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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

На почетку школске 2017/18. године је организован рад школе тако што су утврђене 

организационе шеме рада школе (органи, редовна настава, секције, службе). Подељена су 

задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље, извршена подела предмета и разреда на 

наставнике, допунске, додатне и слободне активности, планови и програме стручних органа. 

Разрађена су овлашћења одељењских старешина, секретара, педагога, обрачунско финансијског 

радника према Школском календару за школску 2017/18. годину. Као и претходних година и у овој 

школској години је формирано 24 одељења. На почетку школске 2017/2018. године у нашу школу 

уписано је 406 ученика. Настава се изводила на српском и русинском језику од I до VIII разреда. У 

току школске 2017/18. године исписано је 17 ученика због пресељења породице у друго место или 

због смештања ученика у хранитељску породицу у другом месту, а у нашу школу је уписано пет 

ученика са пребивалиштем у Куцури. На крају школске 2017/18. године школу је похађало 394 

ученика. 

  

  

 Школска зграда 

У школској 2017/18. години настава се изводила у школској згради, у улици Ослобођења 

бр. 6, која има 13 учионица, фискултурну салу, кухињу, зборницу, 4 канцеларије, и у другој згради 

у којој се налази помоћна учионица за извођење редовне наставе. 

Објекат у улици И. Л. Рибара бр. 67 - једна просторија за извођење редовне наставе, 

санитарни чвор и комуникације. Учионички део зграде се греје помоћу електричне пећи. 

. Зграда је изграђена 1929. год.  

 

 

 Педагошка организација 

 

Настава се одвија у две смене. Смене се мењају месечно. Прва смена почиње у 7
30

, а 

завршава се у 12
40

 за ученике који имају 6 часова. Друга смена почиње у 13
00

, а завршава се у 18
10

 

за ученике који имају 6 часова. 

 



Школски простор 

 

 

Објекат зграде има две дворишне површине. Једна је намењена за фискултурно двориште 

где се налази терен за мали рукомет, кошарку и одбојку.  

Друга дворишна површина је намењена за окупљање и боравак деце за време трајања 

одмора. Ова дворишна површина није у потпуности приведена намени. Од јула 2015. године део 

овог дворишта је уређен као летња учионица. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Целокупан рад у школи, у току школске 2017/18. године одвијао се у две школске смене 

које су се мењале месечно: преподневној и поподневној. Непарним месецима рад се изводио са 

ученицима I - IV разреда у првој смени (преподневној), а са ученицима V - VIII разреда у другој 

смени (поподневној). Настава у првој смени почињала је у 7,30 часова, а у другој у 13,00 часова.  

Образовно-васпитни рад се изводио према Календару основне школе за школску 2017/2018. 

годину. У складу са наставним планом и програмом основног образовања и васпитања и 

Правилника о школском календару. Школа је организовала наставу обавезних наставних 

активности, обавезних ваннаставних активности, изборне предмете и остале облике образовно-

васпитног рада којима се доприносило остваривањуе плана и програма и циљева основног 

образовања и васпитања. 

Сви ученици I - VIII разреда су били разврстани у 24 одељења: 8 одељења (једно по 

разреду) на русинском наставном језику (индекс одељења 1), а у 16 одељења (два по разреду) на 

српском наставном језику (индекси одељења 2 и 3). 

) 

Преглед задужења наставника 

 

ред. 

бр. 
Наставник 

време 

реализације 
Наставни предмет и одељење 

•  Бојана Петровић  

1.9.2017. – 

31.8.2018. 

српски језик: VI2,3, VIII2,3, српски као 

нематерњи: V1 

•  Јасминка Олић Илчешин српски језик: V2,3, VII2,3  

•  Снежана Шанта  
русински језик: V1, VI1, VII1, VIII1 

српски језик као нематерњи: VIII1  



•  Оља Русковски 
(33,33%) српски језик као нематерњи: 

VI1, VII1 

•  Марија Пајић француски језик: V123, VI123 VIII123 

•  

Ариана Басарић 

1.9.2017. – 

29.10.2017. 
(66,67%) енглески језик:   

V123, VI 12, VII 1 

 
30.10.2017. – 

3.12.2017. 
енглески језик: V123, VI12, VII1, VIII123 

 
4.12.2017. – 

8.01.2018. 
енглески језик: V23 VI23 VII23 VIII23 III23 

•  Мирела Рахман 
22.1.2018.– 

31.8.2018. 
(88,89%) енглески језик: 

 V23 VI23 VII23 VIII23 

•  

Здравка Мајкић 

1.9.2017. – 

3.12.2017. 
енглески језик: I123, III3, IV123,VI, VII23 

 
4.12.2017. – 

14.1.2018. 
енглески језик: I123, II 123, III1, IV123, 

 
15.1.2018. – 

31.8.2018. 
(120%) енглески језик: I123, II 123, III123, 

IV123 

•  

Маријета Буила 

1.9.2017. – 

3.12.2017. 
(50%) енглески језик: II 123, III12 

 
4.12.2017. – 

5.2.2018. 
(44%) енглески језик:  

V1, VI1, VII1, VIII1 

•  Валентина Јухас 
6.2.2018. – 

4.7.2018. 
(44%) енглески језик:  

V1, VI1, VII1, VIII1 
•  Анита Тот 1.9.2017. – 

31.8.2018. 

(42,22%) мађарски језик: I – VIII 

•  Маријана Петричевић  (75%) ликовна култура: V – VIII 

•  

Мирон Рамач 

1.9.2017. – 

15.1.2018. 
(70%) историја:  V12,VI1, VII12, VIII123 

 
16.1.2018. – 

15.3.2018. 
(90%) историја:  V12,VI123, VII12, VIII123 

 
16.3.2018. – 

31.8.2018. 
(55%) историја:  V1,VI1, VII1, VIII123 

•  Михаела Макаји 
1.9.2017. – 

9.1.2018. 
(35%) историја:V3,VI23,VII3 

•  Борислав Шишарица 

16.1.2018. – 

15.3.2018. 
(15%) историја:V3, VII3 

16.3.2018. – 

31.8.2018. 
(50%) историја:V23,VI23,VII23 

•  Огњен Сакач  

1.9.2017. – 

25.1.2018. 
(5%) географија: V3 

1.9.2017. – 

31.8.2018. 
географија: V12,VI – VIII 

•  Вукосава Доби 
26.1.2018. – 

31.8.2018. 
(5%) географија: V3 

•  Владимир Бесермињи  
1.9.2017. – 

31.8.2018. 

техника и технологија: V123 

техничко и информатичко образовање: 

VI-VIII 



•  Татјана Пиксијадес математика:  V1,VI1, VII12, VIII1 

•  Александра Грубач 
1.9.2017. – 

31.5.2018. 
математика: V23, VI23, VII3 

•  Марија Хорњак 
1.9.2017. – 

6.5.2018. 
(60%) хемија: VII123-VIII123 

(40%) физика:VI13VII1VIII1 

•  

Наташа Ђукић  

1.9.2017. – 

31.8.2018. 
(20%) биологија: VIII2,3 

 
7.5.2018. – 

5.7.2018. 
(10%) физика:VI3 

 (40%) хемија: VII23 VIII23 

•  Меланија Мали 
7.5.2018. – 

2.7.2018. 
(20%) хемија: VII1 VIII1 

(30%) физика:VI1VII1VIII1 
•  Весна Рагаји - Цап 

1.9.2017. – 

31.8.2018. 

биологија: V123 VI123 VII1,2,3 VIII1 

•  Николета Хорњак  
(50%) физикаVI2VII23VIII23 

(44,44%) математика: VIII23 

•  Милан Хрутка  

физичко и здравствено в.: V1, 

физичко в.: VI123, VII1,VIII1  

изабрани спорт: VI1, VII1 VIII1 

грађанско в. : V-VIII 

•  Љубомир Захорјански 
физичко и здравствено в.: V23, 

физичко в.: VII23VIII23  

изабрани спорт: VI23, VII23 VIII23 

•  Габриела Ковач (75%) музичка култура:   V – VIII 

•  

Игор Хилченко 

1.9.2017. – 

29.10.2017. 
(33,33%) енглески језик:  VIII123  

 
1.9.2017. – 

16.11.2017. 
(60%) информатика и рачунарство  

V–VIII 

•  Владимир Мицић 
16.11.2017. – 

31.8.2018. 
информатика и рачунарство V–VIII 

•  Александра Дубак 

1.9.2017. – 

31.8.2018. 

