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ОСНОВНА  ШКОЛА „МЛАДОСТ“ – ВРЊЦИ 

 
Из историје школе 
 

Зграда основне школе у Врњачкој Бањи сазидана је 1865.год. а све дотле настава је 

обављана по приватним кућама.Основну школу у Врњачкој бањи похађала су деца из 

околних села: Врњаца, Руђинаца, Штулца, Дубља, Новог села,Рсаваца, Липове и Станишинаца. 

Деца из Попине, Угљарева и Лозне похађала су школу у Трстенику. 

     Услед велике удаљености школе од места становања, школу је похађао мали број деце 

са села и то искључиво мушке. 

После подизања школа у околним местима Новом Селу, Дубљу, Брезовици настало је 

растеречење школа у Врњачкој Бањи, али је још увек остао већи број деце из Врњаца, 

Руђинаца чије су куће биле удаљене по више километара од школе. То је био велики напор за 

малу децу нарочито у зимско доба. Родитељи су били принуђени да своју децу доводе и 

одводе од школе јер је настава била целодневна. Поред удаљености мала деца су била 

изложена и многим елементарним непогодама. Овакво стање нагнало је ђачке родитеље да 

траже излаза. Виђенији грађани повели су акцију да се сазида школска зграда негде у 

близини железничке станице у селу Врњцима. 

    Око 1925.год. Општински одбор на челу са дугогодишњим председником Љубисавом 

Драшковићем и општин.деловођом Божилом Протићем, донео је одлуку да се у поменуту 

сврху образује фонд за подизање школске зграде у селу Врњцима. У фонд је улагана сваке 

године сума новаца предвиђена буџетом, с клаузулом, да се новац из овога фонда не сме ни 

зашта друго употребити. Новац је улаган код Народне банке, тако да је фонд 1929. 

располагао сумом од 350 000 динара. 

Пошто је по предвиђеном плану и предрачуну ова сума новаца била довољна за 

подизање школске зграде и учитељских станова  потребно је било прићи радовима, али је 

недостајало земљиште. Ово је престављало највећу тешкоћу. 

     У то време био је изабран за председника општине Милорад Грујић, књижар из 

Врњачке Бање. Он је био познат као веома добар и хуман човек. Ставио је себи у задатак да 

што је могуће пре приступи подизању школске зграде пронашавши излаз у избору 

земљишта. Као најпогодније место била је ливада Милунке супруге покојног Богољуба 

Видаковића из Врњаца. Председник М. Грујић са Милисавом Кушићем, месаром из Врњачке 

Бање и Мијушком Петровићем из Штулца отишли су код Милунке  и саопштили јој циљ своје 

посете. Милунка је као ретко хумана жена са највећим задовољством озарена лица 

изјавила: „ Не желим да продајем, већ желим за нашу школу да поклоним зато узмите 

од мога земљишта онолико колико је потребно за школу.Једино бих желела да се на 

дан моје славе Ђурђев-дана отвори школа, да се тога дана сваке године у школском 

дворишту окупља омладина-народ на игранку, као и да се моја слика, коју ћу дати 

школи истакне на видном месту“ 

Пошто се на овакав начин дошло до земљишта у површини од 1  хектара, то се одмах 

почело са припремама за зидање прво школске зграде а одмах затим и школских-учитељских 

станова. Грађани села Врњаца и Руђинаца приступили су добровољном превозу материјала: 
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цигле, камена, креча, цемента, дрвене грађе. У овој акцији сви су учествовали како они са 

сточном запрегом тако и они без ње. 

       Зидање је отпочело 1929.године а потпуно завршено 1930.године. тако да је те године 

већ отпочела редовна настава у новој школској згради. 

 
                                          Друга Врњачка основна школа Александра I, 1930.године 
 
   Довршење школске зграде пропраћено је народним весељем у огромном броју грађана 

и младих и старих на дан Ђурђевдан.  Баба Милунка је поклонила школи за тај дан печеног 

вола и прва почела коло и отворила игранку-сабор у школском дворишту. 

Први наставници у новој школи у Врњцима били су Миљко Броћић и Спасоје 

Драгојевић.Броћић је са пуно младалачког полета ставио себи у задатак да школско 

двориште уреди: украсио га је цвећем,украсним шибљем, тујама, ружама испред зидане 

ограде,дрворедом липа и воћкама, тако да је школско двориште служило на понос школе и 

дивљење пролазника. 

