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65 ГОДИНА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

“НХ СИНИША 

Народни херој  
Синиша Николајевић  

(1914–1943) 
Војно лице, потпоручник у војсци 

Краљевине Југославије, у II светском 
рату је имао чин потпуковника. Био је 
начелник Штаба 17. источнобосанске 

дивизије. 
Погинуо је 1943. г. у нападу немачке 

“Вражје” дивизије.  



65 ГОДИНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
„НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”  

Као и многе друге школе које носе имена славних и заслужних људи, тако и наша 
школа носи име једног од многобројних хероја које је дала наша револуција. 
Знате ли ко је био Синиша Николајевић? 
Кажу да, ако је човек велики, сећање на њега не може бити мало. 
Рођен је 11. децебра 1914. године у Пироту у седмочланој породици. Основну 
школу и гимназију учио је у многим местима у Србији, а матурирао је у Трећој 

мушкој гимназији на Врачару. 
Након тога, уписује Војну 
гимназију. 
Био је активни официр војске 
краљевине Југославије, учесник 
Народноослободилачке борбе и 
народни херој. 
По природи тих, повучен, веома 
поносан и правољубив. Због 
таквих својих особина био је 
омиљен међу друговима.Те 
његове карактерне црте и 
војничка способност учиниле су га 
правим херојем. 
Постоји једна анегдота када је 
издајник Милан Недић формирао 
српску владу, почело је и 
организовање српских јединица. 
Све официре који су избегли 
заробљавање регрутовали су у 
нову војску. Синишу су, такође, 
укључили у Недићеву стражу. 
Међутим, он није хтео да обуче ту 

униформу издајника. „Ја морам да напустим ове издајничке формације“, рекао је. 
Прилика за то му се врло брзо указала, када је са групом официра упућен у Шабац, 
да помогне борби против партизана.Ту прилику ће искористити и уместо у Шабац, 
побећи ће код сестре и зета у Жарково. Погинуо је од гранате у тренутку када је са 
члановима штаба бригаде разгледао секције терена, тражећи најпогоднији пут за 
извлачење рањеника. Био је командант способан да одушеви борце. Волео је да 
има добар преглед у борби, али и да упадне у прве борбене редове да би помогао 
борцима да се што живље боре. У јуришима је редовно био међу првима. Записан 
је у неколико значајних битака. Познат је као скроман старешина и одличан друг, 
који је често из највеће ватре извлачио рањенике. Ми се поносимо именом Синише 
Николајевић. 
Принципијалан и одлучан, храбар и осећајан, необично стрпљив и изванредно 
спретан у разговору са људима, био је један од највољенијих војника. Једном речју 
био је командир и друг за кога су борци били спремни све да учине. 
За хероја је проглашен 20. октобра 1951. године, а наша школа од 1955. године са 
поносом носи његово име. 
 



ХИМНА ОШ „НАРОДНИ ХЕРОЈ 
СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ” 

 

Оургнуо си се од љубави наше, 

пуу уе је водио већем циљу. 

Позив беше из самог срца увог, 

уборби за слободу народа свог. 

 

Хвала Ти шуо даде удео свој, 

за слободу нас и деце наше, 

Ти ниси жалио уада себе, 

знај да поносни ми смо на Тебе. 

 

О хероју заборављен ниси, 

Твоје име на улазу школе, 

подсећа децу на жруве рауа 

досуа је њих изгубило брауа.. 



РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
Драги ученици, поштовани наставници, родитељи, радници, сарадници  
и пријатељи школе,  
 

Те давне 1966. године пошао сам у први разред . Сви ми 
који смо живели недалеко од школе, пошли смо у 
Синишу. Игром случаја, по завршетку студија, прво радно 

место ми је било баш Основна школа „НХ Синиша 

Николајевић“. Поносан сам и срећан што радим у овој 
нашој школи са кадром који се само пожелети може. 
Част ми је да вас срдачно поздравим поводом Дана школе  
Овај важни Јубилеј наше образовне установе, ове године, 
због здравствене ситуације изазване вирусом Ковид 19, 
нажалост, нећемо обележити како бисмо иначе. 
Зато вам се обраћам овим говором или боље рећи писмом 
у нешто другачијем тону. 

