цркви. 

16. Извршена набавка два агрегата за котларнице у Белој Цркви и Завлаци. 

17. Извршена санација подова у матичној школи (хобловање и лакирање паркета). 

18. Реконструисан објекат школске кухиње у ИО Завлака. 

19. Извршени радови на крову школског објекта у Белој Цркви (замена лимова). 

20. Уведен довод воде и одвод канализације на објекту школске кухиње у Завлаци. 

Сви горе наведени радови финансирани су средствиа локалне самоуправе, само 

је адаптацију просторије за потребе вртића финансирао УНИЦЕФ.  

У школи је током године било запослено 57 радника. Послове наставника 

разредне и предметне наставе обављало је 33 наставника. У школи је радило 13 

помоћних радника, педагог, директор школе, секретар, руководилац рачуноводства, 

два ложача, два административно-финансијска радника, два домара и сервирка у 

школској кухињи. 

Школом је руководио директор Зоран Алексић. Секретар је била Иванка Илић, 

педагог Љубица Цветиновић, шеф рачуноводства Драгутин Оетровић, 

административни радници Александар Дакић и Светлана Кнежевић. 

У школској 2014/15. години наставу су похађала 274 ученика распоређена у 21 

одељење. 

Бројно стање ученика по разредима са учитељима и одељенским старешинама: 

Млађи разреди: 

Бела Црква 

I разред, 8 ученика, одељенски старешина Марко Грујанић 

II разред 11 ученика, одељенски старешина Славица Алексић 

III разред, 13 ученика, одељенски старешина Момир Јаковљевић 



IV разред, 15 ученика, одељенски старешина Славка Андрић 

 ИО Завлака 

I и III разред, 13 ученика, одељенски старешина Славица Џагић 

II разред, 10 ученика, одељенски старешина Миланка Јевтић 

IV разред, 10 ученика,одељенски старешина Бранка Ранковић 

ИО Горње Брезовице 

Iи III разред, 3 ученика, одељенски старешина Смиљана Благојевић  

 ИО Мојковић 

I ,III и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Славица Антонић 

 ИО Цветуља 

II, III и IV разред, 6 ученика, одељенски старешина Бранко Ђукић 

 ИО Ставе 

I, II, III и IV разред, 10 ученика, одељенски старешина Зоран Благојевић 

ИО Врбић 

I и III разред, 10 ученика, одељенски старешина Сања Грбић 

IV разред, 7 ученика, одељенски старешина Александра Алексић 

 

Старији разреди: 

 Бела Црква 

V разред, 24 ученика, одељенски старешина Снежана Ранковић 

VI разред, 15 ученика, одељенски старешина Љиљана Мијић 

VII разред, 22 ученика, одељенски старешина Небојша Николић 

VIII разред, 17 ученика, одељенски старешина Зоран Мијић 



  

ИО Завлака 

V разред, 19 ученика, одељенски старешина Момчило Грбић 

VI разред, 17 ученика, одељенски старешина Драгица Поповић  

VII разред, 16 ученика, одељенски старешина Мирослав Радовановић 

VIII разред, 19 ученика, одељенски старешина Раденка Крстић 

 

Послове наставника разредне и предметне наставе обављали су следећи радници: 

*Разредна настава: Миланка Јевтић, Бранка ранковић, Смиљана Благојевић, Сања Грбић, 

Славица Џагић,  Славка Андрић, Славица Антонић, Славица Алексић, Александра 

Алексић, Зоран Благојевић, Бранко Ђукић, Марко Грујанић и Момир Јаковљевић. 

*Предметна настава: Мирослав Радовановић, Зоран Мијић, Драгица Ђунић Онимус, 

Марица Станишић, Светлана Попчевић, Јелена Манојловић, Милан Миладиновић, 

Раденка Крстић, Данка Јанковић, Снежана Ранковић, Момчило Грбић, Милена Митровић, 

Небојша Николић, Синиша Грујић, Љиљана Мијић, Драгица Поповић, Марко Живковић, 

Бранко Поповић, Саво Васић и Немања Трајиловић. 