     Школа у Врњцима није била потпуно самостална – није имала свог Управника, већ је 

потпадала под управу школе у Врњачкој Бањи и носила је назив ДРУГА  ВРЊАЧКА ОСНОВНА 

ШКОЛА. Управитељ школе у Врњачкој Бањи и Врњцима био је Душан Тошић који је такође 

помагао изградњу школе. 

    На место Спасоја Драговића дошао је за учитеља у Врњцима Иво Јосипа Влах 1933.год. из 

Тетова а родом из Истре. Све до 1 фебруара 1936. у школи су била два одељења, а тада је због 

већег броја ученика отворено и треће одељење које је примио Прока Тошић, учитељ из 

Дубља. То треће одељење чинио је трећи разред. Почетком школске 1936/37.год. Миљко 

Броћић је по одлуци Министарства просвете премештен из Врњаца у Дубље, а на његово 

место постављена Милена Бошковић, учитељица из Јасиковице, среза Трстеник. Наредне 

године Иво Влах је премештен у Врњачку Бању а његово место попунио Јован Бошковић, муж 

учитељице Бошковић. Тада ДРУГА ОСНОВНА ШКОЛА у Врњцима добија своју управу а њен 

први Управитељ је Јован Бошковић. 
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                                               Фотографија након отврања школе 
Временом стара школска зграда није задовољавала потребе повећаног броја ученика 

која се кретала  око 300 ученика, тако да је 1988. год. започета изградња новог школског 

објекта. Нови школски објекат сазидан је 1996. год. на простору од 794 м2. Спрат школе 

завршен је 2009. год. тако да се настава одвија у једној смени. Подручје основних школа 

утврђено је Одлуком бр. 61-20/73-01 од 12.07.1973. године о одређивању подручја основних 

школа коју је донела Скупштина Општине Врњачка Бања, затим Одлуком бр.61-248/79 од 

06.11.1979. год., и Закључком ИО СО Врњачка Бања бр. 610-35/93 од 18.03.1993. год, као и 

посебном Одлуком СО Врњачка Бања бр. 61-19/94 од 01.07.1994. год. 

 

                                                   Изградња нове школске зграде 

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради сазиданој 

1996. год., а за наставу су опремљене три учионице. Од 2009/10. год. ради и одељење 

продуженог боравка. 2004/05.год. изграђен је спортски терен. 

Место је смештено поред магистралног пута Краљево-Крушевац. У непосредној је 

близини Врњачке Бање (3 км), што доприноси погодном положају школе. Школа је повезана 

мрежом улица тако да је доступна ученицима. Ученици из три насељена места Штулац, 

Руђинци и Врњци похађају наставу у матичној школи. Организовани школски аутобус 

превози ученике до школе. Школске 2012/13.год.ученици из Угљарева уписују се у нашу 

школу због одељења продуженог боравка деце и територијалне близине матичне школе у 

односу на ОШ „Миодраг Чајетинац- Чајка“. 
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Школа поседује пространо двориште са изграђеним спортским теренима, зеленом 

површином која је затрављена и засађена цвећем. 

Од школске 2010/11. год. раде и два одељења продуженог боравка (мешовите групе). 

Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,250м2. 

Фискултурна сала се налази у школском дворишту. У наредној школској години очекује се 

изградња друге фазе (пратећих објеката) и употребна дозвола. 

Нови школски објекат сазидан је 1996. год. на простору од 794 м2. Спрат школе завршен је 

2009. год. тако да се настава одвија у једној смени. Подручје основних школа утврђено је 

Одлуком бр. 61-20/73-01 од 12.07.1973. године о одређивању подручја основних школа коју 

је донела Скупштина Општине Врњачка Бања, затим Одлуком бр.61-248/79 од 06.11.1979. 

год., и Закључком ИО СО Врњачка Бања бр. 610-35/93 од 18.03.1993. год, као и посебном 

Одлуком СО Врњачка Бања бр. 61-19/94 од 01.07.1994. год. 

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради сазиданој 

1996. год., а за наставу су опремљене три учионице. Од 2009/10. год. ради и одељење 

продуженог боравка. 2004/05.год. изграђен је спортски терен. 

 

ИО Штулац 

Место је смештено поред магистралног пута Краљево-Крушевац. У непосредној је 

близини Врњачке Бање (3 км), што доприноси погодном положају школе. Школа је повезана 

мрежом улица тако да је доступна ученицима. Ученици из три насељена места Штулац, 

Руђинци и Врњци похађају наставу у матичној школи. Организовани школски аутобус 

превози ученике до школе. Школске 2012/13.год.ученици из Угљарева уписују се у нашу 

школу због одељења продуженог боравка деце и територијалне близине матичне школе у 

односу на ОШ „Миодраг Чајетинац- Чајка“. 

