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ЛЕТОПИС 

за школску 2017/2018. годину 

 

 

Школа „Бранко Радичевић“ је једна од двадесет основних школа у Панчеву. Похађа је 657 

ученика и у њој ради 46 наставника и 3 стручнa сарадника.  

Школа остварује успешну сарадњу са локалном и широм заједницом , нарочито са Домом 

за незбринуту децу „Споменак“, ШОСО ,,Мара Мандић'' и Хуманитарном организацијом 

„Црвени крст“.  

Од 2003. године наша школа је чланица Унеско – АСП мреже школа.  
 
Од 2011. године наша школа је носилац плакете „Школа без насиља“. 
 
Од 2013. године школа је у „PASCH“пројекту, у сарадњи са амбасадом Немачке. 
 
2015. године у оквиру пројекта „Препознај, промовиши и прошири – 10 примера 
добрих школа у Србији“, школа „Бранко Радичевић“ је идентификована као једна од 10 
најбољих школа у Србији коју одликује изузетно квалитетан рад. Пројекат су партнерски 
реализовали Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за 
психологију уз подршку УНИЦЕФ-а, Канцеларије Београд. 
 
Школа је у новембру 2016. године од Покрајинског секретаријата за просвету, управу и 
националне мањине-националне заједнице добила престижну награду “Др Ђорђе 
Натошевић“ као најбоља основна школа у Војводини за школску 2015/2016. годину. 
 
 
 

Промене на објекту и опреми школе у 2017/2018. год. 
 

У току летњег распуста све учионице су потпуно или делимично  окречене, као и 

школска кухиња, продужени боравак, ученички тоалети и ходници. Хол и ходници су 

премазани воском у циљу заштите и лакшег одржавања. 

Како ове године нисмо од Града добили средстава за опрему, нисмо набавили  

потребне столице и клупе које смо планирали. Током школске године купљен је мањи број 

књига и стручне литературе за библиотеку, као и неопходан ситан инвентар, углавном за 

информатички кабинет.  

Уведена је вода и опремљен кабинет хемије.  
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Школски простор 

 

Ред бр. Намена школског простора Свега m2 

1 Школска зграда 1 3 000 m2 

2 Школска зграда 2 300 m2 

3 Површина дворишта 2 000 m2 

4 Површина спортских терена 2 500 m2 

5 Зелене површине 3 000 m2 

 
Школска зграда 

 

Ред 
бр. 

Намена школског простора 
Број 
просторија 

Укупна 
површина 

1. Учионице опште намене 16 1 200 m2 

2. Специјализоване учионице 7 400 m2 

3. Школска радионица 1 70 m2 

4. Сала за физичко васпитање 1 300 m2 

5. Библиотека са читаоницом 1 50m2 

6. Кухиња 3 30 m2 

7. Простор за ученичке организације 1 20 m2 

8. Управа школе 3 40 m2 

9. Стручни сарадници 1 30 m2 

10. Учионица за информатику 1 70 m2 

11. Зборница 1 80 m2 

12. Свлачионице 4 60 m2 

13. Хол, ходници, степениште, оставе  неколико 700 m2 

 
 
 
Простор за наставу и остале активности ученика је функционално добро прилагођен.  У 
великом делу школе простор и опрема су у добром стању. Последњих година школа се 
плански реновира. Школски намештај је нов, има наставних средстава. Школа се редовно 
одржава. Потребно је заменити старе електричне инсталације и уредити школско 

двориште. 
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Кадровска структура 
 

Извршиоци послова 
Степен стручне спреме 

VII VI IV III II I 

Наставно особље 

Наставник разредне наставе   4     

Професор разредне наставе 9      

Наставник предметне наставе  1 1    

Професор предметне наставе 31      

Ваннаставно особље 

Директор  1      

Секретар  1      

Шеф рачуноводства 1      

Административни радник   1    

Педагог 1      

Психолог 1      

Библиотекар   1     

Домар, ложач    2   

Школски мајстор    1   

Сервирка     1  

Спремачице      7 

Свега 45 8 3 3 1 7 

 

 

Врста радног 
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Стални радни однос 10 29 0 8 - 1 - 3  - - 7 

Радни однос на 
одређено време 

3 2 - - 1 1 - -  1 - - 

Свега 
12 31 0 8 1 2 - 3  1 - 7 
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Списак запослених радника 
 