Помоћни радници били су: Богдан Петровић (домар), Добросав Живановић (домар-

ложач), Томислав Андрић (домар-ложач), Предраг Бојанић, Зоран Кнежевић, Драган 

Стојковић, Даринка Гојковић, Ружица Пантелић, Машинка Петровић и Славко Кнежевић 

у Белој Цркви. Милан Јевтић (ложач), Снежана Јевтић, Ката Марковић и Радмила Јоргић 

(сервирка) у Завлаци. Драгана Лукић у Горњим Брезовицама, Наташа Пантелић у 

Мојковићу, Снежана Радовановић у Цветуљи, Милутин Живановцић у Врбићу и Сретен 

Благојевић у Ставама. 

У току школске године наставник математике Сретен Зељић и помоћна радница 

Машинка Петровић стекли су услов за одлазак у пензију, док је помоћни радникДраган 

Стојковић споразумно раскинуо радни однос.  



Часови обавезних, изборних и свих других облика образовно-васпитног рада 

реализовани су према предвиђеном наставном плану и програму. Услед штрајка 

просветних радника током првог полугодишта од 19.11.2014. године до 21.11.2014. године 

и од 28.11.2014. до 8.12.2014. године и током другог полугодишта од 02.02.2015. године до 

13.02.2015. године часови су били скраћени на 30 минута. 

Комисија за избор ђака генерације је према одредбама Правилника о избору ђака 

генерације констатовала да је школске 2014/15. године услове за титулу ђака генерације 

једино испунила Јасна Василић, ученица 8/1 одељења која је уједно носилац и Вукове 

дипломе. Шест ученика осмог разреда је добило посебне дипломе. Посебне дипломе 

добили су: Јасна Василић (српски језик, математика и биологија), Милица Николић 

(биологија), Никола Марковић (техничко и информатичко образовање), Марко Бајић 

(биологија), Кристина Петровић (српски језик, биологија, техничко и информатичко 

образовање) и Ђорђе Јовичић (биологија). 

Удружење Рађеваца у Београду приредило је за победнике литерарног и ликовног 

конкурса пријем и доделу награда. У склопу доделе Видовданске награде организовано је 

и туристичко крстарење Дунавом и Савом. Ученици и наставници са собом су понели лепе 

успомене уз захвалност свим члановима Удружења Рађеваца и председнику Живораду 

Поповићу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                              Летопис водио: 

                                                                                                                  Зоран Алексић 

Август, 2015. године 

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА 

 

 Рад школе у току школске године одвијао се у складу са Годишњим планом 

рада школе и одступања од плана није било. У току школске године није било значајнијих 

инвестиционих улагања али резултати великог ангажовања у претходним годинама били 

су веома видљиви. Услови у којима се одвијао образовно-васпитни рад били су добри. 

Школа је била носилац културних активности. 

На почетку школске године одржане су седнице руководећих, саветодавних и 

стручних органа школе. За председника Савета родитеља изабаран је Драган Лазић из 

Беле Цркве. Школски одбор радио је у истом саставу као и претходне школске године. 

Наставни кадар идентичан је као и претходне школске године само је на радном 

месту педагога уместо Љубице Цветиновић радила Ивана Максимовић, математику је 

предавао Александар Костић уместо Данке Јанковић, док је часове верске наставе уместо 

Бранка Поповић држао Александар Антонић. 

Новим Правилником о систематизацији радних места извршена је прерасподела 

послова у оквиру већ постојећег ваннаставног кадра, тако да није било технолошких 

вишкова. Руководство школе радило је у непромењеном саставу. 

У току школске 2015/16. године урађено је следеће: 



1. Извршена набавка наставних средстава. 

2. Извршена набавка и уградња четири калорифера за потребе фискултурне сале 

(зграда школске кухиње) у ИО Завлака. 

3. Извршена замена дотрајале столарије на згради школског објекта и помоћног 

објекта у ИО Мојковић (донација шабачке епархије). 