православни катахизис: I - VIII 

•  Ксенија Бесермињи католичка веронаука: I - VIII 

•  о. Јулијан Рац  италијански језик VII1,2,3 

•  Славка Хромиш разредна нас.: II1  

•  Марија Роквић Мудри разредна нас.: II2 , грађан. васп.: II2,3,   

•  Јелена Буила разредна настава: II3 изб. русин.I 2,3 II2,3  

•  Славица Чељовски  разредна нас.: III 1 

•  Данило Мученски разредна наст.: III2   

•  Виолета Рашета разредна нас.: III 3 , грађан. васп.: III2,3 

•  Валерија Папуга разредна нас.: IV1 

•  Јелена Русковски раз. настава: IV 2  изб. русин.III2,3 IV 2,3 

•  Ђурђица Полдрухи разредна нас.: IV 3, грађан. васп.: IV 2,3      

•  Лидија Будински  разредна нас.: I1      

•  Мирјана Бокан разредна нас.: I 2, грађан. васп.: I 2,3      

•  Марија Полдрухи разред. наст: I 3  

•  Ксенија Међеши српски као нематерњи I1 II1 III1 IV1 



 

 

Остали радници школе  

 Ваннаставно особље 
број 

извршилаца 

•  Директор: Славица Бајор …….................………………………................... 1 

•  Педагог: Марија Сакач  Фејса ....……………….........…………………........... 1 

•  Психолог: Маријета Буила .................................................... ………........... 0,5 

•  Шеф рачуноводства: Славиша Сабадош …………..........……...................... 1 

•  Секретар: Гордана Радованов …………...…………....................................... 1 

•  Библиотекар-медијатекар: Ксенија Међеши ............……….………........... 0,5 
•  Домар: Јанко Радвањи ………………..………………...........…...................... 1 

•  Ложач: Саша Тодић ....………………………………….........…...................... 1 

•  Ложач: Међеши Љубомир………................................... 0,5 

•  
Спремачице: Милена Дражић, Душанка Тодић, Ђуја Шкорић, Динка 

Мићевић, Снежана Радошевић, Цецилија Штрбац …….........................… 
5,25 

•  Сервирка: Цецилија Штрбац…………….....................…………..........…… 0,75 

•  Административни радник: Зденка Пушкаш …….............................................. 1 
Свега: 14,5 

 

 

 

 
  

 

 Такмичења ученика 
 

Резултати ученика наше школе на Кросу РТС-а 

 одржаном 21.10.2017. године у Врбасу 
 

рбр 
име и презиме 

ученика 
одељење пол пласман 

укупан број 

учесника у 

трци 
диплома 

•  Бесермињи Нађа 1/2 ж 13 20  

•  Буила Сташа 1/3 ж 17 20  

•  Буша Павле 1/2 м 8 22 ДА 
•  Мезеји Сања 2/2 ж 18 28  

•  Грандић  Калина 2/3 ж 24 28  

•  Салонтаји Дарко 2/2 м 16 20  

•  Бесермињи Филип 2/1 м 18 20  

•  Керкез Душан 2/3 м 20 20  

•  Томић Тамара 3/3 ж 30 36  

•  Радвањи Маша 3/2 ж 33 36  

•  Мученски Ален 3/3 м 2 37 
ДА - 

сребрна 



медаља 
•  Дорокхази Лука 3/1 м 23 37  

•  Шљивовац Стефан 3/2 м 35 37  

•  Губаш Марина 4/2 ж 22 26  

•  Ујфалуши Мартина 4/1 ж 24 26  

•  Гаковић Марина 4/3 ж 26 26  

•  Буила Михајло 4/1 м 7 17 ДА 
•  Губаш Душан 4/2 м 12 17  

•  Терзић Филип 4/3 м 13 17  

•  Харди Сара 5/1 ж 12 35  

•  Булатовић Марија 5/3 ж 15 35  

•  Дробина Сара 5/2 ж 24 35  

•  Шкорић Софија 6/2 ж 17 36  

•  Недић Катарина 6/1 ж 21 36  

•  Стјеповић Ања 6/3 ж 27 36  

•  Вајагић Милорад 6/2 м 6 27 ДА 
•  Суботин Тијана 7/2 ж 2о 21  

•  
Мученски 

Кристијан 
7/3 м 8 22 ДА 

•  Харди Давид 7/1 м 12 22  

•  Хорњак Катарина 8/2 ж 12 18  

• 1 Кузмановић Вукша 8/2 ж 12 18  

                                                                               
 

Наставници  

физичког васпитања:  

Милан Хрутка,  

Љубомир Захорјански 

 

 

 

 
17.10.2017. - Дечија недеља 2017. године - Тема: „Градимо мостове међу генерацијама – за радост 

сваког детета” - Резултати конкурса – награђени ликовни радови: 

• Анабела Бесермињи V2, ОШ „Братство јединство” Куцура (наставница М. Петричевић) 

• Михаела Хорњак VI1, ОШ „Братство јединство” Куцура (наставница Маријана Петричевић) 



   
22.10.2017. - Поводом обележавања Дана општине Врбас, Планинарски клуб "Гора", такмичење у 

оријентирингу "Октобарски сусрети":  

• Ученици наше школе, Матеја Нешић и Давид Кухар освојили су 1. место у екипном такмичењу 

у категорији пионира;  

• Наставник физичког васпитања Милан Хрутка освојио је 1. место у категорији сениора. 

       
 
26.10.2017. - Саманта Гајдош, ученица IV-2 (учитељица Јелена Русковски), освојила је 2. награду на 

ликовном конкурсу "Сунчана јесен живота" у организацији Црвеног крста у Врбасу.  
 

   
 

10.11.2017.  - Чланови еколошке секције уз помоћ наставница Ариане Басарић и Габриеле Ковач 

направили су видео снимак за такмичење које су организовале Уједнињене нације 

на тему Светског дана хране. Похвале свим учесницима у изради овог видеа. 
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwuDEUOzv9pU&h=ATPb348V

WzKo5ahKybPk-pB9C0XOO9qBioP26NtkBdzdExcHoBN0v2fl5f3bNy_zGLX0BX1_qmFiTnZGbK8kB4-

335Y8MlggfoK46a0b_OepTaGRE3kiN2FDXznXD46nkRaRtcix50hlRd9huN3jXUw7T77Gedcp3miZ_UTjY

c6dnEmL6kEurWO76nQAu_fBAskEt9YmsLTsbtVox4r068ataaNGQfLHbZlQk_FxOOX6v-

b5pzhOq3cBAaBuPPg2z7fcY6oSyu23XvH3baKJfC6V8d4oIWo-2A 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwuDEUOzv9pU&h=ATPb348VWzKo5ahKybPk-pB9C0XOO9qBioP26NtkBdzdExcHoBN0v2fl5f3bNy_zGLX0BX1_qmFiTnZGbK8kB4-335Y8MlggfoK46a0b_OepTaGRE3kiN2FDXznXD46nkRaRtcix50hlRd9huN3jXUw7T77Gedcp3miZ_UTjYc6dnEmL6kEurWO76nQAu_fBAskEt9YmsLTsbtVox4r068ataaNGQfLHbZlQk_FxOOX6v-b5pzhOq3cBAaBuPPg2z7fcY6oSyu23XvH3baKJfC6V8d4oIWo-2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwuDEUOzv9pU&h=ATPb348VWzKo5ahKybPk-pB9C0XOO9qBioP26NtkBdzdExcHoBN0v2fl5f3bNy_zGLX0BX1_qmFiTnZGbK8kB4-335Y8MlggfoK46a0b_OepTaGRE3kiN2FDXznXD46nkRaRtcix50hlRd9huN3jXUw7T77Gedcp3miZ_UTjYc6dnEmL6kEurWO76nQAu_fBAskEt9YmsLTsbtVox4r068ataaNGQfLHbZlQk_FxOOX6v-b5pzhOq3cBAaBuPPg2z7fcY6oSyu23XvH3baKJfC6V8d4oIWo-2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwuDEUOzv9pU&h=ATPb348VWzKo5ahKybPk-pB9C0XOO9qBioP26NtkBdzdExcHoBN0v2fl5f3bNy_zGLX0BX1_qmFiTnZGbK8kB4-335Y8MlggfoK46a0b_OepTaGRE3kiN2FDXznXD46nkRaRtcix50hlRd9huN3jXUw7T77Gedcp3miZ_UTjYc6dnEmL6kEurWO76nQAu_fBAskEt9YmsLTsbtVox4r068ataaNGQfLHbZlQk_FxOOX6v-b5pzhOq3cBAaBuPPg2z7fcY6oSyu23XvH3baKJfC6V8d4oIWo-2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwuDEUOzv9pU&h=ATPb348VWzKo5ahKybPk-pB9C0XOO9qBioP26NtkBdzdExcHoBN0v2fl5f3bNy_zGLX0BX1_qmFiTnZGbK8kB4-335Y8MlggfoK46a0b_OepTaGRE3kiN2FDXznXD46nkRaRtcix50hlRd9huN3jXUw7T77Gedcp3miZ_UTjYc6dnEmL6kEurWO76nQAu_fBAskEt9YmsLTsbtVox4r068ataaNGQfLHbZlQk_FxOOX6v-b5pzhOq3cBAaBuPPg2z7fcY6oSyu23XvH3baKJfC6V8d4oIWo-2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwuDEUOzv9pU&h=ATPb348VWzKo5ahKybPk-pB9C0XOO9qBioP26NtkBdzdExcHoBN0v2fl5f3bNy_zGLX0BX1_qmFiTnZGbK8kB4-335Y8MlggfoK46a0b_OepTaGRE3kiN2FDXznXD46nkRaRtcix50hlRd9huN3jXUw7T77Gedcp3miZ_UTjYc6dnEmL6kEurWO76nQAu_fBAskEt9YmsLTsbtVox4r068ataaNGQfLHbZlQk_FxOOX6v-b5pzhOq3cBAaBuPPg2z7fcY6oSyu23XvH3baKJfC6V8d4oIWo-2A


 

11.11.2017. – Ликовни конкурс «Форма идеале» - 4. награда: Марија Сакач I1 (учитељица Лидија 

Будински) 

 
17.11.2017. – Учешће на конкурсу Сајма науке «Не бацај из кеца навике промени» - пројекат рециклаже 

пластике - учитељица Марија Роквић Мудри и одељење I2   

   
13.12.2017. – Похваљујемо награђене ученике и координаторе еколошке секције Габриелу Ковач и 

Ариану Басарић. 