1. Абрамовић Смиља наставник разр. наставе VII неодређено 

2. Бекић Весна наставник математике VII неодређено 

3. Анђеловић  Снежана наставник математике VII неодређено 

4. Балабан Мирјана наставник енглеског јез. VII неодређено 

5. Божичковић Весна наставник географије VII неодређено 

6. Бојић Јадранка наставник разр. наставе VI неодређено 

7. Варга Ђенђи наставник историје VII неодређено 

8. Врховац Данијела наставник информатике VII неодређено 

9. Гргић Дајана наставник енглеског јез. VI неодређено 

10. Грујић Новковић Александра наставник разр. наставе VII неодређено 

11. Поповић Александра наставник биологије VII неодређено 

12. Јаковљев Лазић Радованка наставник ТО IV одређено 

13. Јанковић Љиљана наставник физике VII неодређено 

14. Јарковачки Гордана наставник разр. наставе VII неодређено 

15. Козић Владимир вероучитељ VII одређено 

16. Мијатов Александра наставник разр. наставе VII неодређено 

17. Мимић Александра наставник физ. васпит. VII неодређено 

18. Мирковић Јелена наставник српског језика VII неодређено 

19. Мирковић Коста наставник физ. васпит. VII неодређено 

20. Младеновић Горица наставник разр. наставе VI неодређено 

21. Михајлов Весна наставник разр. наставе VI неодређено 

22. Николић Валентина наставник разр. наставе  VII неодређено 

23. Николић Николина наставник српског јез. VII одређено 

24. Нововић Мирко наставник физ. Васпит. VII одређено 

25. Боканић Снежана наставник ТО VI неодређено 

26. Поповић Тамара наставник српског језика VII неодређено 

27. Павловић Снежана наставник разр. наставе VII неодређено 

28. Петровић Наташа наставник разр. наставе VII одређено 

29. Павловић Десанка наставник биологије VII неодређено 

30. Продановић Немања наставник српског језика VII одређено 

31. Пршић Вујичин Бранислава наставник разр. наставе VII неодређено 

32. Радованчев Марица наставник разр. наставе VI неодређено 

33. Раичковић Живота наставник немачког јез. VII неодређено 

34. Ратков Жебељан Данијела наставник хемије VII неодређено 

35. Ратковић Дејан наставник лик. културе VII неодређено 

36. Рикановић Никола наставник лик. културе VII неодређено 

37. Родић Драгица наставник разр. наставе VII неодређено 

38. Симовић Љиљана наставник математике VII одређено 

39. Слијепчевић Александра наставник немачког јез. VII неодређено 

40. Стојанчевић Снежана наставник муз. културе VII неодређено 

41. Тот Нада наставник географије VII неодређено 

42. Стевановић Драгана наставник историје VII неодређено 

43. Фодор Поповић Ана наставник немачког јез. VII неодређено 

44. Халупа Јелена наставник енглеског јез. VII неодређено 
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Бројно стање ученика по разредима и одељењима на крају  школске 
2017/2018.године 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Шиповац Данијела наставник разр. наставе VII неодређено 

46. Поповић  Марија директор VII неодређено 

47. Зенг Весна педагог VII неодређено 

48. Раичковић Ивана психолог VII неодређено 

49. Божинић Милена секретар VII неодређено 

50. Стојковић Вера библиотекар VI неодређено 

51. Перић Маријана                                шеф рачуноводства VII   неодређено 

52. Витомировић Мирјана админ. финанс. радник IV неодређено 

53. Станковић Душан домар III   неодређено 

54, Топић Боро ложач III   неодређено 

55. Топић Дејан ложач III   неодређено 

56. Биљана Штављанин сервирка II неодређено 

57. Жестић Биљана спремачица I неодређено 

58. Гајић Бранка спремачица I неодређено 

59. Марић Боја спремачица I неодређено 

60. Ристић Јасна спремачица I неодређено 

61. Топић Стаменка спремачица I неодређено 

62. Тот Јелица спремачица I неодређено 

63. Теофиловић Мирјана спремачица I неодређено 

Разред Број 
одељења 

Укупан број ученика 
по разреду 

I 
3 73 

II 
3 77 

III 
3 79 

IV 
3 66 

V 
4 95 

VI 
4 93 

VII 
4 90 

VIII 
4 84 
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Реализација наставног плана и програма 

 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују 

у току два полугодишта. 

Прво полугодиште почело је у петак, 1. септембра 2017. године, а завршило се се у 
петак, 22. децембра 2017. године. У првом полугодишту је био 81 наставни дан. 

Друго полугодиште је почело у  понедељак, 15. јануара 2018. године и завршило се:  
- у уторак 12. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда  и имало је 99 

наставних дана 
- у уторак, 29. маја 2018. године,  за ученике осмог разреда и имало је  89 наставних  

дана         
                                                         Члан 3. 
 
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне 

наставне недеље, односно 170 наставних дана. 
Први квартал је имао  40, други 41, трећи 47 наставних дана. 
Четврти квартал имао је 52 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  

42 наставна дана за ученике осмог разреда.  
У току школске године ученици су имали  зимски, пролећни и летњи распуст. 
Зимски распуст је почео у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршио  се у 

петак, 12. јануара 2018. године. 
Пролећни распуст је почео у четвртак, 29. марта 2018. године, а завршио се у 

понедељак, 9. априла 2018. године.  
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст је почео у среду, 13. јуна 

2018, а завршио се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи 
распуст је почео по завршетку завршног испита, а завршио се у петак, 31. августа 2018. 
године.  
 

 
Септембар  2017. 

 
 

ПРИЈЕМ ПРВАКА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 
 

Свечана приредба поводом добродошлице будућих првака одржана је  30. августа 2018. 
године у холу школе са почетком од 18 часова.  
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БАДМИНТОН ТУРНИР 

Дана 23. септембра 2017. године у ОШ "Иво Андрић" у Новом Саду одржано је Првенство 

Војводине за јуниоре и сениоре у бадминтону. Вељко Цуканић, ученик VIII-4 одељења 

наше школе, члан БК Динамо Панчево, освојио је два одличја: сребрну медаљу за узраст 

до 15 година и бронзану, за узраст до 17 година. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - АТЛЕТИKA 

На општинском такмичењу у атлетици, одржаној  29. септембра на Динамовом стадиону, 

ученици четвртог разреда наше школе: Алекса Поповић, ученик IV-3 одељења освојио 

је треће место у трци на 60 метара, Јована Мишковић IV-1 освојила је друго место у 

дисциплини скок удаљ, а у категорији бацање вортекса за дечаке и девојчице прво 

место су освојили Анђела Ангеловски и Никола Стокић, ученици одељења IV-3. 