4. Извршена набавка два штампача и дигиталног фотоапарата за потребе школе. 

5. Извршена набавка ХТЗ опреме. 

6. Извршени радови на изградњи затвореног дренажног канала у школском 

дворишту ИО Завлака. 

7. Купљено појачало и разглас за потребе школе. 

8. Постављене заштитне ограде око рукометних теренау Белој Цркви и Завлаци. 

9. Примљена донација од Кока-коле и Црвеног крста у виду спортских реквизита. 

10. Купљен шишач и тримери за потребе школе. 

11. Постављене клупе у школском дворишту у Белој Цркви. 

12. Купљене и намонтиране две беле табле и једна учитељска табла у ИО Завлака. 

13. Купљен ЦД плејер за потребе школе. 

14. Извршена санација подова у матичној школи (хобловање и лакирање паркета). 

15. Извршени молерско-фарбарски радови у просторијама где је постојала потреба 

(хол и учионице у матичној школи). 

16. Добијена донација музичког инструмента пианина у ИО Завлака од Драгана 

Радивојевића из Завлаке (комшија). 

 

Бројно стање ученика по разредима са учитељима и одељенским старешинама: 

Млађи разреди: 

Бела Црква 

I разред, 13 ученика, одељенски старешина Славка Андрић 

II разред, 9 ученика, одељенски старешина Марко Грујанић 

III разред, 12 ученика, одељенски старешина Славица Алексић 



IV разред, 12 ученика, одељенски старешина Момир Јаковљевић 

 ИО Завлака 

I разред, 7 ученика, одељенски старешина Бранка Ранковић 

II и IVразред, 16 ученика, одељенски старешина Славица Џагић 

IIIразред, 10 ученика,одељенски старешина Миланка Јевтић 

ИО Горње Брезовице 

IIи IV разред, 3 ученика, одељенски старешина Смиљана Благојевић  

 ИО Мојковић 

I ,II и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Славица Антонић 

 ИО Цветуља 

I, III и IV разред, 6 ученика, одељенски старешина Бранко Ђукић 

 ИО Ставе 

I, II, III и IV разред, 7 ученика, одељенски старешина Зоран Благојевић 

ИО Врбић 

I разред 3  ученика, одељенски старешина Александра Алексић 

II и IV разред, 10 ученика, одељенски старешина Сања Грбић 

 

Старији разреди: 

 Бела Црква 

V разред, 25 ученика, одељенски старешина Зоран Мијић 

VI разред, 23 ученика, одељенски старешина Снежана Ранковић 

VII разред, 17ученика, одељенски старешина Љиљана Мијић 

VIII разред, 22 ученика, одељенски старешина Небојша Николић 



  

ИО Завлака 

V разред, 15 ученика, одељенски старешина Раденка Крстић 

VI разред, 19ученика, одељенски старешина Момчило Грбић  

VII разред, 15 ученика, одељенски старешина Драгица Поповић 

VIII разред, 16 ученика, одељенски старешина Мирослав Радовановић 

 

 Посебне дипломе у школској 2105/16. години додељене су следећим ученицима: 

Никола Бајић 8-2 (српски језик, биологија, техничко и информатичко образовање), 

Данијела Филиповић 8-1 (техничко и информатичко образовање), Иван Бајић 8-2 

(биологија), Немања Ђурђић 8-1 (техничко и информатичко образовање) и Драгана 

Милошевић 8-1 (биологија). 

За ученика генерације проглашен је Никола Бајић 8-2 из Мојковића. 

Већ традиционално, наши ученици победници литерарних и ликовних конкурса, 

заједно са својим наставницима, били су гости Удружења Рађеваца у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                              Летопис водио: 

                                                                                                                  Зоран Алексић 

Август, 2016. године 

 

ШКОЛСКА 2016/17. ГОДИНА 

 

I УВОД 

 Рад установе током школске 2016/17. године одвијао се у складу се 

Годишњим планом рада школе уз остваривање задатака и циљева предвиђених Развојним 

планом школе. Сви органи установе испунили су своје годишње планове рада. Радници и 

наставници обављали су поверене активности утврђеном динамиком. Наставници 

разредне и предметне наставе су оставрили квалитетан рад комисија, стручних актива, 

тимова и стручних органа. 