 



 
18.12.2017. - Традиционални јесењи конкурс Народне библиотеке "Данило Киш" из Врбаса – награђени 

ликовни радови: 

• Филип Хромиш, III1 (учитељица Славица Чељовски) 

• Сара Хорњак, III1 (учитељица Славица Чељовски) 

• Петар Буша, IV2 (учитељица Јелена Русковски) 

• Душица Бркић, IV2 (учитељица Јелена Русковски) 

• Силвана Харди, VII3 (наставница Маријана Петричевић) 

     
 

22.12.2017. – Културни центар Врбаса „Биоскоп Југославија“ – Новогодишњи конкурс – 

новогодишњи украс: 

• Сара Хорњак, III1 (учитељица Славица Чељовски) – награда за креативност 

 
22.12.2017. – Пошта Србије – Наградни конкурс „Пиши Деда Мразу“ – 54 наших ученика је 

послало радове и за узвртат су добили захвалнице Поште Србије. 
 



- ЛИТЕРАРНИ конкурс Савез удружења бораца НОР-а, 9.5.2018. награђени ученици: Невена 

Роквић 6/3, Ана Грандић 6/3, Ања Стјеповић 6/3 

- НЕВЕНОВ ФЕСТИВАЛ 2018. Савино Село - 20.5. 2018. објављени ученички радови: 

Грандић Алекса 4/2, Перенчевић Жељко 4/2, Бркић Душица 4/2, Шкрбић Лена 4/3. 

 

Награђени ученици на  такмичењима  из предмета 

 

 
Датум, време и место 

одржавања 

такмичења: 

Област и 

предмет 

такмичења: 

Именa и пласман 

награђених ученика: 
Учествовање: 

1. 24. 02. 2018.                      

ОШ “П. П. Његош “ 

Врбас 
Математика 

Недић Катарина, VI 

разред, 3. место Општинско 

такмичење 
2. 

Буша Петар, IV разред, 

похвала 

3. 
18.2.2018. ОШ 

“Братство јединство“ 

Врбас 
Ф и з и к а 

Недић Катарина, VI 

разред, 3. место 
Општинско 

такмичење 

4. 
3.3.2018. Врбас ОШ 

“Светозар Милетић“  
Шах 

Дудаш Александар, VIII 

разред, 1. место Општинско 

такмичење 
5. 

Тимко Владимир, VIII 

разред, 2. место 

6. 
7.3.2018. ОШ “Алекса 

Шантић“ 

Степановићево 
Џудо 

Буила Михајло, IV 

разред, 3. место 

Регионално 

Војвођанско 

школско так. 

7. 
17.3.2018. ОШ “Јан 

Чајак“ Бачки Петровац 
Шах 

Дудаш Александар, VIII 

разред (пласман на 

Републичко) 

О к р у ж н о 

такмичење 

8. 

17.3.2018. Врбас ОШ 

“Братство јединство“  
Б и о л о г и ј а 

Радвањи Јована, VIII 

разред, 2. Место 

(пласман на Окружно) 
Општинско  

такмичење 9. 
Бабић Лука, VIII разред, 

3. место 

10. 
Кулич Катарина, VII 

разред, 3. место 

11. 

18.3.2018. Нови Сад 

ОШ “Петефи Шандор“  
С р п с к и  језик 

(нематерњи) 

Кулич Катарина, VII 

разред, 3. место 

О к р у ж н о 

такмичење 

12. 
Михњак Дарина VIII 

разред, 3. место 

13. 
Буила Татјана VIII 

разред, (пласман на 

Републичко) 

14. 
Хорњак Данијела VIII 

разред, (пласман на 

Републичко) 

15. 
4.3.2018. ОШ “20. 

октобар“ Врбас 
K њ и ж е в н а 

олимпијада 
Гајдош Мирослава      
VII разред, 2. место 

Општинско 

такмичење 

16. 
21.4.2018. ОШ “Петро 

Кузмяк“ Руски 
С р п с к и  језик 

(нематерњи) 
Буила Татјана VIII 

разред, 2. место 
Републичко 

такмичење 



17. 
Крестур Хорњак Данијела VIII 

разред, 2. место 

18. 
Михњак Дарина VIII 

разред, 3. место 

19. 
Степановићево ОШ 

“А.Шантић“ 15.4.2018. 
K њ и ж е в н а 

олимпијада 
Гајдош Мирослава      
VII разред, 3. место 

О к р у ж н о 

такмичење 

20. 

28.4.2018. Ђурђево 

ОШ “Јован Јовановић 

Змај“  

Р у с и н с к и 

језик 

Међеши Марина 
Vразред, 3. место 

Међуокружно 

такмичење 

21. 
Недић Катарина VI 

разред, 2. место 

22. 
Гајдош Катарина VI 

разред, 3. место 

23. 
Кулић Катарина  VII 

разред, 1. место 

24. 
Тамаш Наташа  VII 

разред, 2. место 

25. 
Чордаш Јелена VIII 

разред, 3. место 

26. 
26.5.2018. Ђурђево 

ОШ “Јован Јовановић 

Змај“   

Р у с и н с к и 

језик 

Кулић Катарина                         
VII  разред, 1. место 

Републичко 

такмичење 
27. 

Тамаш Наташа  VII 

разред, 1.  место разред 

28. 
Чордаш Јелена VIII 

разред, 3. место 

29. 
17.5.2018. ОШ “Алекса 

Шантић“ 

Степановићево 
Џудо 

Буила Михајло, IV 

разред, 3. место 
Школска 

Олимпијада 

 

 

 

 

 

 

 ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 
 
 

 

р.бр

. 
садржај рада време носилац 

•  Посета ученика IVB ОШ „Kizur Ištvan“ из Суботице, 

њихових родитеља и учитељице IVB и дружење у 

нашој школи са ученицима одељења IV2, посета 

Етно клубу „Отето од заборава“, православној, 

гркокатоличкој и римокатоличкој цркви, као и 

породици Перенчевић која је организовала овај 

сусрет у сарадњи са учитељицом IV2 Јеленом 

Русковски. 

20.9.2017. 

ОШ „Kizur 

Ištvan“ из 

Суботице, 

породица 

Перенчевић, 

учитељица 

Јелена 

Русковски 



  

  
•  Сваке године, поводом Дечје недеље, школа 

"Петро Кузмјак" из Руског Крстура организује квиз 

"Забавна математика" и организује превоз наших 

ученика својим возилом. Учешће у квизу је забавно, 

а дружење након квиза незабораван доживљај за 

наше ученике.  

25.10.2017

. 

ОШ "Петро 

Кузмјак" из 

Руског 

Крстура, 

учитељице 

Валерија 

Папуга и 

Славица 

Чељовски 

•  

 
 

Хуманитарна акција за Драгану Ковачев из 

Куцуре, СТШ „4. јули“ Врбас, прикупљено: 

46.700,00  

13.11.2017

. 
ученици, 

наставници 

•  У сарадњи са Куцурским удружењем младих 

извршено је постављање клупица у школском 

дворишту у знак сећања на преминулог наставника 

историје, Јована Лондровића, који је основао 

еколошку секцију и први започео са радом на 

17.11.2017

. 

КУМ, чланови 

еколошке 

секције, 

Саша Тодић 



очувању животне средине  
 

•  

Одржана су два предавања о рециклажи лименки у 

оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“. Предавање је одржао Немања 

Коматовић, инжењер заштите животне средине, 

испред RECAN – фонда за повраћај и рециклажу 

лименки. 
 

22.11.2017

. 

RECAN – фонд 

за повраћај и 

рециклажу 

лименки, 

еколошка 

секција 

•  Одржано предавање за ученике петог и шестог 

разреда о климатским променама - Јелена 

Ајдуковић, мастер аналитичар животне средине, и 

Ратко Ђурђевац, председник Еколошког покрета 

Врбас. 

 

   

20.12.2017

. 

Еколошки 

покрет Врбаса, 

еколошка 

секција 



•  

 
 

 

Хуманитарна новогодишња продајна изложба -

Хуманитарна акција за Милоша Кнежевића из 

Врбаса, ОШ „20. октобар“ Врбас, прикупљено: 

74.720,00 

 
 

22.12.2017

. 

ученици, 

наставници, 

родитељи 

•  Хуманитарни прилог за лечење другарице из 

одељења 5.000,00 

22.12.2017

. 

ученици и 

родитељи VIII1 

•  

Хуманитарни прилог за оболеле од 

дистрофије: 8.800,00  

31.12.2017

. 
ученици I-VIII 

•  представа за децу у фискултурној сали „Весело 

позорје“ по делима Бранислава Нушића, Стевана 

Сремца и Бранка Ћопића  

13.-16.2. 

