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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

   Школи у Равнима је одобрен рад  1899.год. у кући Недељка Ђоковића која је била 

преуређена за ту сврху. Првог октобра 1899.год. у Равни стиже први учитељ Глигорије 

Јовановић Мамуровац и школа почиње са радом. Кад је школа отворена школској општини 

припадала су села Равни, Скржути, Никојевићи, Дрежник и Рожанство. Нова школска зграда 

на месту где се и сада налази Равањска школа била је завршена пред јесен 1909.год.  

   Са почетком Првог светског рата скола престаје са радом и поново се отвара на пролеће 

1919.год. Те 1919-те и Дрежник је добио школу која је такође била отворена у приватној 

кући Ђорђа Николића и ту је радила до 1925.год. када је сазидана нова школска зграда. 

   У Никојевићима је основано одвојено одељење Равањске школе 1931.год.које је почело 

са радом у кући Вука Цицварића. Већ 1932.год. школа у Никојевићима постаје самостална. 

Радила је до 1936.год., тада престаје са радом, а ученици настављају школовање у 

Равнима.Са крајем рата 1945.год. школе су поново почеле са радом. 

   Од 01.септембра 1950.год.дотадашња четвороразредна основна школа у Равнима 

прераста у осмогодишњу школу. 

   Од 1957.год. школа у Равнима носи име Манојла Смиљанића по студенту Манојлу 

Смиљанићу родом из Равни, партизанском борцу и комесару партизанске фабрике оружја 

и муниције из Ужица, који је погинуо заједно са радницима-пушкарима приликом 

експлозије у трезорима у Ужицу 22. новембра 1941.год. Такодје, 1957.год. године основне 

школе у Никојевићима и Вранама које су до тад биле самосталне ушле је у састав школе у 

Равнима. 1979.године школа је добила нову зграду у којој се и данас одвија настава. 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗГЛЕД ШКОЛЕ 

 

 

 

  Село Равни се налази на 24km југоисточно од Ужица на надморској висини 526m. Граничи 
се са општином Ариље, а југозападно са селом Сирогојном. Кроз село протиче река 
Приштавица, а иначе село је једна еколошки очувана средина. 
   Површина школе у Равнима је 1906 m2 са једном учионицом за предшколску групу, четири 
учионице за ученике до четвртог разреда, 7 учионица за кабинетску наставу и фискултурну 
салу. Простор око школе је уређен, један део дворишта је асфалтиран као спортски терен, 
а велики део је зелена површина. У школи ради ђачка кухиња и ђачка задруга. 
   У школској 2015/2016.год. извршена је модернизација изгледа школе. Од зајма од 
Европске инвестиционе банке промењена је унутрашња и спољња столарија, спољашње 
фасаде и  плафони у обе школе. Обе школе су и окречене. Ремонтован је систем грејања, 
уређени мокри чворови и грејање у фискултурној сали у Равнима. Обновљен је кров и 
подови и урађени су мокри чворови  у ИО Дрежник. Од средстава из буџета општине 
уређени су ограде школских дворишта матичне школе и ИО Дрежник. Од сопствених 
средстава замењени су подови у канцеларији административних радника и наставничкој 
канцеларији и набављена потребна наставна средства.  
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МИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Александра Јокић Српски језик (Равни) 

Срђан Ковачевић Српски језик (Дрежник) 

Весна Дедић Енглески језик 

Владан Цицварић Енглески језик 

Душко Мијаиловић Руски језик 

Даница Пецовић Ликовна култура 

Драгица Томић Музичка култура 

Милош Рацић Историја 

Јелисавета Гаговић Географија 

Драгица Томић Физика 

Ана Пауновић Биологија 

Светлана Буквић Хемија 

Тања Конатар Физичко васпитање 

Зоран Тодић Верска настава 

Благомир Ђедовић Математика (Равни) 

Радмила Марковић Математика (Дрежник) 

Горан Гардић Техничко и информатичко образовање 

Радивоје Ђокић Техничко и информатичко образовање 

Јелисавета Гаговић Грађанско васпитање 

Светлана Буквић Информатика и рачунарство 

Милош Рацић Свакодневни живот у прошлости 

Светлана Буквић Домаћинство 

Даница Пецовић Сликање, цртање и вајање 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (РАЗРЕДНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Милан Весовић 1.разред (Равни) 

Душан Глоговац 2.разред (Равни) 

Мирјана Милојевић 3.разред (Равни) 

Иван Филиповић 4.разред (Равни) 

Славица Дрчелић 1. и 3.разреди (Дрежник) 

Снежана Грбић 2. и 4.разреди (Дрежник) 