Наставне и ваннаставне активности у свим видовима неометано су реализоване и 

уредно евидентиране. Образовно-васпитни рад се одвијао у добрим условима. Школа је 

била носилац значајних културних активности. Сви ученици су завршили школску годину 

са позитивним успехом, док су на школским и екстерним такмичењима постигли 

стандардно добре резултате. Владање ученика може се оценити као примерно док је пет 

ученика због неадекватног понашања у школи школску годину завршило са смањеним 

оценама из владања. 

Школски одбор је радио у истом саставу као и претходне школске године. ученици 

су партиципирали у раду школе кроз активности Ученичког парламента. Савет родитеља 



чији је председник ове школске године Гордана Ковачевић је редовно извршавао 

предвиђене активности.  

Проблем у функционисању и организацији рада установе постојао је у школи у 

Белој Цркви у зимским месецима због неефикасности система за централно грејање. У ИО 

Завлака систем централног грејања је добро функционисао али је проблем представљала 

дотрајала столарија на новом делу зграде што је доводило до већег расипања топлотне 

енергије. 

Школски простор је током школске године одржаван адекватно. 

 

II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ 

 

 Услови рада у установи, како у матичној школи тако и у издвојеним 

(подручним) одељењима су добри и одговарају потребама ученика. Школски простор је 

адекватно одржаван и ове школске године.  

У току школске 2016/17. године предузете су следеће активности: 

1. Извршена је набавка наставних средстава. 

2. Извршена је набавка штампача за потребе школа. 

3. Извршена је набавка ХТЗ опреме. 

4. Извршени су молерско-фарбарски радови у свим просторијама где је за тиме 

постојала потреба. 

5. Извршени су радови на изградњи затвореног дренажног канала у школском 

дворишту ИО Завлака. 

6. Примљена је донација лектире од Ђорђа Манојловића. 

7. Примљена је донација сабраних дела Ф.М. Достојевског од Радојице Лазића. 

8. Купљен је шишач за потребе школе. 

9. Купљен је рачунар за потребе педагошке счужбе. 

10. Започета је реконструкција система централног грејања у матичној школи. 



Поред наведених активности у току је спровођење процедуре за изградњу спомен 

парка у част настрадалог пилота ратног ваздухопловства пуковника Слободана Перића. 

 

 

 

 

 

 

 

III КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 У школи је током године било запослено 55 радника. Послове наставника 

разредне и предметне наставе обављала су 32 наставника. У школи је радило 13 помоћних 

радника, 2 ложача, 1 административно-финансијски радник, 2 домара школе и 1 сервирка 

у школској кухињи. Ваннаставно особље у школи чинили су директор школе Зоран 

Алексић, секретар школе Иванка Илић, школски педагог Бранкица Кикановић и 

руководилац рачуноводства Драгутин Петровић. 

Квалификациона структура запослених била је у складу са нормативима. Извођење 

наставе је стручно заступљено осим часова математике у ИО Завлака. Један део 

наставника је био ангажован и у другим школама. Од 05.09.2016. године школски педагог 

се налази на породиљском одсуству (Ивана Лазић) па је као замена ангажована Бранкица 

Кикановић. Од 03.10.2016. године наставник разредне наставе Сања Грбић Стевић се 

налази на породиљском одсусутву док је као замена ангажована Бојана Ранковић. 