2018. 

1-4. разред, 

5-8. разред 

•  вече Каритаса 17.2. 2018. директор 

•  

предавање о екологији на часу ГВ 7. и 8. разреда – 

„КУМ“ 
15.3. 2018. 

Ученици и 

наставник 

грађанског 

васпитања 
•  

еко радионица за 6-2 и 7-2 – Еколошки покрет 

Врбаса 
22.3. 2018. 

Ратко 

Ђурђевац, 

Габриела 

Ковач 
•  

едукативни излет – Еколошки покрет Врбаса 20.4. 2018. 

Ратко 

Ђурђевац, 

Габриела 

Ковач, Наташа 

Ђукић 



 
•  

Учешће наших ученика, 

чланова фолклорних ансамбала, на хуманитарном 

концерту за Наташу Гајдош. 

22.4. 2018. 

Учитељица 

Виолета 

Рашета, 

ученици, 

суграђани 

•  

Мобилни планетаријум у нашој школи. 

16.5. 2018.  

Учитељи, 

наставници, 

заинтересован

и ученици 



•  

Покренута хуманитарна 

акција за ученика 3. разреда Жељка Шанту. 

31.5. 2018.  

Учитељица 

Виолета 

Рашета, 

ученички 

парламент 

•  

Међународни дан 

детета, 1. јун, ученици одељења III-3 су обележили 

продајом вишања, компота, сирупа, бетонских 

фигура и декупажа, а сав приход иде за лечење 

њиховог друга из одељења.  

1.6. 2018.  

III-3, 

учитељица 

Виолета 

Рашета, 

родитељи 

•  

14.6. 2018.  

Чланови 

еколошке 

секције, 

Габриела 

Ковач, Ратко 

Ђурђевац 



Еко акција Еколошког 

покрета Врбас 
•  

Захвалница Кошаркашког клуба  

15.6. 2018. директор 

•  

Захвалница КУД „Завичајно врело“  

17.6. 2018. директор 

•  

Пријем вуковаца и ученика генерације у општини. 

 

21.6. 2018. 

Носиоци 

Вукове 

дипломе, 

ученик 

генерације 

Јелена 

Чордаш, 

одељењске 

старешине 8. 

разреда 



 
 

Стручни сарадници: 

Марија Сакач Фејса, педагог 

Сенка Делић, педагог 

 
 

 

р.бр. Учешће рецитаторске секције датум носилац 

•  

Снимање РАДИО ЕМИСИЈЕ на русинском језику – 

рецитовање дечјих песмица. 

 

4. 10. 

2017. 

ученици, 

представник радија 

Владислава Харди и 

одељењски 

старешина Славица 

Чељовски 

•  

Учествовање на 24. Културној манифестацији 

"Костелникова јесен" и прослави јубилеја – 10 година 

од оснивања Етно клуба "Отето од заборава". 

 

11. 11. 

2017. 

ученици, 

организатори 24. 

Културне 

манифестације 

"Костелникова 

јесен" и одељењски 

старешина Славица 

Чељовски  

•  

Учествовање у програму сусрета са писцима (Ирином 

Харди Ковачевић, Меланијом Римар и Николом 

Шанта) поводом 24. Културне манифестације 

"Костелникова јесен". 

16. 11. 

2017. 

ученици, 

организатори 24. 

Културне 

манифестације 



 

"Костелникова 

јесен" и одељењски 

старешина Славица 

Чељовски 

•  

Учествовање на смотри рацитатора у Кули поводом 

24. Културне манифестације "Костелникова јесен". 

 

 

18. 11. 

2017. 

ученици, 

организатори 24. 

Културне 

манифестације 

"Костелникова 

јесен" и одељењски 

старешина Славица 

Чељовски и 

професорица 

Снежана Шанта 

•  
Снимање БОЖИЋНЕ РАДИО 

ЕМИСИЈЕ на русинском језику – рецитовање 

божићних песмица. 

 

13. 12. 

2017. 

ученици, 

представник радија 

Владислава Харди и 

одељењски 

старешина Славица 

Чељовски 

 

 
Учествовање на прослави Дана Русина у Дому 

културе у Куцури. 

 

 

17. 1. 

2018. 

ученици, 

организатори  

прославе Дана 

Русина и одељењски 

старешина 

1.  

Учествовање на промоцији књиге народних песама 

Меланије Римар "Петлић јаребић". 
25. 1. 

2018. 

ученици, песникиња 

Меланија Римар, 

одељењски 

старешина и ТВ 

Војводина 



 

1.  

Учествовање на вечери 

поезије поводом                          Св. Валентина и Св. 

Трифуна. 

 

14. 2. 

2018. 

ученици, 

организатори вечери 

поезије,  одељењске 

старешине III и IV 

разреда 

1.  

 
Учествовање на приредби поводом Дана жена. 

 

 

 

7. 3. 

2018. 

ученици, 

организатори 

приредбе и 

одељењски 

старешина 

1.  

Учествовање на 

предавању о очувању здравља зуба. Рецитовање 

дечјих песмица о здравим зубима и лепом осмеху. 

 

 

29. 3. 

2018. 

ученици, Андреја 

Хромиш 

(организатор 

предавања о здрављу 

зуба) и одељењски 

старешина 

1.  
Учествовање на приредби поводом пријема ђака 

првака у школу. 

12. 6. 

2018. 

ученици, 

организатори 

приредбе и 

одељењски 



 

старешина 

 

 

Наставник задужен за рецитаторску секцију: 

                                                                             Славица Чељовски, професор разредне наставе 

 

  

 

 

 

У току 1. полугодишта реализована је посета Сајму књига (28. октобра 2017. 

године) за најбоље ученике 8 разреда сва три одељења, посета Сајму науке у Београду (17. 

децембра 2017.) за 30 ученика VI, VII и VIII разреда (наставнице Николета Хорњак Папуга 

и Марија Хорњак) и 20 ученика ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села (наставница 

Анамарија Фејса) и Фестивал науке у Новом Саду за ученике 8. разреда наше школе 

13.5.2018. (наставници Николета Хорњак Папуга, Ксенија Бесемињи и Владимир 

Бесермињи). 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

   

 
 

  
 

  
 

 
  

 

 

 Активности  током  Дечје  недеље у ОШ “Братство јединство“ Куцура,   02. 10. - 8. 10. 2017. 



 

ПОНЕДЕЉАК, 

2.10. 
УТОРАК

, 3.10. 
СРЕДА, 

4.10. 
ЧЕТВРТАК, 5.10. ПЕТАК, 6.10. 

 

- Ученици другог 

разреда су 

посетили старе 

особе у 

Геронтолошком 

центру и уз 

дружење са њима 

припремили су им 

малу приредбу. 

 

- Ученици трећих 

разреда су били у 

посети Месној 

заједници у 

Куцури где су уз 

дружење 

запослених, 

сазнали о радним 

обавезама истих 

као и о 

институцији и 

њеном значењу за 

наше место.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Од  I - 

IV 
разреда, 

Радиони

ца “Играј 

се и 

направи 

нешто  

лепо од 

опалог 

лишћа“ 

Радови су 

изложени 

по 

учионица

ма.    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

четвртог 
разреда 

су 

посетили 

ДВД где 

су 

сазнали 

више о 

раду тог 

 

- Од  I - IV 

разреда 3. и 

4. час: 

ИГРЕ БЕЗ 

ГРАНИЦА          

 

Ученици су 

се 

такмичили 

у 

штафетним 

играма:                         

 

- Скакање у 

џаку  

 

 

  

 

 

 

     

 

- Ношење и 

прикупљањ

е лопти                             

 

 

 

 

 

 

- 

Прескакање 

препрека 

 

- Од  I- IV разреда            

 

 Радионица “играчка“ -

прављење играчке од 

било ког материјала.  

Деца су заиста била 

креативна и направили су 

прекрасне играчке. 

Изложба је постављена у 

учионицама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у  10,00  часова у ЦФК 

“Драго Јововић”- на 

терену            за мали 

фудбал одржан је  12. 

турнир. Наступале су 

репрезентације 5. и 6. 

разреда. Наставник 

физичког васпитања је 

водио ученике наше 

школе. 

  

-  у 10 часова Дан 

отворених врата 

(пријем код 

председника 

општине). 

Представнике 

ученичког 

парламента водио је  

наставник 

грађанског 

васпитања.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

-Представа 

„Изокренуте бајке“ 

аутора наше 

наставнице Српског 

језика Јасминке 

Олић Илчешин у 12 

часова у Дому 

културе у Куцури 

поводом Пријема 

првака у Дечји 

савез.                                                 

Ученици од 1.-4. 

разреда су са 

одушевљењем 

одгледали 

представу.   



 

 

 

друштва. 

Ватрогасц

и су 

оглашава

њем 

сирене 

обележил

и Дечју 

недељу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК, 

2.10. 
УТОРАК, 3.10. СРЕДА, 4.10. ЧЕТВРТАК, 5.10. ПЕТАК, 6.10. 