        

 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/199-b-d-in-n-urnir
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/203-psh-ins-ic-nj-u-l-ic
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 

Ученици који су прошле године показали изванредно знање на такмичењу из биологије, 

присуствовали су ове године на манифестацији Ноћ истраживача у Београду, под 

слоганом "Знање на први оглед". Ноћ истраживача је одржана 29. септембра на више 

локација у Београду. Наши ученици, са наставницама биологије Катарином Борак и 

Десанком Павловић, посетили су неколико локација и показали велику заинтересованост, 

знање и креативност.  

 

         

 

 

 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/204-n-c-is-r-ziv-c
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Октобар  2017. 

ДАН СТАНИШТА 

У Градском парку је 2. октобра одржана манифестација обележавања Светског дана 

станишта у оквиру пројекта „Упознајмо станишта –бринимо о њима“ који је подржан од 

Секретаријата за заштиту животне средине града Панчева. Наша школа се одазвала 

позиву  са по неколико ученика из свих одељења петог разреда. Кроз игре меморије, 

полигон, Човече не љути се, квизове, пузле и друге игре деца су на најбољи начин 

представила нашу школу и научила пуно тога у вези са стаништима, природом, живим 

бићима и друго. 

 

 

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 

Ученици четвртог разреда наше школе победили су Основну школу "Доситеј Обрадовић" 

из Омољице резултатом 6:1 у пројекту "Игре без граница у школском дворишту" у 

реализацији Друштва учитеља Општине Панчево. Ученици су добили десет лопти. Игре 

се настављају до проглашења победника. 

 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/209-d-n-s-nish
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/201-igr-b-z-gr-nic-u-sh-ls-dv-rish-u
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ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 

На такмичењу у шаху на турниру "Трофеј Видиковца" у Београду, Марко Форђарини, 

ученик IV-1 одељења наше школе освојио је треће место. 

 

 
 

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ - ЧЕТВРТФИНАЛЕ 

У четвртфиналу у реализацији пројекта "Игре без граница у школском дворишту" 

одржаним 4. октобра у нашој школи, такмичиле су се школа домаћин - Бранковци и 

Основна школа "Стевица Јовановић" из Панчева. Победу је однела наша школа и ушла у 

полуфинале. 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/202-ic-nj-u-sh-hu
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/205-igr-b-z-gr-nic-u-sh-ls-dv-rish-u-c-vr-fin-l
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САЈАМ ХРАНЕ 

У нашој школи се 16. октобра традиционално одржао Сајам 

хране. Тема овогодишњег сајма била је "Ал` се некад 

добро јело баш". 

На менију су биле банатске ђаконије (кифлице, штрудлице, 

ситни колачи, салчићи, шне-нокле, кранцле, китникез, 

бундевара, ванилице, крофне, гибанице, кохови, куглофи, 

милхброт, шуфнудле, маковњаче, кнедле са шљивама, принцес крофне,...). Ова укусна 

јела и колачи су се продавали по симобличним ценама, а 

приход од продаје је био намењен за прављење 

"Учионице на отвореном" у башти наше школе. У посету 

нам је дошло неколико представника Дома за децу 

"Споменак", када су им уручене грицкалице и слаткиши 

које су ученици наше школе прикупили током акције у 

оквиру "Дечје недеље". Ученици обе смене су излагали, а 

позвани су били сви ученици, родитељи, баке, деке... 

 

IX Б ТУРНИР У БАДМИНТОНУ 

Дана 14. откобра  2017. године, у Београду је одржан IX Б турнир Београд 2017, у 

бадминтону. Вељко Цуканић, ученик VIII-4  разреда, члан БК Динамо Панчево, освојио је 

два највреднија одличја - златне медаље у мушком дублу и у микс дублу! 

     

Вељко Цуканић VIII-4, злато у мушком дублу                Вељко Цуканић VIII-4, злато у микс дублу 

 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/208-s-hr-n
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/210-ix-b-urnir-u-b-d-in-nu
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Новембар  2017. 

СВЕТСКИ ДАН НАУКЕ 

 

Поводом обележавања Светског дана науке 7. новембра, ученици седмог разреда су 

одржали радионицу са циљем прављења „љигавца“ на часу хемије. Радионици су 

присуствовали ученици трећег и четвртог разреда.  

 
 

Децембар 2017. 

МАЈКА ЗЕМЉА - ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА ПРИРОДЕ И МИ 

Ученици наше школе учествовали су у реализацији пројекта „Мајка земља – четири 

елемента природе и ми“, као и манифестацији „Поштујмо природу, живимо здравије 

– моје дрво“,  које организује удружење „Трећи миленијум“ из Панчева. 

 

Реализација планираних активности предвиђених пројектом започета је још у току лета, 

као и у периоду од октобра месеца до данас, где су ученици учествовали што кроз 

учешће у радионицама, што боравећи у природи. 