 
Пре 75 година наша школа започела је своју образовно-
васпитну мисију, а са садашњим именом 65 година. 
Колико је само учитеља и наставника за то време 
уткало своја знања и умећа учећи ђаке и градећи 

њихове будућности... 
Колико је наших ученика изградило светле путеве пратећи све оно што су им говорили 
радници наше школе, учитељице, наставници, педагози, психолози... 
Драго ми је и поносан сам што је и данас тако. 
У овим смутним временима, осећам се још више позваним да нас све подсетим на 
важност знања, учења, духовности, образовања. 
„Образовање је највеће оружје које можемо употребити да променимо свет.“ 
(Нелсон Мендела) 
„Нема горих људи од оних који се противе просвећењу и образовању народа. 
Такви, да могу, и сунце би угасили.“ (Доситеј Обрадовић) 
Позивам се на речи нашег просветитеља Доситеја, чију смо награду добили 1983. 
године за значајна достигнућа у области образовно-васпитног рада. Она нас чини 
привилегованим и поносним, али и обавезује да наставимо да радимо предано, 
посвећено, креативно, борбено. 
Онако како је радио Доситеј. 
Онако како је радио и наш народни херој Синиша Николајевић. 
Онако како радите сви ви, драге моје колеге. 
 
Посебно сам вам захвалан на снази коју сте показали. Али и на идејама, 
предлозима, на сарадњи, на колегијалности, стручности и умећу. 
Хвала свом особљу за допринос ових година и велико хвала ученицима на 
наградама и медаљама. Оне су доказ нашег рада и круна нашег труда. 
Упућујем вам честитку поводом овог свечаног дана за нашу школу и позивам 
да се чувате и останете здрави! 
 
Срдачан поздрав, 
Влатко Кљајић, директор школе 

Влатко Кљајић рођен 4.5.1959. године у 
Београду 

занимање: мастер учитељ 
тренутно обавља функцију директора школе  

 



О СИНИШИ ПИСАЛА СУ НАША ДЕЦА... 

УЧИ МЕ СИНИША ДА БУДЕМ МИСЛИША 

 

Има код нас на Врачару 

једна зграда стара. 

То је моја школа 

која чуда ствара. 

Сваког дана нове приче, 

на бајку ми оне личе. 

О природи, о човеку, 

научим и песму неку. 

Рачунаре волим јако 

и Музичко ми је лако. 

Са шестаром ја се борим, 

морам кружницу да створим. 

Бројеве и слова пишем, 

због домаћег ја уздишем. 

Ал’ кад Сања да ми пет, 

Мој је тада цео свет. 

Уна Гујаничић IV/3 

Тема овогодишње прославе Дана школе јесте Тчи ле 
Синиша еа буеем Мислиша. Тим поводом наша школа 
расписала је лиуерарни конкурс. Награђени ученици су: 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ ОД 5. ДО 8. 
1. Јована Узелац 8/1 
2. Немања Парлић 6/3 
3. Алекса Ћурчић 5/2  
      Павле  Суојановић  5/3 

МЛАЂИ РАЗРЕДИ ОД 1. ДО 4. 
1. Уна Гујанчић 4/3 
2. Мелек Делимеђац 4/3 
3. Миша Суџуковић 4/4 



О СИНИШИ ПИСАЛА СУ НАША ДЕЦА... 

УЧИ МЕ СИНИША ДА БУДЕМ МИСЛИША 

Једну од највреднијих пословица научио ме је Душко Радовић: „Од 
колевке, па до гроба, најлепше је ђачко доба“. 