 

ЦРТАЊЕ НА 

АСФАЛТУ 

 

Сви ученици oд  

I- IV разреда су 

цртали на 

асфалту на тему 

Градимо 

мостове међу 

генерацијама за 

радост сваког 

детета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Од  V - VIII 

разреда:школско 

такмичење у малом 

фудбалу и  школско 

такмичење у 

одбојци  

 

                                

 

 

 

 

 

Школа "Петро 

Кузмјак" из Руског 

Крстура 

организовала је квиз 

"Забавна 

математика" и 

превоз наших 

ученика III1 i 

IV1својим возилом.  

 

-    

Библиотека 

“Данило 

Киш” Врбас 

је у току 

Дечије 

недеље 

организовала 

бесплатан 

упис ученика 

првих 
разреда 

основних 

школа. 

 

  

 

 

 

 

 

Свако 

одељење је у 

 

- у 11,00 у летњој 

учионици 

креирање 

мозаика од чепова 
за акцију „Чепом 

до осмеха“  

Наставница 

Ликовне културе је 

успешно 

реализовала план 

еколошке секције.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Читање лепих 

порука из 

коверте и 

стављање 

коверте у 

ученички 

портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОВЕРАТ 
(табла 

пријатељства) 

 

Писање поруке 

користећи речи: 

извини, молим 

те, опрости...  

Коверат је 

направљен. 

Писање порука 

је активно до 

петка. 

 

 

 

току недеље 

посетило 

библиотеку.    

  

- Снимана је 

РАДИО 

ЕМИСИЈА у 

нашој школи 

на русинском 

језику – 

рецитовање 

дечјих 

песмица. 

               

 

 

- Наставница 

Маријана 

Петричевић је 

водила ученице 

наше школе на 

ликовну колонију 

у Геронтолошки 

центар Врбаса. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ЖУРКА за 

ученике од V- 

VIII разреда, од 

19.00 – 21.00 
часова у 

фискултурној 

сали.                                     

ДЕЧЈИ САВЕЗ ШКОЛЕ: Ђурђица Полдрухи, Мирјана Бокан, Љубомир Захорјански, Данило 

Мученски и Валерија Папуга    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Школски спорт и спортске активности 
 

р.бр. садржај рада датум носилац 
одељење 

/ разред 

•  
Програм  "Покренимо нашу децу" - Модел 1,2,3-

свакодневно по 15 мин.  
1.09.-

22.12. 

професори 

разредне 
I - IV 



2017. наставе 

•  
Турнир у одбојци за девојчице 5-8 разреда у оквиру 

дечје недеље  
3.10. 

Милан 

Хрутка, 

Љубомир З. 
 

•  
Дечија недеља, спортски дан 1-4 разреда штафетне 

игре 
4.10. учитељи  

•  Школски крос одржан на стадиону  4.10. 
чланови 

тима 
 

•  
Турнир у фудбалу у Врбасу за ученике 5. и 6. 

разреда у оквиру дечје недеље.  
5.10. Љубомир З.  

•  
Турнир у фудбалу за дечаке 5. и 6. разред у 

фискултурној сали школе 
6.10. Љубомир З.  

•  

Уличне трке у Врбасу поводом Дана ослобођења 

града за ученике од 1.-8. разреда, укупно 48 

ученика. 

 

 
 

 
 

20.10. 

Чланови 

тима, 

учитељи, 

наставници, 

директор 

 

•  

Крос РТС У Врбасу ЦФК Врбас, учествовало 48 

ученика. 

 

21.10. 
Чланови 

тима 
 



•  

Октобарски сусрети „Такмичење у оријентирингу“ 

у Врбасу; Матеја Нешић и Давид Кухар 1. место у 

категорији пионира; Милан Хрутка прво место у 

категорији сениора. 

 

22.10. 
Милан 

Хрутка 
 

•  
Сарадња са удружењем „Наши анђели“ особа са 

посебним потребама, одржан тренинг пилатеса у 

фискултурној сали 
14.12. 

Милан 

Хрутка 
 

•  
Oпштинско такмичење у малом фудбалу Врбас, 

ЦФК 
27.3. Љубомир. З.  

•  

Дан школе, турнир у мини одбојци за ученице од 5-

8 р. Мали фудбал за дечаке од 5-8р. 

 

9.5. 
Милан 

Љубомир, 

Мирон 
 

•  Крос РТС-а, на стадиону ФК Искра из Куцуре 11.5. 
Чланови 

тима 
1 - 8 

 

Наставници задужени за спортске активности: 

Марија Полдрухи, професор разредне наставе 

Милан Хрутка, професор физичког васпитања 

 

 

Културне активности школе 
 

р. 

бр. 
садржај рада датум носилац 

•  Дечија недеља (прва недеља октобра) 

- ученичке радионице, посете МЗ и ДВД, спортска 

такмичења, ликовна колонија, приредба, учешће у радио 

емисији, пријем код председника општине, журка  

2. 10. - 

8.10.2017. 

 

Дечији савез у 

школи 



  
•  Дан ослобођења места (20. октобар) 

- свечаност испред споменика школе 
19.10.2017. 

Рецитаторска 

секција 
•  Посета Сајму књига у Београду 28.10.2017. Директор 

•  
Дан просветних радника (8. новембар) 8. 11.2017. 

Синдикат 

школе 
•  

Дан примирја у Првом светском рату (11. новембар) 

- на часу историје 

-на ЧОС-е 

13. 11. 

2017. 

Наставници 

историје и 

одељењске 

старешине 
•  Међународни дан толеранције 16.11.2017. 

Педагог - 

обавештење 
•  Светски дан права детета 20.11.2017. 

•  Међународни дан солидарности 20.12.2017. 

•  

Ликовни конкурси: 

Ликовни конкурс за прваке Форма идеале 1.09.2017. 
Учитељи 1. 

разр. 
Република Србија - АП Војводина: ликовни и литерарни 

конкурс „Подржимо дојење“ 
1.09.2017. 

Учитељи, 

наставници 

језика и 

ликовне 

културе 

-Ја и моји пријатељи 20.09.2017. 
Ликовни и литерарни конкурс Повереника за заштиту 

равноправности: 

-Мост разумевања – међугенерацијска солидарност 
20.09.2017. 

Конкурс Црвеног крста Врбас: - Сунчана јесен живота 13.10.2017. 
Ликовни и литерарни конкурс библиотеке „Данило Киш“ 

Врбас: - Градимо мостове међу генерацијама-за радост 

сваког детета 
17.10.2017. 

Традиционални јесењи конкурс „Боје и мириси топле и ране 

јесени“ 
20.10.2017. 

Ликовни конкурс „Железница очима деце 2017.“ X 2017. 
Спомен-парк ликовни и литерарни конкурс “Крагујевачки 

октобар“: 

-Не смемо дозволити да нам се насмеши лице зла 
1.11.207. 

Друштво ликовних педагога конкурс:  

-Мој свет у боји и боје мог расположења      
20.11.2017. 

Ликовни и литерарни конкурс Културног центра Врбас: - 

Новогодишњи плакати и украси 
19.12.2017. 

•  Божићни концерт у организацији КУД „Жетва“ – ученици 

који похађају католички вјеронаук, мађарски језик са 

елементима националне културе и чланови фолклорних 

група КУД „Жетва“ и КУД „Завичајно врело“

8.1. 2018. ученици I-VIII 



 
•  обележен Дан Русина – цртање етно мотива и изложбе слика 

са мотивима из живота Русина; изложбе дечјих радова са 

мотивима из живота Русина; nа првом часу, свим 

одељењима је прочитано обавештење о историјату и 

обележавању Дана Русина у Србији; музика на одморима 

путем школског разгласа (дечје и народне русинске песме) 

за време одмора; посвећен један час обележавању овог 

празника (кроз песме, игре, рецитације) у русинским 

одељењима; учешће ученика на приредби 15.1.2018. 

поводом Дана Русина 

   

    

17.1. 2018. 

Ученици, 

наставници, 

Тим за 

приредбе 

•  
обележен Савиндан – приредба у Дому културе, 

посвећивање славског колача и кољива у школи, присуство 

централној свечаности у Биоскопу „Југославија“ у Врбасу и 

Светосавском балу у ЦФК „Драго Јововић“ у Врбасу 

27.1. 2018. 

Тим за 

приредбе, 

ученици, 

запослени, 

директор 
•  

обележен Дан матерњег језика 21.2. 2018. 

ученици, 

учитељи, 

Стручно веће 

језика 
•  

послати радови на конкурс „100 талената“ 27.2. 2018. 

учитељи, 

наставници 

матерњег 

језика језика 



•  

Одржано је општинско такмичење из 

страних језика у нашој школи. 

 

3.3. 2018. 

Дежурни 

учитељи, 

ваннаставно 

особље, 

наставници 

страних језика, 

стручни 

сарадници, 

школска 

комисија, 

директор 

•  
прослава Дана жена у Доми културе у Куцури 8.3. 2018. 

Ученици, Тим 

за приредбе 
•  

обележен Дан вода 22.3.2018. 
ученици, 

наставници 
•  

Учешће и 

објављени радови на "Невеновом фестивалу" у Савином 

Селу.  

 

 

Душица Бркић, 

Алекса 

Грандић, 

Жељко 

Перенчевић,  

Лена Шкрбић и 

учитељица 

Јелена 

Русковски 

•  
обележен Дан планете Земље 22.4.2018. 