Драга Савић 1. и 3.разреди (Никојевићи) 

 



 

ВАСПИТАЧИ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Зорица Ивковић Васпитач (Равни) 

Јелена Милићевић Васпитач (Дрежник) 

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Надежда Босиљчић Директор школе 

Биљана Анђић Секретар школе 

Миљка Обреновић Шеф рачуноводства 

Љуба Милојевић Рачуновођа 

Светлана Сокић Библиотекар 

Лана Ристановић Куварица 

Ацо Ристановић Ложач 

Горан Цицварић Домар 

Драгина Савић Хигијеничар (Равни) 

Далиборка Старчевић Хигијеничар (Равни) 

Зоран Цвијовић Хигијеничар (Дрежник) 

Марина Симовић Хигијеничар (Дрежник) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Равни 

Припремни предшколски програм је похађало и успешно завршило девет ученика. 

Први разред је похађало и успешно савладало наставни план и програм девет ученика. 

 2.разред 3. разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Одличних 7 7 5 7 4 3 3 

Врло добрих 3 5 4 6 4 3 6 

Добрих     3 2 4 2 

Довољних        

Број ученика 10 12 9 16 10 10 11 

 

   У другом разреду све петице су имали: Илић Бојан, Старчевић Невена, Старчевић Марина, 

Цицварић Лазар и Раковић Жарко. 

   У трећем разреду све петице је имала Томић Марица. 

   У четвртом разеду све петице су имали: Ристичевић Невена, Митрић Марија и Павловић 

Наташа. 

   У петом разреду све петице су имали Ћосовић Марина и Јеремић Лена. 

   У шестом разреду све петице је имала Ристановић Кристина. 

   У седмом разреду све петице је имао Савић Никола. 

   У осмом разреду све петице је имала Вранић Весна која је изабрана за ђака генерације. 

Вранић Весна је добила и посебну диплому из руског језика. 

 

 

 

 

 



Дрежник  

Припремни предшколски програм је похађало и успешно завршило два ученика. 

Први разред је похађало и успешно савладало наставни план и програм четири ученика. 

 

 2. разред 3. разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Одличних 2 1  2 2  3 

Врло добрих  2  1 1  3 

Добрих  3 1 2 1 2 2 4 

Довољних        

Број ученика 5 4 2 4 5 2 10 

 

Све петице су имали Милутиновић Борко из другог разреда,  Милутиновић Драгутин из 

петог разреда, Милутиновић Невена и Милутиновић Јелена из шестог разреда. 

Никојевићи 

Први разред је похађао и успешно савладао наставни план и програм један ученик. 

 3. разред 

Одличних 2 

Врло добрих  

Добрих  1 

Довољних  

Број ученика 3 

 

Све петице су имали ученици Илић Василије и Милинковић Ружица. 

 

 

 

 



ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И УСПЕСИ УЧЕНИКА 

 

 

31.8.2015. Седница Наставничког већа 

4.9.2015. Одржан општи родитељски састанак у школи у Равнима поводом почетка 2015/2016. 

године ван шлолских просторија због извођења радова у самој школи. 

9.9.2015. Одржан општи родитељски састанак у Издвојеном одељењу у Дрежнику из истих разлога 

као и у матичној школи. 

15.9.2015. Седница Школског одбора и Савета родитеља 

17.9.2015. Традиционални тридесет четврти по реду Сусрети  аматерских група Златиборског округа 

организовани су у Равнима, а домаћин сусрета је наша школа. На Сусретима се надметало 

седамнаест група. 

 

26.9.2015. Дан школе је обележен пригодним садржајима у школи у Равнима и ИО у Дрежнику. 

10.10.2015. Медицинско село у Равнима. У суботу 10.октобра је организован преглед становништва 

околних села. У организацији је учествовала и наша школа која је уступила просторије кухиње и 

учествовала у организацији доручка и ручка за учеснике. 

17.10.2015. У трци „За срећније детињство“ у организацији Црвеног крста Ужице учествовали су 

ученици наше школе. Ученице другог разреда оствариле су запажен успех. Марина Старчевић је 

била прва, Милица Милићевић трећа. Ученица осмог разреда Сања Обућина је била трећа. 

19.10.2015. Седница Школског одбора 



22.10.2015. У оквиру пројекта „Русији са љубављу у походе“  22.-30.октобар наставник наше школе 

Душко Мијаиловић и ученици осмог разреда Весна Вранић и Вељко Вукотић посетили су Руску 

федерацију, односно градове Москва и Јарослав. 