Пре осам година, први пут сам дошла у двориште Основне школе ,,НХ 
Синиша Николајевић“. Двориште је било пуно разигране деце која су 
својим осмесима, али и тремом, испуњавала атмосферу. Сећам се тога 
као да је јуче било, само подсећање на то ми извуче благи осмех. Кроз 
школовање стекла сам доста пријатеља, али и оних који нису били баш 
пријатељски насторијени... Научила сам да поштујем старије, чак сам и 
заволела историју и енглески, стекла сам навику да учим и исто тако 
нађем времена за забаву. Гледала сам носталгичне слике са рекреативних 
настава и сећала се како смо се лепо проводили и колико смо сви били 
узбуђени што први пут идемо од родитеља, иако је то било само на 
неколико дана. Није ми било важно где идемо, све док сам са својим 
пријатељима. У школи су били и разни занимљиви догађаји, као што су 
Дан школе или школска слава. Наравно, увек сам се трудила да што више 
допринесем школи или барем мало помогнем када је то било потребно. 
Близу улазних врата школе постоји део зида на коме се налазе слике наше 
школе из давних времена. Све је изгледало тако другачије, али и тако 
познато, у исто време. Увек ћу памтити када сам певала у хору за Дан 
школе, осећај је био диван. Знала сам да притом учествујем у традицији 
своје школе. Понекад је било тешко да се дуго стоји пред публиком, али 
задовољна лица која су нас посматрала са поносом, дала су нам 
охрабрење да будемо још бољи. 

Ходницима су одјекивали гласни разговори и смех, а на великом одмору 
увек је постојала нека нова тема о којој се дискутовало. Уочи јесени, са 
високог дрвећа у школском дворишту, падало би лишће које би увек 
направило шарени тепих преко целе површине дворишта. Највише сам 
волела да идем у школску библиотеку, поготово зими, када бих седела за 
столом, окружена књигама, док кроз прозор гледам како снег покрива 
кровове оближњих зграда...  

Дошао је и осми разред , што значи да ћу морати да се опростим од моје 
школе, али увек ћу је памтити у најбољем светлу и заувек ће имати 
посебно место, како у мом сећању, тако и у мом срцу. 

 

Јована Узелац VIII/1 



ШКОЛА НЕКАД И САД 

Основна школа „НХ Синиша Николајевић“ има дужу предисторију и води 
порекло од грађанских школа пре другог рата око 1937. године. 
„Трећа мушка грађанска школа“ је почела са радом 1945. године у Улици 
Стојана Протића, данашња Божидар Аџије. Те исте године добија назив 
„Друга мешовита грађанска школа“. Септембра исте године укидају се све 
грађанске школе и оснива се „Осма мушка непотпуна гимназија“. Било је 
677 ученика у 17 одељења. Због великог прилива ученика, школа се сели у 
тадашњу зграду „Прве женске гимназије“ у улици Георги Димитрова, 
данашња „Пета београдска гимназија“. У тој згради школа је радила до 
септембра 1948. године. Тада се пресељава у школу „Војислав Илић“, у 
Улици Војислава Илића. Школа мења назив 1951. године у „Девету 
мешовиту гимназију“, а исти орган 1954. године мења назив у „Двадесет 
друга београдска гимназија“. 
24.јуна 1955. године, решењем града Београда „Двадесет друга гимназија“ 
постаје осмогодишња школа, а у новембру исте године, на предлог 
тадашње општине Неимар школа добија назив Осмогодишња школа „НХ 
Синиша Николајевић“ . Школа је тада имала 620 ученика. Законом о 
основној школи 1959. године осмогодишње школе постају основне школе и 
школа добија данашњи назив Основна школа „НХ Синиша Николајевић“ . 
Школа је до децембра 1960. године радила у згради Основне школе 
„Војислав Илић“, а тада се сели у зграду у улици Тимочка 24, где је и 
данас. 