У суботу, 16. децембра 2017. године обављена је шетња до парка природе Поњавица у 

Банатском Брестовцу у којој су учествовали ученици III-3 и IV-2. Шетња и обилазак 

Поњавице завршени су у Омољици, где је био организован ручак у ресторану а након тога 

је одржана ликовна радионица за децу. 

У петак, 22. децембра 2017. године реализована је друга активност, шетња Градском 

шумом са стручним водичем. По повратку ученици су обавили малу прославу поводом 

краја полугодишта у ресторану „Шаран“ у коме су попили топао чај. 

У четвртак, 25. јануара 2018. године у сарадњи са ЈКП градским Зеленилом, ученици су у 

школском дворишту посадили младо јаворово дрво, на чије гране су закачили цедуљице 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/214-z-lj-c-iri-l-n-prir-d-i-i
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на којима су претходно исписали жеље. Том приликом су прочитали „Молитву шуме“. 

Циљ је да ђаци прате његов раст и брину се о њему и тако шире поруку о љубави и бризи 

и важности очувања наше животне околине. 

 

 

Јануар 2018. 

ШАХОВСКИ ТУРНИР 

На Светосавском шаховском турниру за основне школе у општини који је одржан 

23.01.2018. године у ОШ „Свети Сава“ у Панчеву, наша школа је освојила друго место 

екипно. Екипу су чинили: Домазетовски Урош 4-1, Прокић Растко 4-1, Форђарини Марко 4-

1 и Полић Давид 7-3.  

  

 
Фебруар  2018. 

 
МЕДЕНИ ДОРУЧАК  

Акција под називом „Медени доручак“ у организацији Друштва учитеља Панчево и 

Удружења пчелара из Панчева одржана је у четвртак, 22. фебруара у нашој школи за све 

ученике нижих разреда. Циљ ове акције је промоција здраве и правилне исхране. 

Чланови Удружења пчелара "Панчево" су се потрудили да укажу на значај пчела за живи 

свет и да ученике упознају са начином производње меда, као и да овог дана ученици 

нижих разреда наше школе на трпези имају доручак са овом хранљивом и здравом 

намирницом. 

        

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/212-sh-h-vs-i-urnir
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Општинско такмичење из математике одржано је 24. фебруара у ОШ "Јован Јовановић 

Змај" Панчево за ученике трећег и четвртог разреда, а у ОШ "Свети Сава" Панчево за 

ученике од петог до осмог разреда. Ученици су освојили: 

- Наташа Нешковић VIII-3 - I место; 

- Леа Петровић IV-2 - I место; 

- Марко Форђарини IV-1 - I место; 

- Вељко Цуканић VIII-4 - II место; 

- Петар Врачар III-1 - II место; 

- Јана Стојков III-3 - III место; 

- Александар Станојковић VII-3 -  III место; 

- Александра Станојковић V-2 - похвала; 

- Аљоша Ердељанин VI-1 - похвала; 

- Озрен Перишић VI-2 - похвала; 

 

 

OПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНАРСТВА 

Општинско такмичење из рачунарства одржано је 25. фебруара у ОШ "Жарко Зрењанин" 

у Качареву. Ученик одељења VII-2 Милутин Јокић освојио је треће место и пласман на 

окружно такмичење. 

 

ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ 

Финале турнира „Између две ватре“ у којем су учествовале екипе састављене од ученика 

одељења трећег и четвртог разреда завршен је победом екипе ученика одељења III-2.  

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/223-psh-ins-ic-nj-iz-i
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/224-opsh-ins-ic-nj-iz-r-cun-rs-v
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/217-iz-du-dv-v-r
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

На општинском такмичењу из физике одржаном 18. фебруара у ОШ "Жарко Зрењанин" из 

Банатског Новог Села, ученици наше школе освојили су значајне награде: 

- Аљоша Ердељанин, VI-1 - I награда; 

- Александар Станојковић, VII-3 - I награда; 

- Адријан Цера, VI-4 - II награда; 

- Михајло Слијепчевић, VII-4 - II награда; 

- Вељко Цуканић, VIII-4 - похвала. 

Март   2018. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

Такмичаре у познавању опште и националне историје угостила је Основна школа 

"Братство-јединство" из Панчева. Честитамо ученицима који су се пласирали на окружно 

такмичење: 

- Данило Босанчић, VIII-1 - II место; 

- Катарина Марков, V-3 - III место. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Такмичење у познавању опште и националне географије одржано је 11. марта у ОШ 

"Ђура Јакшић" у Панчеву. И овог пута, наша школа је изнедрила бројне изванредне 

такмичаре: 

- Јокић Милутин VII-2 - I место; 

- Дрчелић Исидора VIII-1 - I место; 

- Полић Давид VII-3 - II место; 

- Хомутов Аљоша VII-2 - II место; 

- Несторов Немања VIII-2 - II место; 

- Керебић Јелена VII-4 - III место; 

- Перишић Огњен VIII-3 - III место. 