 

IV БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА СА 

ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНАМА 

 



I ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

Бела Црква 

I разред, 7 ученика, одељенски старешина Александра Алексић 

II разред 13 ученика, одељенски старешина Бранка Ранковић 

III разред, 9 ученика, одељенски старешина Марко Грујанић 

IV разред, 11 ученика, одељенски старешина Славица Алексић 

 ИО Завлака 

I разред, 10 ученика, одељенски старешина Славка Андрић 

II разред, 9 ученика, одељенски старешина Момир Јаковљевић 

III разред, 11 ученика, одељенски старешина Славица Џагић 

IV разред, 10 ученика,одељенски старешина Миланка Јевтић 

ИО Горње Брезовице 

Iи III разред, 4 ученика, одељенски старешина Смиљана Благојевић  

 ИО Мојковић 

II и IIIразред, 7 ученика, одељенски старешина Славица Антонић 

 ИО Цветуља 

IIи IV разред, 5 ученика, одељенски старешина Бранко Ђукић 

 ИО Ставе 

I, II, III и IV разред, 9 ученика, одељенски старешина Зоран Благојевић 

ИО Врбић 

I,II и III разред, 10 ученика, одељенски старешина Сања Грбић, а од 3.10.2016. 

године Бојана Ранковић 

 



II ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 Бела Црква 

V разред, 15 ученика, одељенски старешина Небојша Николић 

VI разред, 25 ученика, одељенски старешина Зоран Мијић 

VII разред, 23 ученика, одељенски старешина Снежана Ранковић 

VIII разред, 15 ученика, одељенски старешина Љиљана Мијић 

  

 

 

ИО Завлака 

V разред, 11 ученика, одељенски старешина Мирослав Радовановић 

VI разред, 14 ученика, одељенски старешина Раденка Крстић  

VII разред, 18 ученика, одељенски старешина Момчило Грбић 

VIII разред, 17 ученика, одељенски старешина Драгица Поповић 

 

 Приказано бројно стање ученика односи се на крај школске године. током 

школске године 3 ученика 4-1, 6-2 и 7-2 разреда су се преселила и то ученик 4-1 разреда 

Андреј Василић је наставио школовање у ОШ „Вук Караџић“ у Шапцу, док су ученици 6-

2 и 7-2 разреда Дејан Гајић и Душан Гајић наставили школовање у ОШ „Кадињача“ у 

Лозници. 

 

V РЕАЛИЗАЦИЈА СВИХ ВИДОВА НАСТАВЕ 

 Сви видови наставе и ваннаставних активности реализовани су у 

предвиђеном обиму и евидентирани. Наставне екскурзије ученика 1-8 разреда изведене су 



према програму предвиђеном планом рада школе  са квалитетним садржајем уз оптималну 

сарадњу са туристичком агенцијом којој је поверење указао Савет родитеља школе. 

Ученици првог и другог разреда ишли су на екскурзију 30.05.2017. године на 

релацију Бела Црква-Завлака-Бања Ковиљача-Тршић-Троноша-Бела Црква. 

Ученици трећег и четвртог разреда ишли су на екскурзију 10.05.2017. године ма 

релацију Бела Црква-Завлака-Бранковина-Ваљево-Бела Црква. 

Ученици петог и шестог разреда ишли су на екскурзију 31.05.2017. године на 

релацију Бела Црква-Завлака-Рисовачка пећина-Аранђеловац-Опленац-Бела Црква. 

Ученици седмог и осмог разреда ишли су на дводневну екскурзију 14. и 15.10.2016. 

године на релацију Бела Црква-Завлака-Нови Сад-Сомбор-Суботица-Палић-Фрушка Гора-

Бела Црква. 

VI РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА, САВЕТА РОДИТЕЉА, СТРУЧНИХ 

ОРГАНА, КОМИСИЈА, ТИМОВА, СТРУЧНИХ АКТИВА И УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

 Рад Школског одбора одликовала је изузетна ефикасност и међусобно 

разумевање. Школски одбор се бавио актуелним дешавањима из живота школе током 

остваривања свог годишњег плана рада. 

Савет родитеља школе се у свом раду током године руководио потребама ученика 

и њиховом остваривању уз поштовање кућног реда школе.  

Стручни органи школе (Наставничко веће, одељенска већа и стручна већа) су током 

школске 2016/17. године реализовали све редовне активностии ванредне околности како 

на редовним тако и на ванредним седницама. На седницама Педагошког колегијума 

редовно су разматране потребе школе (набавка наставних средстава, стручно 

усавршавање, спровођење васпитних програма, усвајање и вредновање ИОП-а). 