ШКОЛА НЕКАД И САД 

У јуну 1964. године укинута је Основна школа „Војислав Илић“ и 
Основна школа „Сутјеска“, данашња „Душан Дугалић“. Већина ученика 
и наставника из школе „Војислав Илић“ прелази, а сви ученици и 
наставници из „Сутјеске“ прелазе у „НХ Синиша Николајевић“. Те 
школске 1964/1965. школа има преко 1400 ученика, 42 редовна 
одељења и 10 одељења за образовање одраслих. У наредном периоду 
долази до постепеног смањивања броја ученика, због рушења околних 
кућа. Школске године 1974/1975. уведена је целодневна настава за 
млађи узраст и две групе продуженог боравка за старије ученике. 
Школа прелази да ради у једну смену, а такође почиње да не ради 
суботом. До тада се радило шест дана у недељи. Године 1980. у школи 
је било 820 ученика, распоређена у 26 одељења. Радило се 
комбиновано. Било је одељења која су ишла, млађи узраст, само 
преподне–класична настава, док су остали били у целодневној настави 
од 08,00-16,00 часова. Старији ученици су ишли у две смене. Број 
ученика је варирао, али се кретао у оквиру од 800 ученика. У периоду 
од 1990. до 1999. године смањио се број ученика на око 650 због ратних 
година. Драстичан пад је уследио од 2008-2013. године. Те 2013. 
године, у школи је било 420 ученика распоређена у 17 одељења. Школа 
је почела да ради у једној смени. 



ШКОЛА НЕКАД И САД 

Од 2008. године и све до 2019. године, радило се у једној смени. Те 
године поново почиње да ради у две смене због повећања броја ученика. 
Од 2013. па до данас се значајно повећао број ученика. 
У школској 2020/2021. у школи има 712 ученика, распоређених у 28 
одељења. Школа има 13 група продуженог боравка ученика. 
Основна школа располаже са 23 учионице, кабинетом за информатику, 
библиотеком са читаоницом, трпезаријом и две фискултурне сале. Свака 
учионица има компјутер, пројектор, штампач. У шест учионица постоје 
интерактивне табле. У школи постоји амрес мрежа, а недавно је 
инсталиран оптички кабал за интернет. 
Без одличног кадра, ова техника би била само слово на папиру. Наставни 
кадар је подмлађен и са пуно жара и ентузијазма прилази сваком 
задатку, како би што више пружио знања ученицима. Психолошко-
педагошка служба је одлично организована и пружа помоћ како 
ученицима, тако и наставницима. Не могу, а да не поменем остале 
чланове колектива, који вредно и одговорно обављају све задатке. 





САВРЕМЕНА НАСТАВА 

У данашње време савремена наставна средства налазе велику примену у 
настави и учењу. Начин извођења наставе из свих предмета у основној 
школи временом је мењан и прилагођаван таквом стицању знања да се 
код ученика развијају различите спососбности. У данашње време, 
наставна средства и технички уређаји омогућују да се њиховом 
применом, наставно градиво представља ученицима на очигледан, 
динамичан и занимљив начин. 
Неминовно је да примена савремених наставних средства у будућности 
свакако постаје главни извор и носилац знања, али  без одличног кадра, 
ова техника би била само слово на папиру. Наставни кадар је подмлађен 
и са пуно жара и ентузијазма прилази сваком задатку, како би што више 
пружио знања ученицима. 

Наставна средства и технички уређаји треба да помогну ученику да боље 
сагледа и усвоји предвиђено градиво. У овим променама које су 
неизбежне кључна улога припада наставнику, он све више треба да буде 
ментор, онај који води и помаже ученицима да дођу до знања. 