2.11.2015. Седница Школског одбора 

6.11.2015. Седница Наставничког већа и Одељенска већа 

13.11.2015. У ИО Никојевићи чланови Дечијег савеза посадили Дрво генерације као добродошлицу 

ђацима првацима у школском дворишту. 

 

 

 

 

 



13.11.2015. У ИО Дрежник организован маскенбал за ученике од првог до осмог разреда. 

 

 



 

 

20.11.2015. Седница Савета родитеља 

20.11.2015. Обележен Светски дан детета (игром и песмом у школском дворишту) у организацији 

Ђачког парламента.2.12.2015. Школа одбојке ОК „Форма“ одржана у сали школе час одбојке. 

3.11.2015. Обележен Међународни дан деце са сметњама у развоју у организацији Ђачког 

парламента. 



9.12.2015. Школу посетили представници Удружења грађана „Млади са мисијом“који су поклонили 

ученицима предшколског узраста, првог и другог разреда пакетиће направљене у Холандији од 

стране деце сличног узраста. 

16.12. 2015. Школу посетили представници ПУ Ужице одсек Пограничне полиције за странце, 

сузбијање илегалних миграција и трговине људима који су одржали предавање на тему „Борба 

против трговине људима“ ученицима седмог и осмог разреда. 

25.12.2015. Полазници „Свакодневног живота у прошлости“ организовали манифестацију 

„Коледари у Дрежнику“којом су оживели дух старословенске културе. 

 



 

 

30.12.2015. У матичној школи са ученицима првог и четвртог разреда – члановима Дечијег савеза 

организовани „Новогодишњи маскенбали“. Од ученика првог разреда најбољу маску је имала Сара 

Симић, а од ученика четвртог разреда Ана Меловић. 



 

 

 



 

27.1.2016. У матичној школи и ИО Дрежник обележена школска слава Свети Сава пригодним 

свечаностима. 

 



 

 

29.1.2016. Седница Одељенског већа и Наставничког већа 

Успеси ученика наше школе на општинским такмичељима 

27.2.2016. Општинско такмичење из математике 

1. Марица Томић – трећи разред – треће место 

2. Кристина Ристановић – шести разред – треће место 

5.3.2016. Општинско такмичење из хемије 



1. Никола Савић – седми разред – треће место 

6.3.2016. Општинско такмичење из историје  

1. Михајло Лијескић – осми разред – друго место 

13.3.2016. Општинско такмичење из географије 

1. Михајло Лијескић – осми разред – друго место 

2. Ивана Раковић – осми разред – друго место 

 

 

22.3.2016.  Презентација Уметничке школе 

5.4.2016. На наградном конкурсу „Крв живот значи“ Црвени крст Србије – Ужице ученик Василије 

Илић је освојио прво место, а ученица Ружица Милинковић треће место. 

 

12.4.2016. Седница Одељенског већа 

20.4.2016. Седница Наставничког већа 

 

 

 

 



Успеси ученика наше школе на окружним такмичењима 

3.4.2016. Окружно такмичење из хемије 

1. Никола Савић – седми разред – треће место 

9.4.2016. Окружно такмичење из биологије 

1. Лена Јеремић – пети разред – друго место 

2. Марина Ћосовић – пети разред – треће место 

3.Невена Милутиновић – шести разред- друго место 

4. Јелена Милутиновић – шести разред – треће место 

10.5.2016. На градском такмичењу ученика четвртог разреда основних школа Града Ужица у квизу 

„Шта знаш о Црвеном крсту“ ученици наше школе  Александар Раковић, Невена Ристичевић и 

Марија Митрић су освојили прво место. 

 

 

 

 

 

 

 



15.5.2016. Са полазницима „Свакодневног живота у прошлости“ организовано традиционално 

такмичење  „Хајдуковање“ у ИО Дрежник. 

 

 



 

 

 



 

20.5.2016. Екскурзија – ученици од првог до четвртог разреда су путовали на релацији Равни-

Београд. 

Ученици од петог до осмог разреда су путовали на релацији Равни-Нови Сад (дводневна 

екскурзија). 

 



 

 

31.5.2016. На међурегионалном такмичењу ученика четвртог разреда основних школа у квизу „Шта 

знаш о Црвеном крсту“ ученици наше школе  Александар Раковић, Невена Ристичевић и Марија 

Митрић су освојили прво место. 



 

2.6.2016. Седница Одељенског већа за ученике осмих разреда 

3.6.2016. Седница Наставничког већа 

5.6.2016. Другарско вече 

 



14.6.2016. Свечано обележен завршетак наставе у овој школској години. 

21.6.2016. Седница Одељенског већа 

21.6.2016. Седница Наставничког већа 

27.6.2016. Седница Наставничког већа 

 

 

 

 

 

 