Комисије предвиђене Годишњим планом рада школе су решавале актуелна и 

текућа питања везана за функционисање школе односно за живот и рад ученика у школи.  



Стручни активи за развојно планирање и развој школског програма током школске 

године остварили су предвиђени план рада. 

Тимови (за самовредновање, за професионалну оријентацију, за заштиту ученика 

од насиља, за инклузивно образовање) су решавали и вредновали актуелна питања и 

односе у школи везане за живот и рад ученика.  

Током школске године Ученички парламент је активно учествовао у  раду школе 

изношењем својих предлога и идеја.  

 

 

 

 

 

VII УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 Сви ученици 2-8 разреда школску 2016/17. годину завршили су са 

позитивним успехом. Ученици првог разреда су описно оцењени. По питању владања 4 

ученика су завршила школску годину са добрим владањем док је један ученик завршио 

школску годину са врло добрим владањем. У питању су ученици који су учествовали у 

насилној ситуацији 03.03.2017. године у 8/2 одељењу у ИО Завлака. Сви остали ученици 

имали су примерно владање. 

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 14-16.06.2017. године. Завршни 

испит полагало је 32 ученика из два одељења осмог разреда. Ниједан ученик није освојио 

максималан број бодова на завршном испиту. Ниједан ученик није освојио највећи број 

бодова на неком од три теста. Такође нема ни ученика који нису освојили ниједан бод на 

неком од тестова. 

Посебне дипломе за школску 2016/17. годину додељене су следећим ученицима: 

Катарини Станојевић, ученику 8/2 разреда (српски језик, биологија, техничко и 



информатичко образовање) и Матији Ракићу ученику 8/1 одељења (техничко и 

информатичко образовање).  

За ученика генерације проглашена је Катарина Станојевић, ученик 8/2 разреда ИО 

Завлака. 

VIII ПЛАН ИНДИВИДУЛАНЕ ОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

 План индивидуалне образовне наставе примењивао се током школске 

године појединачно, према индивидуалним потребама ученика. ИОП 2 примењује се за 

Јовану Јовичић ученицу 7/1 одељења за предмете српски језик и математика, док се за 

остале предмете који су обухваћени планом полагања завршног испита примењује ИОП 1. 

Индивидуализација односно отклањање физичких и комуникацијских препрека 

примењивао се за једног ученика ½ разреда ИО Завлака, једног ученика 2/2 разреда  ИО 

Завлака, два ученика 2/1 разреда у матичној школи у Белој Цркви и једног ученика 5/1 

разреда у матичној школи у Белој Цркви и једног ученика 7/2 разреда у ИО Завлака. 

За ученике у другом циклусу образовања индивидуализација се примењивала за 

предмете који су обухваћени планом полагања завршног испита. 

 

X УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 Ученици су на школским и екстерним такмичењима постигли стандардно 

добре резултате. На општинском такмичењу из одбојке мушка екипа је освојила друго 

место, а женска екипа треће место. 

На општинском такмичењу из математике ученици трећег разреда Вук Ранковић и 

Марко Младеновић освојили су треће место, ученици четвртог разреда Валентина Јовић, 

Кристина Скорић и Драгана Петровић освојили су треће место, а ученици шестог разреда 

Александар Тимотић, Сара Маринковић и Душица Николић треће место. 

На окружном такмичењу из математике ученик шестог разреда Александар 

Тимотићосвојио је прво место, док је на републичком такмичењу освојио 44 бода што 

припада четвртом месту. 



На математичком такмичењу „Мислиша“ учествовало је 95 ученика. Ученик 

шестог разреда Александар Тимотић освојио треће место а похвале су добили ученици 

трећег разреда Немања Влајковић и Марко Младеновић и ученица шестог разреда 

Катарина Јовић. 

Ученик шестог разреда Сара Маринковић је учествовала на Дописној математичкој 

олимпијади у организацији Архимедеса. 