Школа поседује пространо двориште са изграђеним спортским теренима, зеленом 

површином која је затрављена и засађена цвећем. 

Од школске 2010/11. год. раде и два одељења продуженог боравка (мешовите групе). 
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Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,250м2. 

Фискултурна сала се налази у школском дворишту. У наредној школској години очекује се 

изградња друге фазе (пратећих објеката) и употребна дозвола. 

Побољшање материјално – техничких услова рада  

Школска 2017/2018.год. 

-уведен кабловски интернет у свим учионицама, као и бежични у холу школе 
- школска библиотека обогаћена са 29 наслова књига и 48 комада едукативног материјала  
- купљен рачунар за потребе рачуноводства 
- од средстава донације купљен лап топ рачунар 
- купљен образовни софтвер за интерактивну таблу 
- окречене учионица за први разред и учионица продуженог боравка 
- просторија у којој се некада налазила библиотека претворена је у наставничку канцеларију 
за учитеље 
- у наставничкој канцеларији на приземљу поставњена је чајна кухиња (висећи део и 
судопера)  
- на згради школе постављена нова пвц столарија 
- на приземљу и спрату школе реконструисани санитарни чворови (дечаци, девојчице и 
наставници по две кабине) 
- изграђен анекс спортске хале са просторијама: справарница, котларница, мушка и женска 
свлачионица, просторија за наставнике. 
 

Нешто што даје посебан дух школи поред, наравно, деце су и људи који раде у њој. Наводимо 

наставни и ненаставни кадар  текуће школске 2017/2018. године 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

 
Ред 
Број 

 

 
Име и презиме наставника 

 
звање 

1.  Дејан Аџић наставник разредне наставе 
2.  Весна Станчић наставник разредне наставе 
3.  Бранислава Ивановић наставник разредне наставе 
4.  Данијела Радовановић наставник разредне наставе 
5.  Марина Стефановић професор разредне наставе 
6.  Милијана Маричић професор разредне наставе 
7.  Андријана Богојевић професор разредне наставе 
8.  Јелена Чеперковић професор разредне наставе 
9.  Катарина Брђовић/Јелена Вучетић професор српског језика 
10.  Слободан Радаковић професор српског језика 
11.  Јелена Матић професор енглеског језика 
12.  Катарина Романов професор енглеског језика 
13.  Олгица Луковић професор француског језика 
14.  Оливер Миљковић професор француског језика 
15.  Марина Јовковић/Виолета Гавриловић професор француског језика 
16.  Марина Гочанин/Биљана Марковић 

Крагуљац 
професор ликовне културе 
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17.  Милица Сташић професор ликовне културе 
18.  Саша Јовичић професор музичке културе 
19.  Љубан Стевановић професор историје и географије 
20.  Јовица Сташић професор историје 
21.  Весна Радић професор физике 
22.  Марија Стојановић/Ивана Стефановић професор математике 
23.  Јасмина Гојковић/Јелена Катић професор математике 
24.  Милица Манојловић професор биологије 
25.  Војкан Добричић професор хемије 
26.  Анђелија Чановић професор техничког и 

информатичког образовања 
27.  Саша Вучинић професор техничког и 

информатичког образовања 
28.  Живојин Стошовић професор физичког васпитања 
29.  Владимир Јовановић професор верске наставе 

 
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 
 

Ред 
Број 

 

 
Име и презиме наставника 

 
звање 

1. Игор Дрманац директор школе 
2. Тијана Симоновић педагог/психолог 
3. Дејана Данојлић библиотекар 
 4. Јелена Томић секретар школе 
6. 

Стојанка Кнежевић 
административно- 
финансијски радник 

7. Предраг Ђокић домар школе 
9. Зорица Црноглавац помоћни радник 

10. Драгана Чеперковић помоћни радник 
11. Наташа Мандић помоћни радник 
12. Снежана Црноглавац помоћни радник 
13. Дејан Милошевић помоћни радник 

 
          

ШКОЛСКА 2017/2018.ГОДИНА 
 

 

СЕПТЕМБАР 

 
 Дана 01. септембра пријем за 22 првака приредили су ученици од првог до 

четвртог разреда. Први разред преузела је учитељица Бранислава Ивановић у 
матичној школи, a у ИО Штулац Марина Стефановић. Поздравну реч упутио је 
директор школе Игор Дрманац. Локална самуоправа је и ове године уручила 
ученицима по 4000,00 динара.  
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матична школа – пријем првака 
 

 Дана 13.09.2017. године одржано предавање Полицијске управе Врњачка Бања 
ученицима четвртог разреда на тему : „Безбедност у саобраћају“ одржан је за 
ученике ИО Штулац, а у матичној школи 22.09.2017. Такође предавање на исту 
тему одржано је и за ученике шестог разреда 21.09.2017.г.  