ученици, 

наставници 
•  

Приредба у 

Дому културе поводом Дана школе на којој су похваљени 

сви ученици који су освајали награде на конкурсима и 

такмичењима као и њихови ментори, а најуспешнијим су 

додељене поклон књиге. У просторијама школе су 

организоване креативне, језичке и спортске радионице за 

све ученике школе. 

9.5. 2018.  

Тим за 

приредбе, 

учитељи, 

наставници, 

директор 



•  

Традиционално француско вече 

 

30.5. 2018.  

Координатор: 

Марија Пајић – 

наставница 

француског 

језика, 

учесници: 

ученици 8. 

разреда, 

наставници: 

Весна Рагаји 

Цап, Мирон 

Рамач, 

Владимир 

Бесермињи 

•  Испраћај 8. разреда 

 

5.6. 2018.  

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

учитељи, 

стручни 

сарадници, 

директор 

•  

Пријем ђака првака у Дому 

културе у Куцури 

 

12.6. 2018. 

Тим за 

приредбе, 

учитељи 4. 

разреда, 

ученици од 1. 

до 4. разреда, 

будући прваци, 

родитељи 

 

 
•  

Сарадња са друштвеном средином 
 

р. 

бр. 
садржај рада датум носилац 



•  Решавање кадровских питања (укрупњавање норме 

Ариани Басарић, сарадња са радном подгрупом за 

преузимање радника и начелником ШУ НС Јованом 

Вукчевићем) 

октобар 

2017. 

ШУ НС 

•  Решавање кадровских питања (укрупњавање норме 

Михаели Макаји) 
децембар 

2017. 
•  Решавање кадровских питања (преузимање Борислава 

Шишарице из Куле, сарадња са ШУНС и ШУ Сомбор) 
јануар 2018. 

•  Информативна, саветодавна и стручно-педагошка 

активност (сарадња са просветном саветницом Златицом 

Јовић по питању вршњачког насиља) 
април 2018. 

•  Информативна, саветодавна и стручно-педагошка 

активност (сарадња са просветном саветницом Соњом 

Миладиновић по питању Завршног испита 2018) 

мај – август 

2018. 

•  организован превоз ученика и учитеља русинских 

одељења 1-4. разреда и ученика који похађају изборни 

предмет русински језик са елементима националне 

културе на представу „Неспретни Алибаба“ у ДК у РК, а 

затим дружење и закуска у ОШ „ПК“ у РК  

22.3. 2018. 

Национални савет 

русинске 

националне 

мањине 

•  - Опремање школе 

- материјално - финансијско обезбеђење школе 

- хобловање и лакирање паркета 

- организација и реализација културних дешавања  

- реализација и превоз ученика на такмичења 

- превоз ученика 2. разреда на обуку непливача 

септембар 

2017. – јун 

2018.  

Општинско 

одељење за за 

јавне службе 

•  Пријем представника Ђачког парламента код 

председника општине Врбас био је уприличен 6.10.2017. 

године. Свака школа је имала прилику да се похвали 

својим досадашњим успесима. Ученици су могли да 

поставе питања председнику општине о свему што их 

интересује. 

 

  

26.10.2017. 
Општинска 

управа Врбас, 

ученички 

парламент, 

наставник Милан 

Хрутка 

•  Пријем представника ученичког парламента код 

председника општине Врбас на тему „Толеранција“ 

поводом прославе Светог Саве 
26.1. 2018. 

•  Сајам образовања у Врбасу: ученици VIII разреда, 

одељењске старешине 
23.2. 2018. 

Општинска 

управа Врбас 



•  

Пријем вуковаца и ученика 

генерације у општини. 

 

 

 

 

 

 

 

21.6. 2018. 

Носиоци Вукове 

дипломе, ученик 

генерације Јелена 

Чордаш, 

одељењске 

старешине 8. 

разреда 

•  

Предавање на тему: „Безбедност 

ученика у саобраћају“, за 3. разред у сарадњи са 

Полицијском станицом из Врбаса и решавање тестова о 

саобраћају. 

  

25.9. 2017. 
Полицијска 

станица Врбас 



•  

Предавање о безбедности и 

заштити од пожара и других елементарних непогода 

  

9.11. 

2017. 

•  -сарадња и чланство у Тиму за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања - малолетничка 

деликвенција 

септембар – 

децембар 

2017. 
•  

Ученици 3. разреда посетили су 

МЗ Куцура и упознали се са радом ове установе. 

2.10. 

2017.   

МЗ Куцура, 

учитељи 3. 

разреда 

•  У сарадњи са Куцурским удружењем младих 

извршено је чишћење обала канала ДТД и садња 

пауловнија, а за све учеснике акције, међу којима је било 

15 ученика 7. и 8. разреда наше школе и наставнице 

Снежана Шанта и Оља Русковски, КУМ је организовао 

ручак у ресторану „Бачки ручак“ у Куцури. 

     

    

    

13.10.2017. 

МЗ, КУМ, ДВД, 

еколошка секција 

наше школе, 

наставнице 

Снежана Шанта и 

Оља Русковски 

•  

Сарадња са СУБНОР-ом – 

19.10.2017. 

 МЗ, СУБНОР, 

Владимир 

Бесермињи, 

Снежана Шанта 



обележавање Дана ослобођења Куцуре – озвучавање 

приредбе и учешће наших ученика 
•  Првацима је омогућен бесплатан упис, а остали ученици 

су добили попуст приликом уписа. 

    

Дечја 

недеља 

Народна 

библиотека 

„Данило Киш“ у 

Куцури 

•  

Учешће на објављеним конкурсима библиотеке 
септембар – 

децембар 

2017. 

Народна 

библиотека 

„Данило Киш“ 

Врбас 
•  

Сусрет првака са дечијим песником, 

Татјаном Пуповац, организован је у сеоској библиотеци 

   

26.9.2017. 
Народна 

библиотека 

„Данило Киш“ у 

Куцури, учитељи 

1. разреда 

•  литерарно вече поводом Св. Трифуна у просторијама 

сеоске библиотеке: III1 (Славица Чељовски) и IV1 

(Валерија Папуга) 
14.2. 2018. 

•  ликовна колонија у летњој учионици наше школе, 

учествују ученици наше школе и наставница Маријана 

Петричевић 

 

30.9. 

2017. 

Етно клуб „Отето 

од заборава“, 

наставница 

Маријана 

Петричевић 



   
•  Ликовна колонија у Геронтолошком центру Врбаса 

   

5.10. 

2017. 

Геронтолошки 

центар Врбаса, 

наставница 

Маријана 

Петричевић 

•  Сарадња са Културним центром из Руског Крстура 

при организацији „Костелникове јесени“; учешће на 

прослави и Етно клубу, на приредби у Дому културе, 

презентацији књига у школи и вечери поезије у 

Русинском дому у Куцури. 

   

11.11.2017. 

Културни центар  

Руски Крстур, 

Етно клуб „Отето 

од заборава“, Дом 

културе у 

Куцури, ученици, 

учитељице 

русинских 

одељења 

•  Сарадња са КУД „Завичајно врело“ – хуманитарни 

концерт за Драгану Ковачев. 

  

12.11.2017. 
КУД „Завичајно 

врело“ 

•  

Учешће наших 

ученика у дечијој представи драмске секције КУД 

10.3. 2018.  
Наставница Весна 

Рагаји Цап, 

ученици 



„Жетва“. 

 

•  

ученици 4. разреда су 

посетили ДВД Куцура где су имали прилику да се 

упознају са радом овог друштва и опремом коју користе 

3.10. 

2017. 

ДВД Куцура, 

учитељи 4. 

разреда 

•  Показна вежба у дворишту школе - демонстрација рада и 

опреме Добровољног ватрогасног друштва из Куцуре за 

ученике 5. разреда 

   

   

16.10.2017. 

ДВД Куцура, 

Саша Тодић, 

наставница 

Ариана Басарић, 

ученици 

•  договор о обуци непливача ученика 2. разреда наше 

школе – од 5.3. до 23.3.2018. 
14.9. 

2017. 
ЦФК „Драго 

Јововић“ Врбас 
•  

Крос РТС 21.10.2017. 

Савез 

организација за 

физичку културу 

Општине, РТС 
•  

Организација Дечје недеље  

 

2. 10. – 

8.10.2017. 

 

Општинска 

организација 

„Пријатељи деце 

Србије“ 

•  
-организација и популаризација свих видова 

хуманитарних акција 

септембар – 

децембар 

2017. 

Црвени крст, 

Врбас 

•  Драмски фестивал у Зрењанину у организацији Црвеног 

крста Врбаса. 
 

Марија Роквић 

Мудри 



 
•   -Социјална заштита деце угрожене породичном 

ситуацијом 

- материјална помоћ  

- интерресорна комисија 

- интерсекторски тим општине Врбас  

септембар – 

децембар 

2017. 
Центар за 

Социјални рад, 

Врбас 
•  

Сарадња по питању неприкладног понашања поједних 

ученика 

септембар – 

децембар 

2017. 
•  

Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце, 

за 2. разред 
23.10.2017. 

Центар за 

социјални рад, 

Нови Сад 
•  Предавање о породичном насиљу у Гимназији „Жарко 

Зрењанин“ у Врбасу – Виолета Рашета и Маријета Буила 
11.12.2017. 