  

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА - ОПШТИНСКИ НИВО 

У ОШ "Свети Сава" у Панчеву, 10. марта одржана је Књижевна олимпијада. Данилo 

Босанчић je освојио пласман на окружни ниво. 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/216-psh-ins-ic-nj-iz-fizi
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/231-psh-ins-ic-nj-iz-is
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/230-psh-ins-ic-nj-iz-g-gr
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/229-njiz-vn-li-pi-d-psh-ins-i-niv
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

Такмичење из техничког и информатичког образовања одржано је 10. марта у Омољици, у 

ОШ "Доситеј Обрадовић". Ива Васиљевић, ученица V-1 одељења је освојила прво 

место у дисциплини бродомоделарство. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
 

ОШ "Жарко Зрењанин" из Банатског Новог Села је била домаћин окружног такмичења из 

физике које је одржано 10. марта. Наши ученици су освојили следеће позиције: 

- Михајло Слијепчевић, ученик одељења VII-4 - прво место - пласман на републички 

ниво; 

- Александар Станојковић, ученик одељења VII-3 - прво место - пласман на републички 

ниво; 

- Аљоша Ердељанин, ученик одељења VI-1 - друго место - пласман на републички ниво; 

- Вељко Цуканић, ученик одељења VIII-4 - похвала. 

  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ОШ "Васа Живковић" Панчево је и ове године била домаћин такмичења из страних језика. 

Ученица наше школе Анастасија Бисак VIII-3 је учествовала на такмичењу из енглеског 

језика и освојила треће место. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 

Дана 3. марта у ОШ "Исидора Секулић" Панчево, одржано је општинско такмичење из 

хемије. Наши ученици су се пласирали овако: 

- Милутин Јокић, ученик VII-2 - II место; 

- Данило Босанчић, ученик VIII-1 - II место; 

- Никола Демијаненко, ученик VIII-4 - похвала. 

 

ТУРНИР У ТЕКВОНДОУ 

На јавном такмичењу у теквондоу, одржаном у Марибору, у 

Словенији, на којем су учествовали такмичари из целе Европе, 

ученик наше школе, Лука Бабић VII-3 одељења, освојио је 

треће место у категорији до 57 kg. 

  

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/228-psh-ins-ic-nj-iz-hnic-g-i-inf-r-ic-g-br-z-v-nj
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/228-psh-ins-ic-nj-iz-hnic-g-i-inf-r-ic-g-br-z-v-nj
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/227-ruzn-ic-nj-iz-fiz
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/226-psh-ins-ic-nj-iz-ngl-s-g-zi
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/225-psh-ins-ic-nj-iz-h-i
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/221-urnir-u-v-d-u
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 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Дана 24. марта одржано је општинско такмичење из српског језика и језичке културе у ОШ 

"Стевица Јовановић" Панчево. Ученици наше школе који су се пласирали на окружни ниво 

су: 

- Катарина Жунић VI-2 

- Анђела Ћирка VI-2 

- Озрен Перишић VI-2 

- Невена Јанковић VI-1 

- Пупин Илија VI-2 

- Катарина Марков V-3 

 

ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

На 49. Градској смотри рецитатора "Песниче народа мог" одржаној 24. марта у 

просторијама Културно просветне заједнице, ученик Михајло Грујић IV-3 освојио је друго 

место, а Хана ТадићIII-2 - треће место и пласирали су се на регионални ниво који ће се 

одржати у Ковину.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНАРСТВА 

Након успеха оствареног на општинском такмичењу из рачунарства и 

информатике, Милутин Јокић, ученик одељења VII-2 наше школе поново је одмерио 

снаге на наредном нивоу 18. марта у ОШ "Жарко Зрењанин" из Качарева и овог пута 

дошао још спремнији. Освојио је прво место и пласман на републичко такмичење. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Окружни ниво такмичења из математике одржан је 25. марта у Вршцу. И на овом 

такмичењу наши ученици су показали изванредно знање: 

- Александар Станојковић VII-3 - прво место и пласман на републички ниво; 

- Леа Петровић IV-1 - прво место; 

- Марко Форђарини IV-1 - треће место; 

- Наташа Нешковић VIII-3 - похвала. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 
 

На општинском такмичењу одржаном 17. марта у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову, 

наши ученици су побрали много награда: 

- Ивана Конатар - V-3 - треће место; 

- Катарина Марков - V-3 - треће место; 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/237-psh-ins-ic-nj-iz-srps
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/236-gr-ds-s-r-r-ci-r
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/235-ruzn-ic-nj-iz-r-cun-rs-v
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/234-psh-ins-ic-nj-iz-i-2
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/233-psh-ins-ic-nj-iz-bi-l
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- Александра Станојковић - V-2 - треће место; 

- Анђела Ђекић - V-2  - треће место; 

- Павле Торњански - V-3  - треће место; 

- Филип Вуловић - VI-3 - друго место; 

- Теодора Величковска - VI-2 - треће место; 

- Лана Стојадинов - VI-3 - треће место; 

- Анђелија Пејовић - VII-1 - треће место; 

- Тијана Игњатов - VIII-1 - треће место; 

- Кристина Стојановић - VIII-1 - треће место; 

- Бојана Радојевић - VIII-4 - треће место. 