 
 Дана 25.09.2017. објављена је Јавна набавка број 117/2017 – Изградња анекса 

фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној 
школи „Младост“, општина Врњачка Бања на сајту Министарства привреде 
Републике Србије. Школа је у оквиру пројекта „Градимо заједно конкурисала 
преко Општине Врњачка Бања за наведени пројекат чија је процењена вредност 
24.044.083,69 динара.  

 

ОКТОБАР 

 

 Ове године Дечија недеља обележена је од 02.10. до 06.10.2017.године и у нашој школи 
под слоганом ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА – ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА. 
У току недеље ученици су имали многобројне кативности. У млађим разредима 
дискутовало се о Буквару дечијих права; пешачки излет до ИО Штулац; прављење 
играчака од природних материјала; гостовање мађионичара. У старијим разредима 
спроведена је активност „Школа у мојим рукама“ у којој су ученици били на позицијама 
учитеља/наставника, психолога, чистача, домара. Интересовање је било велико.  
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 Даана 13. и 14.10.2017. год. изведена је екскурзија ученика од петог до осмог 

разреда путним правцем: Врњци – Струганик – Бранковина – Ваљево – Лозница 

- Ужице – Врњци.  

      
 

      
 Дана 18.10.2017. године одржано предавање Полицијске управе Врњачка Бања 

ученицима четвртог разреда на тему : „Полиција у служби грађана“ одржан је за 
ученике ИО Штулац, а у матичној школи 20.10.2017. Такође предавање на исту 
тему одржано је и за ученике шестог разреда 12.10.2017.г. и 23.10.2017.г.  

 
 Дана 11.10. и 18.10.2017.године одржане су разне радионице које су водиле Тијана 

Симоновић, стручни сарадник-психолог, и Јелена Чеперковић, професор разредне 
наставе у продуженом боравку, наравно било је ту и других колега који су такође 
учествовали у припреми радионица. Учесници тих радионица су били ученици 7. и 
8. разреда. Радионице су биле у оквиру пројекта „Кад разумем, ја и умем“. 
 

 Дана 20.10.2017. године Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са 
Општином Врњачка Бања организовала је интерактивни саобраћајно-
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образовни час „Пажљивко“ за 212 ученика првог разреда основних школа са 
територије врњачке Општине у ком су учествовали и ученици првог разреда наше 
школе. 
 

НОВЕМБАР 

 Дана 15.11.2017. године одржано предавање Полицијске управе Врњачка Бања 
ученицима четвртог разреда на тему : „Насиље као негативна друштвена појава“ 
за ученике ИО Штулац, а у матичној школи 24.11.2017. Такође предавање на исту 
тему одржано је и за ученике шестог разреда 16.11.2017.г. 

 
 Наставници биологије, хемије, историје, француског и енглеског језика одржали 

су јавни час 23.11.2017. г. у холу школе на тему Здраве исхране. У јавном часу су 
учествовали ученици осмог разреда који су на француском и енглеском језику 
објаснили предности здраве исхране. На јавни час су били позвани и родитељи 
деце. 

 
 У петак, 24.11.2017.г. наставник Саша Вучинић одржао је Огледни час из 

техничког и информатичког образовања за ученике VI разреда на тему „Израда 
плана стана“.  

 

                          
 

 За ученице седемог и осмог разреда наше школе дана 28.11.2017.године 
организовано је предавање на тему „Репродуктивно здравље“. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 
 Дана 06.12.2017. године одржано предавање Полицијске управе Врњачка Бања 

ученицима четвртог разреда на тему : „Превенција и заштита деце од опојних 
дрога и алкохола“ за ученике ИО Штулац, а у матичној школи 08.12.2017. Такође 
предавање на исту тему одржано је и за ученике шестог разреда 07.12.2017.г. На 
овом предавању присуствовале су и представнице Канцеларије за младе које су 
спровеле квиз знања и најбољима поделиле штапове за пецање. 
 