На општинском такмичењу из биологије ученици 5-2 разреда: Алекса Остојић-прво 

место, Лазар Јевтић-друго место, Тина Теофиловић-треће место, ученици 6/1 разреа: 

Александар Тимотић-прво место, Сара Маринковић-друго место, Катарина Јовић-треће 

место, ученици 6/2 разреда Анђела Нинковић-друго место, Ивана Бајић-треће место, 

Софија Стевановић-треће место, ученик 8/2 разреда Катарина Станојевић-треће место. 

На окружном такмичењу из биологије ученик 5/2 разреда Алекса Остојић-друго 

место, ученик 6/1 разреда Александар Тимотић треће место, ученик 7/2 разредаСофија 

Стевановић-треће место, и ученик 8/2 разреда Катарина Станојевић-треће место. 

На општинском такмичењу из физике ученик 6/1 разреда Александар Тимотић 

освојио је прво место, док је на окружном такмичењу заузео треће место. 

На „Књижевној олимпијади“ ученици 8/2 разреда освојили су: Катарина 

Станојевић-друго место и Милица Ковачевић-треће место. 

На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе ученик 6/1 разреда 

Александар Тимотић освојио је прво место.  

На општинском такмичењу рецитатора ученици 6/1 разреда освојили су Милица 

Нешић прво место и Милица Матић треће место. 

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је у ИО Завлака. Прво 

место су заузели Милош Марић 8/2, Јован Поповић 6/1, Милица Нешић 6/1, Младен 

Мркоњић 5/2, Јован Теофиловић 7/2, Катарина Станојевић 8/2, док су друго место заузели 

Огњен Максимовић 5/2, Тина Теофиловић 5/2, Геогрина Јездимировић 7/2, Божана 

Ранковић 7/1, Дајана Васиљевић 6/1 и Стефан Лазаревић 7/1. 

 



X САРАДЊА СА УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Школа одржава традиционално добру сарадњу са установама свих нивоа. Успешна 

је сарадња са Школском управом у Ваљеву, као и са локалном самоуправом у Крупњу али 

и са месним заједницама у којима се налази матична школа и издвојена одељења. 

Квалитетна је сарадња са Домом културе „Политика“ из Крупња, Здравственим центром и 

Центром за социјални рад као и са одељењем МУП-а у Крупњу и црквеним општинама у 

Белој Цркви, Мојковићу и Цветуљи. 

Школа годинама негује сарадњу са Удружењем Рађеваца у Београду које је 

организовало сусрет са ученицима победницима литерарних и ликовних конкурса у Дому 

културе „Политика“ у Крупњу. 

Остварена је сарадња са глумцем Лепомиром Ивковићем који је извео представу за 

ученике. Такође је организован књижевни сусрет песника Миломира Милинковића са 

ученицима у школи у Белој Цркви. У сарадњи са глумцем Тихомиром Арсићем 

организована је књижевно-историјска представа под називом „Од Куманова до 

Кајмакчалана.“ Организована је новогодишња представа „Луцкасти кловнови“ у 

реализацији позоришта КУД „Караџић“ из Лознице. 

У школи су редовно организоване приредбе током школске године: поводом 

прославе Светог Саве, пововом обележавања 8.марта и нарочито поводом обележавања 

дана школе. 

У школи се традиционално обележава завршетак наставе организовањем излета за 

све запослене. 

 

XI ЗАКЉУЧАК 

Немерљив је културни допринос школе локалној и широј друштвеној заједници у 

васпитно-образовном процесу кроз школовање многобројних генерација које су постигле 

велике домете у српском друштву. Стога је за жаљење агресивна медијска манипулација 

интернет сајта „Обичаји Рађевине“ којом је ниподаштаван рад школе и унета забуна у 

медије. 



Неоспорна је чињеница да је школа носилац и покретач бројних културних 

активности, али и сигурно и безбедно место за учење, рад и боравак како ученика тако и 

запослених. Ван радног времена омиљено је место за игру и разоноду. Најзад скоро два 

века постојања школи је дало стабилност, снагу и издржљивост традиције. 
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