 

 

 

 Април 2018. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

На окружном такмичењу из хемије које је одржано у ОШ "Исидора Секулић" из Панчева, 

ученик наше школе Милутин Јокић из одељења VII-2, награђен је за свој рад и 

труд првим местом. 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

Домаћин окружног нивоа такмичења из биологије била је ОШ "Бранко Радичевић" из 

Уљме. Наша ученица Ивана Конатар V-3 је освојила треће место. 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Окружни ниво такмичења из техничког и информатичког образовања одржан је 21. априла 

у ОШ "Доситеј Обрадовић" из Омољице. Ива Васиљевић V-1  освојила је 

престижно прво место у дисциплини бродомоделарство и пласман на републички ниво. 

 

ПОКРАЈИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

На 49. Покрајинској смотри рецитатора "Песниче народа мог" 

одржаној 20. априла у Сечњу, ученик наше школе Михајло Грујић 

IV-3 поново је показао своју вештину у рецитовању и освојиоЗлатну 

диплому у категорији млађег узраста. Овим је себи отворио врата 

ка Републичкој смотри рецитатора која ће се одржати у Ваљеву.  

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/243-ruzn-ic-nj-iz-h
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/242-ruzn-ic-nj-iz-bi-l
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/241-ruzn-ic-nj-iz-hnic-g-i-inf-r-ic-g-br-z-v-nj
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/240-p-r-ins-s-r-r-ci-r
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

У ОШ "Свети Сава" Панчево 15. априла је одржан окружни ниво Књижевне 

олимпијаде. Данило Босанчић, ученик одељења VIII-1 је освојио треће место. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ОШ "Васа Живковић" из Панчева је била домаћин и окружног такмичења из енглеског 

језика. Анастасија Бисак, ученица VIII-3 одељења освојила је треће место. 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ЗА РОДИТЕЉЕ ПРЕДШКОЛАЦА  

Родитељски састанак у вези уписа у први разред школске 2018/2019. године одржао се у 

холу наше школе 13. априла. Том приликом родитељи су добили мноштво корисних 

информација у вези уписа у школу, уџбеника, продуженог боравка, као и одговоре на сва 

питања која су их интересовала. Љубазно особље школе показало је заинтересованим 

родитељима просторије школе као и све предности похађања наше школе. 

 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

Државно такмичење основних школа из физике одржано је 28. и 

29. априла у Параћину, у Основној школи "Момчило Поповић 

Озрен".Станојковић Александар, ученик VII-3 одељења постигао 

је изванредан успех, освојио је  прво место у 

држави, a  Слијепчевић Михајло  VII-4 и Ердељанин Аљоша  VI-

1 освојили су признање. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/239-njiz-vn-li-pi-d-ruzn-ic-nj
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/238-ruzn-ic-nj-iz-ngl-s
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/249-drz-vn-ic-nj-iz-fizi
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Мај 2018. 

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА 

Продајна изложба се традиционално одржава сваке године у нашој школи. На 

овогодишњој изложби продавали су се ученички радови, као и укусни колачићи по веома 

симболичним ценама. Цео приход био је намењен у хуманитарне сврхе. Позвани су сви 

родитељи ученика наше школе као и будућих првака да посете штандове наше продајне 

изложбе која се одржала 5. маја.  

 

УСПЕШНИ ПРВАЦИ БРАНКОВЕ ШКОЛЕ 

Екипа ученика првог разреда која 

учествује у Малим олимпијским играма и 

на Спортској олимпијади школске 

омладине Војводине се са свих такмичења 

враћају са освојеним златним медаљама. 

Екипа Телевизије Панчево је снимила 

репортажу која се може погледати путем 

следећег линка: 

  http://rtvpancevo.rs/Vesti/Dru%C5%A1tvo/uspeni-prvaci-brankove-kole.html  

  

БЛИСТАВИ "БРАНКОВИ" УМОВИ 

Радио телевизија Панчево направила је краћу репортажу са ученицима наше школе који 

су ове године остварили успех на неком од многобројних такмичења. Наша школа је 

позната по чињеници да генерацијама уназад препознаје таленат код ученика и усмерава 

их на прави пут, помажући им да своја знања и способности унапреде и употребе на 

прави начин. Овога пута је то и забележено камером РТВ Панчева, а прилог се може 

прочитати и погледати путем следећих линкова: 

         http://rtvpancevo.rs/Vesti/Dru%C5%A1tvo/blistavi-qbrankoviq-umovi.html 

    https://www.youtube.com/watch?v=wd8n2njD63U 

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/244-p-ziv-n-pr-d-nu-izl-zbu
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/253-usp-shni-prv-ci-br-n-v-sh-l
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/252-blis-vi-br-n-vi-u-vi
https://www.youtube.com/watch?v=wd8n2njD63U
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МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛИМ ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА 

Савез за школски спорт Војводине под покровитељством Покрајинског секретаријата за 

спорт и омладину и града Новог Сада организовао 8. СОШОВ (Спортску олимпијаду 

школске омладине Војводине) од 17. до 20. маја 2018. године у Новом Саду. Екипа првог 

разреда из наше школе је остварила пласман на Школску олимпијаду 

освајањем првог места на окружном такмичењу, а на међуокружном такмичењу 

освојила је такође прво место. Екипу чине: 

Мина Бабић 

Сара Пресетник 

Ивана Цукић 

Анђелија Јасика 

Валентина Мирков 

Макарије Нунић 

Владимир Бодрожић 

Дарио Тошков 

Филип Димић 

Душан Ранковић 

Катарина Шарић 

Дарио Николић 

  