 Додела пакетића за децу запослених наше школе је било 27.12.2017.године у холу 
школе. Организовано је и грицкалице и пиће за децу као и за њихове родитеље. 
Такође, организована је додела пакетића и за ученике у ИО Штулац од стране 
донатора- Канцеларија за младе Врњачка Бања.  
 



                                                                                                                      Школска 2017/2018.  
 

 11 

  
 

ЈАНУАР 

 
 Предавање полиције на тему „Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа“ одржано је у договору са представницима МУП-а –ПС Врњачка Бања за 
ученике четвртог разреда у матичној школи дана 12.01.2018.године и у ИО 
Штулац такође за ученике четвртог разреда 18.01.2018.године. Предавање на исту 
тему за ученике шестог разреда одржано је 18.01.2018.године. 

 Светосавска свечаност обележена 27.јануара 2018.г. Као и сваке године 
припремљен је пригодан културно уметнички програм.  
 

ФЕБРУАР 

 
 У периоду од 31.јануара до 19. фебруара трајао је зимски распуст. У том периоду 

извршена је репарација столица у наставничкој канцеларији. 
 Предавање полиције на тему „Превенција и заштита деце од трговине људима“ 

одржано је у договору са представницима МУП-а за ученике четвртог разреда у ИО 
Штулац 21.02.2018.г. и 23.02.2018.г за ученике четвртог разреда у матичној 
школи. Такође исто предавање одржано је за ученике шестог разреда 
22.02.2018.године у просторијама савремене учионице. 

 Предавање др Данијеле Карамарковић на тему „Здрава исхрана“ за ученике 7. и 
8.разреда дана 11.04.2018.г. 
 

МАРТ 

 
 Ватрогасна јединица у Врњачкој Бањи одржала је предавање на тему „Заштите од 

пожара“ за ученике четвртог и шестог разреда. За четврти разред предавање је 
одржано у матичној школи 16.03.2018., а у ИО Штулац 14.03.2018. Ученици шестог 
разреда имали су предавање 15.03.2018.године. 

 

АПРИЛ 

 
Дана 21.04.2018.године у просторијама наше школе одржан је семинар под називом 

„ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ/УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА – ОСЛОНАЦ ЗА БОЉА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“  

 
 Полагање камена темељца за Анекса фискултурне сале обављено је 

23.04.2018.године. у присуству бројних званица пре свега председника Општине 
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Врњачка Бања г-дина Бобана Ђуровића са сарадницима, директора јавних 
предузећа и установа, ученика, запослених и мештана Врњаца, Руђинаца. 
 

  
 Ватрогасна јединица у Врњачкој Бањи одржала је предавање на тему „Заштита од 

техничко – технолошких опасности и природних непогода“ за ученике четвртог и 
шестог разреда. У матичној школи предавање за четврти разред је одржано 
27.04.2018.године, а у ИО Штулац 25.04.2018. За ученике шестог разреда 
предавање је одржано 26.04.2018.године. 

 Након полагања и камена темељца у оквиру Пројекта „Градимо заједно“ радило се 
на замени столарије на објекту нове школске зграде.  

  
 У оквиру Професионалне оријентације ученици наше школе посетили су 

предузеће „Euro Car Stanić“ 28.04.2018.год. Ученици су се упознали са занимањима 
аутомеханичар, рад на техничком прегледу, финансијско – рачуноводствених 
послова и менаџера продаје.  
 

  
 За ученике четвртог разреда Удружење за помоћ животињама и едукацију 

грађана „Свет наде“ током другог полугодишта држали су предавања на теме 

заштите животиња и природе са подизањем еколошке свести.  
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МАЈ 

 
 Наша школска слава „Ђурђевдан“ обележена је 06.маја 2018.год. у присуству 

бројних званица. Као и сваке године припремљен је пригодан културно – 
уметнички програм.  
Не заборављамо нашу добротворку Милунку Видаковић па је и ове године 
приређена кратка представа поводом отварања школе у Врњцима 1930.године.  
 

 
 

 
 

 За дан школе изашао је и трећи број школског часописа „Младост“. У њему се могу 
наћи информације шта се значајно дешавало у току године између обележавања 
два дана школе.  

              
 

 Крос РТС-а обележен је 11.маја 2018.год. Сви ученици наше школе одазвали су се 
трчању према пропозицијама, а на делу пута од раскрснице према школи до 
предузећа „Мебел Савић“.  

 Дана 17.маја радили смо на уређењу спортског терена: обележавању, фарбању 
голова и кошева.  
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 Током друге половине маја наставило се са зидањем објекта Анекса фискутурне 
сале и замени столарије на објекту школе.  