Интерсекторски 

тим 
•  

кадровска питања – достављање извештаја о 

расположивом стручном кадру 

септембар 

2017. 

мај 2018. 

Национална 

служба 

запошљавања, 

филијала Врбас 
•  

 
 

Поклон пакети за ученике 1. разреда наше школе 

 

15.9. 

2017. 
„Витал“ Врбас 

•  

Наша школа је добила донацију 3 

тонера за ласерски штампач од Јавног комуналног 

предузећа Комуналац Врбас. 

  

9.11. 

2017. 
 

•  
Професионална оријентација: 

1.12. 

2017. 
Гимназија, 

Сремски 



 
Презентација Карловачке гимназије ученицима 8. разреда 

и радионица за најуспешније ученике, кандидате за 

карловачку гимназију. 

Ученицима су Карловачку гиманазију представиле 

Милица Француз - професорица француског језика и 

Јелена Марјановић - професорица књижевности. 

Професорица Милица Француз је упознала ученике са 

историјатом Карловачке гимназије, смеровима,  

билингвалном наставом, ваннаставним активностима и 

сарадњом са школама у иностранству. 

Професорица књижевности Јелена Марјанович је 

упознала ученике са разним манифестацијама које се 

одржавају  у Карловачкој гимназији, представила им две 

публикације које издаје Гимназија и приближила им 

предмет који предаје. Ученицима је затим приказан 

кратак документарни филм под називом „Дух” о животу 

у Карловачкој гимназији. 

Бивша ученица наше школе, Марина Тодић, која је ове 

године уписала Карловачку гимназију, пригближила је 

живот ученика, не само у Гимназији, него и у Новом 

Саду, у Дому ученика „Бранково коло” и дружењу ван 

школе. 

Ученицима су биле були најинтересантније две 

радионице које су одржале Маева Колавино и Инес 

Кербуа, две стране лекторке за француски језик при 

Француском институту Новог Сада, а које сарађују у 

настави на француском језику у Карловачкој гимназији. 

У 1. радионици ученици су проверили своје знање о 

француској култури и симболима, а у 2. радионици 

задаток је био да кроз разна питања и задатке пронађу 

благо на мапи Европе. 

Карловци 

(Промоцију 

Карловачке 

гимназије је 

иницирала и 

организовала 

Марија Пајић, 

наставница 

француског 

језика) 

 

Стручни сарадници: 

Марија Сакач Фејса, педагог 

Сенка Делић, педагог 

 

 
 

 Пројекти 
 

За школску 2017/18. годину планирано је учешће у следећим пројектима: 

 



• Пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 

 

- 31.10.2017. – усвојен План активности на Наставничком већу; 

- пријава за учешће у пројекту Покрајинског секретаријата за образовање; 

- 18.05.2018. послат  Извештај о реализованим активностима  – Габриела Ковач и Оља 

Русковски 

 

• Пројекат „Безбедност ученика у саобраћају“  

 

У току школске године 2017/18., у сарадњи са Полицијском станицом Врбас одржано је три 

радионице едукативног карактера на тему ,,Безбедност деце у саобраћају“.  

Радионице су обухватиле ученике првог, четвртог и шестог разреда наше школе. 

Такође, у сарадњи са МУП-ом Врбас, организовано је дежурство на раскрсницама у близини 

Школе, током септембра месеца 2017. године.   

тема датум одељење носилац 
Безбедност првака у саобраћају – предавања и 

дежурство на раскрсницама 
септембар 2017. I - 1,2,3 

ПС Врбас, 

учитељи 

,,Безбедност деце“ 
25.9.2017. 

17.10.2017. 

5.6.2018. 

IV-1 

IV-2 

IV-3 

VI-1 

VI-3 

VI-3 

ПС Врбас, 

одељенске 

старешине 
 

• Пројекат „Покренимо нашу децу“ - извештај Марија Полдрухи 

 

Програм Министарства просвете науке и технолошког развоја у сарадњи са 

компанијом Aqua viva "Покренимо нашу децу" је добро прихваћен од стране ученика и њихових 

родитеља. 

- Подигнут је ниво свести о проблему и последицама недовољне физичке активности код 

деце школског узраста. 

• Указано је на значај превенције многобројних здравствених проблема редовним вежбањем 

током детињства. 

На часовима су се свакодневно примењивали дати модели програма (Модел 1,2,3-

свакодневно по 15 мин) са циљем да овај програм постане добра навика будућих здравих 

генерација. 

• Вежбе позитивно утичу  на правилан дечји развој, као и на већу активност у току часа. 

• Ученицима је препоручено да се ове вежбе раде и код куће. 

 

• Пројект „esDnevnik“ 

 

     На Факултету техничких наука у Новом Саду, 13.1.2018. године одржана је обука  школских 

координатора, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Обуку су 

„прошла“  два наставника, Здравка Мајкић и Виолета Рашета. 

    Од 20.1.2018. године школски  координаторke су почелe обучавање свих наставника у школи. 

Наставници су успешно савладали вођење електронске  педагошке документације.  

   Од  самог почетка 2. полугодишта 2017/2018. године школа је водила документацију о васпитно-

образовном раду  упоредо у „папирном“ и електронском  дневнику. 

По препоруци Министарства  просвете, науке и технолошког развоја, у електронском дневнику, за 

1. полугодиште, архивиране су само оцене, због праћења постигнућа ученика на нивоу школе, а у 

2. полугодишту вођена је потпуна педагошка документација. 

     Електронско вођење документације наставницима је олакшало вођење комплетне евиденције о 

образовно-васпитном раду, омогућен је приказ и штампање статистичких података и извештаја, 



штампање картица за родитеље, сведочанстава на крају године и још многе активности које 

смањују ручни рад  и  убрзава процес  рада у целини. 
  

 

 
 

 Углед и промоција школе 
 

р.бр. садржај рада датум носилац 
•  Састављање мозаика „Морско 

дно“ од чепова у летњој 

учионици. 
5.10.2017. 

Ученици, наставница 

Маријана Петричевић и 

Габријела Ковач 
•  Учешће наших ученика на  

ликовној колонији 5.10.2017. 
Геронтолошки центар 

Врбас, наставница 

Маријана Петричевић  
•  Посета наших ученика 

председнику општине Врбас 6.10.2017. 
Општина Врбас,ученици 

Ђачког парламента и 

Милан Хрутка 
•  Учешће наших ученика у квизу 

„Забавна математика“ у Руском 

Крстуру 
5.10.2017. 

ОШ „Петро Кузмјак“ 

Руски Крстур и ученици 

3. и 4. разреда наше 

школе са својим 

учитељицама Валеријом 

Папуга и Славицом 

Чељовски 
•  - Дечија недеља 2017. године - 

Тема: „Градимо мостове међу 

генерацијама – за радост сваког 

детета” - награђени ликовни 

радови: 

• Анабела Бесермињи V2,  

• Михаела Хорњак VI1 

17.10.2017. 

Библиотека „Данило 

Киш“ из Врбаса и 

Културни центар Врбаса, 

наставница Маријана 

Петричевић 

•  
Традиционалне трке града Врбаса 20.10.2017 

Ученици наше школе 

Општина Врбас 
•  Крос РТС – Ален Мученски, 

сребрна медаља 21.10.2017. 
Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 
•  Поводом обележавања Дана 

општине Врбас, такмичење у 

оријентирингу "Октобарски 

сусрети":  

• Ученици наше школе, Матеја 

Нешић и Давид Кухар освојили 

су 1. место у екипном такмичењу 

у категорији пионира;  

• Наставник физичког васпитања 

Милан Хрутка освојио је 1. место 

у категорији сениора. 

22.10.2017. 
Планинарски клуб "Гора", 

наставник физичког 

васпитања Милан Хрутка 

•  Саманта Гајдош, ученица IV-2, 

освојила је 2. награду на ликовном 

конкурсу "Сунчана јесен живота". 
26.10.2017. 

Црвени крст Врбаса и 

учитељица Јелена 

Русковски 
•  Чланови еколошке секције 10.11.2017. Чланови еколошке 



направили су видео снимак за 

такмичење које су организовале 

Уједнињене нације на тему 

Светског дана хране. 

секције уз помоћ 

наставница Ариане 

Басарић и Габриеле 

Ковач, координатора 

еколошке секције 
•  Ликовни конкурс «Форма идеале» - 

4. награда: Марија Сакач I1 11.11.2017. 
«Форма идеале»,  

учитељица Лидија 

Будински 
•  Учешће на конкурсу Сајма науке 

«Не бацај из кеца навике промени» - 

пројекат рециклаже пластике 
17.11.2017. 

Сајам науке БГ, 

учитељица Марија Роквић 

Мудри и одељење I2 
•  Учешће наших ученика на смотри 

рецитатора у Кули  у оквиру 

Костелникове јесени. 
18.11.2017. 

Наставнице Снежана 

Шанта и Славица 

Чељовски и Друштво 

Русина у Кули 
•  Промоција Карловачке гимназије 

и организована је радионица из 

француског језика. 
1.12.2017. 