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

На окружном такмичењу из српског језика и језичке културе које је одржано 29. априла у 

Основној школи "Стевица Јовановић" из Панчева, ученица  Марков Катарина V-  

3 освојила је друго место. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

Основна школа "Паја Јовановић" из Вршца била је домаћин окружног нивоа такмичења из 

географије. Ученици који су представљали нашу школу освојили су следећа места: 

- Јокић Милутин VII-2 - друго место; 

- Хомутов Аљоша VII-2 - друго место; 

- Несторов Немaња VIII-2 - друго место; 

- Полић Давид VII-3 - треће место; 

- Дрчелић Исидора VIII-1 - треће место. 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/251-du-ruzn-ic-nj-u-li-li-pi-s-i-igr
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/248-ruzn-ic-nj-iz-srps-g-zi-2
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/247-ruzn-ic-nj-iz-g-gr-fi18
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ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ХИП-ХОПУ 

На овогодишњем Државном првенству у плесу, одржаном 

21. априла у Новом Саду, наша ученица Ивана Дадић 

VII-3 као члан екипе Плесног студија "NG" освојила 

је прво место у категорији Urban dance hip hop. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Јун 2017. 

 

ДАН ПОРОДИЦЕ 

Традиционално дружење у нашој школи на коме учествују заједно: наставници, родитељи 

и ученици у оквиру Дана породице одржано је 8. јуна у поподневним часовима.  

Већ дуги низ година наша школа организује занимљив спортски Дан породице у којем 

учествују наши ученици и њихове породице, са циљем  да заједно проведемо једно 

спортско поподне, боље се упознамо и забавимо.  

 

ЗДРАВА ШКОЛА - ПОЛУФИНАЛЕ 

Такмичење у познавању здравствених навика, хигијене, значаја физичке активности и 

уопште здравих стилова живота "Здрава школа", у којем учествују ученици четвртог 

разреда у организацији патронажне службе Дома здравља Панчево одржано је 5. јуна у 

нашој школи. Такмичила су се по три представника из ОШ "Браца Петров", ОШ "Мирослав 

Антић" и ОШ "Бранко Радичевић". Ученици наше школе однели су победу, па ће се 

финално такмичење одржати поново у нашој школи. 

  

    

 

http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/246-drz-vn-ic-nj-u-hip-h-pu-2
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/257-d-n-p-r-dic-2
http://osbradicevicpancevo.edu.rs/index.php/256-zdr-v-sh-l-p-lufin-l
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Добитници  дипломе„Вук Караџић“ 

 

 
 Ученици осмог разреда - добитници посебних диплома 

из предмета:   
 

 

 
Ученик генерације је:  

 

Данило Босанчић, 
ученик 8-1 

 Вукашин Бјелица, Исидора Дрчелић, Тијана Игњатов, 

Милица Маљковић, Катарина Стојановић, Милица Ћирић,  

Теодора Филиповић, Данило Босанчић, Немања Несторов,  

Милица Кнежевић, Магдалена Лилић, Валентина Куруц, 

Анђела Тодоров, Наташа Нешков, Огњен Перишић, 

Теодора Остојин, Јелена Чечовић, Вељко Цуканић, Тара 

Вукасовић, Елена Савковић. 

 

Српски језик 

Лилић Магдалена, 
Исидора Дрчелић, 
Емилија Савковић 
Данило Босанчић 

 

Математика 
Наташа Нешковић 
Цуканић Вељко 

 

 Биологија  

Тијана Игњатов, Кристина 
Стојановић, Бојана 
Радојевић, 
Јелена Чечовић 

 

Енглески језик 

Тара Вукасовић,  

Бојана Радојевић, 

Анастасија Бисак, Богдан 

Јањић 

 

 Историја Данило Босанчић  

Географија 

Исидора Дрчелић, Огњен 

Перишић, Немања 

Несторов 

 

Физика  
Вељко Цуканић 

Никола Демијаненко 
 

Хемија 
Данило Босанчић 
Вељко Цуканић 

 

Немачки језик 

Исидора Дрчелић, 
Немања Несторов, 
Анђела Тодоров, Наташа 
Нешковић, 
Јелена Чечовић 

 

Ликовна култура 
Милица Ћиић,  
Вукашин Бјелица, 
Љубица Ђокић, 
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Такмичења 
 

Извештај о постигнутим  резултатима  ученика на такмичењима 
 

Презиме и име  Раз предмет Пласман 

Мина Бабић 

1. 
међуокружно 
такмичење у малим 
олимпијским играма 

прво место 

Сара Пресетник 

Ивана Цукић 

Анђелија Јасика 

Валентина Мирков 

Макарије Нунић 

Владимир Бодрожић 

Дарио Тошков 

Филип Димић 

Душан Ранковић 

Катарина Шарић 

Дарио Николић 

Мина Бабић 

Сара Пресетник 

Ивана Цукић 

Анђелија Јасика 

Валентина Мирков 

Станојковић Александар 7. физика прво место у држави 

Слијепчевић Михајло  7. физика признање државно 

Теодора Остојин, 
Бојана Радојевић, 
Валентина Куруц, 
Анастасија Бисак 

Физичко васпитање Теодора Остојин, 
Тара Вукасовић 
Наташа Нешковић,  
Кристина Стојановић, 
Милица Маљковић, 
Андреа Чевизовић, 
Анђела Петровић 
Сташа Арсеновић 
Ленка Симоновић, 
Вања Бодловић, 
Немања Антић, 
Милица Кнежевић,  
Огњен Перишић, 
Милица Павлов 
Алекса Ангеловски 
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Ердељанин Аљоша   6. физика признање државно 