  
 

 Дана 25.05.2018. год. изведена је екскурзија ученика од првог до четвртог 

разреда наше школе путним правцем: Врњци – Јагодина – Врњци. 

 

ЈУН 

 
 Полагање Завршног испита обављено је 18,19 и 20.06.2018.године из српског 

језика, математике и комбинованог теста.  
 Дана 23.јуна 2018.године одржана је Свечаност поводом завршетка школовања 

генерације 2003.годиште одељењских старешина Јелене Матић и Анђелије 
Чановић. На самој свечаности одржан је концерт сестара Шеровић на калвиру и 
виолини. На свечаности су уручена сведочанства, уверење, Вукове дипломе, 
посебне дипломе и диплома Ученику генерације. За ученика генерације 
проглашен је Давид Срећковић, добитник многобројних диплома са општинских, 
окружних, републичких такмичења, али и добар спортиста.   
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 Давид Срећковић 
Ученик генерације 

 
 Студијско путовање запослених изведено је у периоду од 24. до 29.јуна 2018.год. 

на релацији: Врњци – Требиње - Херцег Нови – Котор  - Врњци 

  

ЈУЛ И АВГУСТ 

 
 Током јула и августа радило се на изградњи Анекса фискултурне сале, прозора и 

санитарних чворова у објекту школе.  
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 Дана 21.08.2018.год. у нашој школи одржан је семинар „Тематски дан – наставник 
практичар и истраживач. Наставници су били радни, надоградили своје знање.  
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САВЕТ РОДИТЕЉА 2017/2018.Г. 
 

Ред.број Име и презиме родитеља Представник одељења 
1.  Видаковић Марина 1/1 
2.  Иван Јовановић 2/1 
3.  Ракић Наташа 3/1 
4.  Предраг Котлајић 4/1 
5.  Бобан Степић ИО Штулац 1-3 
6.  Ђорђевић Иван ИО Штулац 2-4 
7.  Бојана Весић 5/1 
8.  Иван Николовски 6/1 
9.  Радисав Миодраговић 6/2 
10.  Слађана Трифуновић 7/1 
11.  Топаловић Слађана 8/1 
12.  Иван Филиповић 8/2 

Сарадња са Саветом родитеља била је веома успешна и продуктивна. 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР 
 
 

Сарадња са Школским одбором била је веома задовољавајућа. Школски одбор је доносио 
Одлуке везане за унапређивање услова рада школе, подржавајући акције и иницијативе 
директора школе и наставног особља.  
 

Састав Школског одбора  
 
Ред.број Име и презиме члана  Представник 

1. Оливер Миљковић представник школе 
2. Весна Станчић представник школе 
3. Анђелија Чановић представник школе 
4. Данијела Предолац представник Савета родитеља 
5. Предраг Котлајић представник Савета родитеља 
6. Миљан Лазаревић представник Савета родитеља 
7. Мила Луковић представник Локалне 

самоуправе 
8. Небојша Стаматовић представник Локалне 

самоуправе 
9. Mиломир Кузмановић представник Локалне 

самоуправе 
 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 2017/2018.г. 

Ред. 
Број  

Име и презиме ученика Представник одељења 

1. Ђорђе Булатовић, представник у ШО 7/1 
2. Михајло Јевремовић, тим за заштиту од насиља  7/1 

3. Марија Станојчић  8/1 

4. Страхиња Савковић, заменик председника УП  8/1 
5. Кристиан Томић, представник у ШО 8/1 
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6. Нина Лекић, записничар УП 8/2 
7. Игор Филиповић , председник УП 8/2 
8.  Јана Петровић  8/2 

 

      Сарадња са Ученичким парламентом је била изузетна. Чланови су спровели 

многобројне акције културног, спортског и хуманог карактера. Све похвале са жељом 

наставка успешне сарадње.  

 

        Захвалност сарадницима на пројекту „Професионална оријентација“: 

 

  „Еуро кар Станић“ – Врњачка Бања – власник Горан Станић 

 Гимназија Врњачка Бања 

 Угоститељско – туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања 

 

 Уредници:                         

Игор Дрманац, директор школе 

Тијана Симоновић, психолог     

 

 

ОШ“Младост“ 

Железничка 26 

Врњци 36217 

Тел/факс: 036/631-885; 631—468 

Емаил: osmladostvb@mts.rs 

                  direktor.bm@gmail.com 

Web site: osmladostvrnjci.edu.rs 

mailto:osmladostvb@mts.rs