Представници 

Карловачке гимназије, 

ученици 8. разреда наше 

школе 
•  Објављени радови:  

• Мартина Гајдош, Мартина 

Роквић, Андреа Кузмановић 

„Сачувајмо наш канал“ 

• Катарина Гајдош, Катарина 

Недић „Очувајмо лепоту нашег 

села“ 

• Катарина Гајдош, Катарина 

Недић „Мозаик од чепова“ 

13.12.2017. 

Школски зелени пресс 

„Чувари равнице“, 

еколошка секција, 

наставнице Ариана 

Басарић и Габриела 

Ковач 

•  Посета ученика 6, 7. и 8. разреда 

Сајму науке у Београду 
17.12.2017. 

Наставница физике 

Марија Хорњак и 

Николета Папуга, 

наставница математике. 
•  Традиционални јесењи конкурс – 

награђени ликовни радови: 

• Филип Хромиш, III1  

• Сара Хорњак, III1  

• Петар Буша, IV2  

• Душица Бркић, IV2  

• Силвана Харди, VII3 

18.12.2017. 

Народна библиотека 

"Данило Киш" из Врбаса, 

учитељица Славица 

Чељовски, учитељица 

Јелена Русковски, 

наставница Маријана 

Петричевић 
•  Новогодишњи конкурс – 

новогодишњи украс: 

Сара Хорњак, III1 – награда за 

креативност 

22.12.2017. 

Културни центар Врбаса, 

„Биоскоп Југославија“ у 

Врбасу, учитељица 

Славица Чељовски 
•  Наградни конкурс „Пиши Деда 

Мразу“ – 54 наших ученика је 

послало радове и за узвртат су 

добили захвалнице Поште Србије 

22.12.2017. 
Пошта Србије, ученици 

1. – 4. разреда и учитељи 

•  Прослава  Дана Русина разним 

активностима 
17.1.2018. 

Ученици и наставници  

наше школе 
 Учешће на турниру у фудбалу у 

Бечеју и запажени резултати 
 Ученици наше школе 



наших ученика 3-3 
 Отворено првенство у пливању у 

Новом Саду 

Исидора Мајкић 3-3, Исидора 

Рончевић 3-3, Нађа Бабић 4-3, 

освојиле 3 . место 

24.02.2018. Ученици наше школе 

 Освојено 3.место на турниру у 

фудбалу у Врбасу 
26.0.2018. 

Наши ученици који 

играју у ФК ,,Искра,, 
 Учешће на општинском 

такмичењу у малом фудбалу за 

девојчице у Савином Селу 
27.02.2018 

Љубомир Захорјански и 

фудбалска секција за 

девојчице 
•  Организовано је Општинско 

такмичење из страних језика у 

нашој школи 
28.02.2018. 

Директор, наставници и 

ученици наше школе  

 Општинско такмичење у шаху у 

Врбасу, 

Александар Дудаш 1. место 

Владимир Тимко 2. место 

3.3.2018. Мирон Рамач 

 Општинско такмичење из 

математике. 

Катарина Недић 3. место 
3.3.2018. 

Татјана Пиксиадес, 

Јелена Русковски 

 На Регионалном- Војвођанском 

такмичењу у џудоу Михајло 

Буила је освојио 3. место 
3.3.2018. Ученик наше школе 

 Општинско такмичење у 

рецитовању у биоскопу 

,,Југославија,, у Врбасу, Катарина 

Недић се пасирала на зонску 

смотру 

10.3.2018. 
Марија Полдрухи и 

Јасминка Олић Илчешин 

и њихови ученици 

 Окружно такмичење из српског 

као нематерњег у ОШ,,Петефи 

Шандор,, у Новом Саду, Дарина 

Михњак 3. место, Катарина Кулић 

3. место 

18.3.2018 

Ученице 7. и 8. разреда 

са наставницама Ољом 

Русковски и Снежаном 

Шанта 

 Општинско такмичење из 

биологије, 

 Јована Радвањи 2.место, 

 Лука Бабић 3. место, 

Катарина Кулић 3.место 

18.3.2018 
Наставница Весна Рагаји 

-Цап 

 Школско такмишење из русинског 

језика ученика од 5. до  8. рареда .30.03.2018 
Ученици 5. 6. 7. 8. рареда 

и наставница Снежана 

Шанта 
 Републичко такмичење из српског 

као нематерњег у Руском Крстуру 

Татјана Буила и Данијела Хорњак 

освојиле2. место , Дарина Михњак 

3.место 

21.4.2018 

Пласиране ученице са 

наставницама Ољом 

Русковски и Снежаном 

Шанта 

 Међуокружно такмичење из 

русинског језика у Ђурђеву: 

Марина Међеши 3.место,  

28.04.2018 
Ученици 5. 6. 7. 8. рареда 

и наставница Снежана 

Шанта 



Катарина Недић 2. место , 

Катарина Гајдош 3. место, 

Катарина Кулић 1. место, Наташа 

Тамаш 2. место 

Јелена Чордаш 3. место 
 Окружно такмичење у џудоу, 

Михало Буила 1. место 
6.5.2018. Џудо клуб из Врбаса 

 Ускршње тамичење у каратеу 6.5.2018. Карате клуб из Врбаса 

 Учешће наших ученика у квизу 

„Забавна математика“ у Руском 

Крстуру 16.05.2018. 

ОШ „Петро Кузмјак“ 

Руски Крстур и ученици 

5. разреда наше школе 

наставницом Снежаном 

Шанта 
 Пролећни конкурс библиотеке 

,,Данило Киш,,Награђени 

ученици:Петар Буша, Марина 

Губаш 4-2 и Кристина Поповић 6-

3 

.17.05.2018. 
Јелена Русковски и 

Маријана Петричевић 

 Крос РТС:Мартин Дровина 

1.место 

Јасна Перенчевић 2.место 

Дарко Салонтаји 3.место 

21.5.2018. Учитљице и ученици 

  На награддном конкурсу 

СУБНОР –а Врбас награде су 

освојиле ученице 6. 

разреда:Невена Роквић, Ана 

Грандић и Ања Стјеповић  

24.05.2018. 
Наставница Бојана 

Петровић 

 Школска олимпијада у џудоу 

Михајло Буила 2. место 
24.05.2018. Џудо клуб из Врбаса 

 Републичко такмичење из 

русинског језика у Ђурђеву: 

 Катарина Кулић 1. место, 

 Наташа Тамаш 1. место 

Јелена Чордаш 3.место 

26.05.2018 
Ученици 7 и 8. рареда и 

наставница Снежана 

Шанта 

. Учешће на ,,Невеновом 

фестивалу,, у Савином Селу 
28.05.2019. 

 Учитељица Јелена 

Русковски са ученицима 
 Француско вече 

30.05.2018. 
Марија Пајић и ученици 

8. разреда и наставници 
 На такмичењу  у  пливању у 

Новом Саду Михајло Буила је 

освојио 2. место 
9.06.2018.  

•  Подела сведочанстава ученицима 

осмих разреда 
28.06.2018. 

ОШ „Братство јединство“ и Дом 

културе 
•  Одлазак вуковаца и ученика 

генерације  код председника 

општине 
29.06.2018 Општина Врбас 

 

 

 

 



 

 

  
   СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 

 
 

 садржај рада датум носилац 

•  Програм обуке за оцењиваче рукописа уџбеника  
Славица 

Чељовски 

•  
Обука наставника за наставни предмет Физичко и 

здравствено васпитање 
Нови Сад, 

9.9.2017. 

Љубомир 

Захорјански, 

Милан 

Хрутка 

•  Обука за нови предмет Техника и технологија 
Нови Сад, 

5.11.2017. 
Владимир 

Бесермињи 

•  
Предавање ,,Развијање општих и међупредметних 

компетенција кроз интегративну наставу предмета 

Рачунарство и информатика'' 

Нови Сад, 

24.11.2017. 
Владимир 

Мицић 

•  

Консултативни састанак поводом расписаног Конкурса 

за одобравање програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима 

националних мањина 

Нови Сад 

17. 10. 2017. 
Марија 

Хорњак 

•  
Конференција: Изазови интеркултуралног образовања у 

светлу миграција-квалитетно образовање за свако дете 
Нови Сад 

12.10.2017. 
Ариана 

Басарић 

•  
 Стандарди постигнућа и наставни програми као главне 

смернице за обликовање наставе станих језика 
Нови Сад 

18.11.2017. 
Ариана 

Басарић 

•  Обука за личне пратиоце – програм социјалне заштите 
Врбас,  

1. - 3.12.2017. 
Маријета 

Буила 

•  
Одржана обука о коришћењу електронског дневника - 

координатори Здравка Мајкић и Виолета Рашета 
20.1.2018. 

Наставници 

наше школе  

•  
Семинар у нашој школи „Настава усмерена на ученика“ 

4.4.2018. 
Наставници 

и учитељи 

•  
Стручни скуп „Сјај и сенке хиперактивности“ у Новом 

Саду 
23.05.2018. 

10 наставни-

ка и учитеља 

 

 

 

 

 

 
* У изради Летописа коришћен је материјал са школског сајта и из извештаја о реализацији 

рада школе за школску 2017/2018. годину. Захваљујем се свима чији материјал је 

коришћен. 

 

Септембар, 2018.       Библиотекар:  

        Ксенија Међеши - проф. разр. наст. 

 

 

 



 