- Вељко Цуканић VIII-4 -  8. физика похвалa окружно 

- Адријан Цера, VI-4 -  6. физика II награда општинско 

Марков Катарина 5. српски језик друго место окружно 

Јокић Милутин  7. географија друго место окружно 

Хомутов Аљоша 7. географија друго место окружно 

Несторов Немaња 8. географија друго место окружно 

Полић Давид  7. географија треће место окружно 

Дрчелић Исидора 8. географија треће место окружно 

Милутин Јокић   7. хемија прво место окружно 

Ивана Конатар 5. биологија треће место окружно 

Ива Васиљевић 5. техника и технологија 
прво место окружно и 
пласман на републички ниво 

Михајло Грујић 4. смотра рецитатора Златна диплома покрајинско 

Данило Босанчић 8. књижевна олимпијада треће место окружно 

Анастасија Бисак 8. енглески језик треће место окружно 

Катарина Жунић 6. српски језик пласман на окружно 

Анђела Ћирка 6. српски језик пласман на окружно 

Озрен Перишић 6. српски језик пласман на окружно 

Невена Јанковић 6. српски језик пласман на окружно 

Пупин Илија 6. српски језик пласман на окружно 

Катарина Марков 5. српски језик пласман на окружно 

Хана Тадић 3. смотра рецитатора треће место градско 

Милутин Јокић  7. 
информатика и 
рачунарство 

прво место и пласман на 
републичко такмичење 

Александар Станојковић  
7. математика 

прво место окружнпо и 
пласман на републички ниво 

Леа Петровић 4. математика прво место окружно 

Марко Форђарини   4. математика треће место окружно 

Наташа Нешковић 8. математика похвала окружно 

- Вељко Цуканић VIII-4 -  8. математика II место општинско 

- Петар Врачар III-1 -  3. математика II место општинско 

- Јана Стојков III-3 -  3. математика III место општинско 

- Александра Станојковић V-2  5. математика похвала општинско 

- Аљоша Ердељанин VI-1 -  6. математика похвала општинско 

- Озрен Перишић VI-2 -  6. математика похвала општинско 

- Катарина Марков - V-3 -  5. биологија треће место општинско 

- Александра Станојковић - 
V-2 -  

5. биологија треће место општинско 

- Анђела Ђекић - V-2  -  5. биологија треће место општинско 
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- Павле Торњански - V-3  -  5. биологија треће место општинско 

- Филип Вуловић - VI-3 -  6. биологија друго место општинско 

- Теодора Величковска - VI-2  6. биологија треће место општинско 

- Лана Стојадинов - VI-3 -  6. биологија треће место општинско 

- Анђелија Пејовић - VII-1 -  7. биологија треће место општинско 

Тијана Игњатов  8. биологија треће место општинско 

- Данило Босанчић 8. историја II место општинско 

- Катарина Марков  5. историја III место општинско 

Керебић Јелена VII-4 - 7. географија III место општинско 

Перишић Огњен VIII-3 -. 8. географија III место општинско 

Анастасија Бисак VIII-3 -  8. енглески језик треће место општинско 

- Данило Босанчић 8. хемија II место општинско 

- Никола Демијаненко 8. хемија похвала општинско 

 

 

Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда 
 
84 редовних ученика осмог разреда  су са  успехом завршили  разред у јунском року . Сви 
ученици полагали су завршни  испит. Троје ученика полагало је по ИОП-у, од тога двоје по 
ИОП2 и један по ИОП1. Они су у7писали жељене школе, а све према договору родитеља 
са управом школе. 
            Просечан број бодова на завршном испиту из српског језика је био 8,09, из 
математике 6.65  и са комбинованог теста 8,15. Укупно то је 22,90. Просечна оцена из 
школе је 5о,60, укупно са завршним испитом 73,49.  
Сви ученици су се уписали у средњу школу, неколико ученика у другом уписном кругу.  

 
 Закључак 

Залагањем свих запослених у школи , већина Програмом планираних  активности за 
школску  2017/2018. годину успешно је реализована.  
План и програм редовне наставе је у целини реализован.  
 
 Током школске године се у више наврата на седницама стручних органа анализирао 
успех ученика и њихов однос према раду и учењу. Сматра се да су ученици, према својим 
могућностима , савладали програмске садржаје и да су припремљени за усвајање знања 
у наредном разреду. Што се ваннаставних активности тиче , програми су, такође, скоро у 
целини реализовани.  
         
 Наши ученици су достојно представљали школу на такмичењима различитих рангова из 
скоро свих области знања и вештина и постигли су добре резултате.  
 
         У протеклој години, због недостатка новца за финансирање школа од стране 
локалне заједнице није урађено све што је планирано на реновирању школе. Надамо се 
да ће у идућој школској години бити набављена нова савремена школска учила. За 
чланове колектива и ученике школе као примарни задатак  поставља се очување 
достигнутог  нивоа уређености простора и његово оплемењавање. 
 

                                                                        Марија Поповић, директор школе 