ХУМАНОСТ НА ПРВОМ МЕСТУ 

Ученички парламент је у сарадњи са Црвеним крстом наше школе сваке 
године организује хуманитарну акцију прикупљања ствари за прављење 
новогодишњих  пакетића деци којој је то најпотребније. Сви у школи узели су 
учеше тако да је ту било свега од играчака, слаткиша, књига, одеће и 
најлепших жеља. Учитељица Олгица Пантелић је задужена за организацију 
испред Црвеног крста наше школе, а Ученички парламент са наставницом 
Невенком Миливојевић прошле године је један део пакетића направио и 
заједно са осталим сакупљеним пакетићима однео у Прихватилиште за децу 
Београда.  Сви у прихватилишту су се захвалили нашој школи на поклонима, 
али загрљаји деце и њихова срећна лица  су нам били најлепши поклон.  

У САРАДЊИ СА ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА .... 

У новембру месецу Хуманитарна организација „Колевка“ у сарадњи 
са нашом школом  спровела је акцију прикупљања одеће, обуће, 
играчака и школског прибора за децу са југа Србије.  Ученици и 
њихови родитељи у великом броју одазвали су се овој акцији и 
прикупљен је значајна помоћ за децу са југа Србије.  



УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ученички парламент наше школе чине ученици седмог и осмог разреда, и то 
по два представника из сваког одељења који учествују у раду Тимова школе и 
организовању разних акција и пројеката на нивоу школе. За успешан рад 
Ученичког парламента задужени су и наставници координатори. Највећи 
акценат Ученички парламент ставља на организовање разних хуманитарних 
акција. Више година учествује у хуманитарним акцијама Чдонл гн нрлдха и 
Чеп за хендикеп, лпљж рпн бз ф ежчи тб иогбмиеиу жу пн  и фшжту гфљф ф обвбгчи 
потребних помагала. 
Ове школске године Ученички парламент се прикључио и хуманитарној акцији 
„Колевка”, која помаже прикупљању помоћи за децу слабијег материјалног 
стања. Акцију за помоћ деци из Прихватилишта, Парламент организује сваке 

школске године на неколико различитих начина － прави новогодишње 

честитке и продаје их на школском Новогодишњем базару, на Дан здраве 
хране организује продају здраве хране у школи и учествује на Школском сајму 
књига. Од прикупљеног новца се праве новогодишњи пакетићи за децу из 
свратишта и децу са Института за онкологију. Ове пројекти су организовани у 
сарадњи са Црвеним крстом наше школе. Више пута у току протеклих 
школских година Ученички парламент организовао је и разна спортска 
такмичења за ученике наше школе. Традиционално, већ више година 
организује Светосавски баскет турнир и фудбалски турнир за крај школске 
године, где учествују и познати спортисти, бивши ученици наше школе. 
Организовани су турнири у стоном тенису, између две ватре, одбојкашки, 

баскет и фудбалски турнири －осмаци против наставника. Циљ је промоција 

спорта, заједништва и здравог начина живота. 
Сваке школске године Ученички парламент, у сарадњи са географском 
секцијом наше школе, организује разне пројекте поводом обележавања Дана 
планете Земље на нивоу целе школе. Сваке године се труде да буде 
интересантно и другачије, а пре свега едукативно, да би сви схватили значај 
очувања наше планете за све садашње и будуће генерације. 
Ученички парламент се укључио и у пројекат „Синишини ботаничари” који је 
имао за циљ повезивање деце и природе и указивање на значај биљака за 
здравље човечанства. 
Такође, ту је и нови пројекат „Бринемо о здрављу”, где ће се промовисати 
активности везане за пројекат. 
Ученички парламент учествује у обележавању свих важних међународних 
датума: Дана толеранције, Међународног дана инвалида, Дечије недеље, 
Светског дана књиге, Светског дана хране, Светског дана црвеног крста, 
Међународног дана музеја, Светског дан заштите животне средине, 
Међународног дана деце жртава насиља, Светског дана борбе против рака, 
Дана европске баштине, Светског дан волонтера и многих других. 
Више година чланови Ученичког парламента су организовали такмичење „Ја 
имам таленат” за све ученике наше школе, где су деца могла да покажу оно у 
чему су најбоља. 
 

Ученички парламент учествовао је и у радионици Моја школа －школа без 

насиља 
и радионици професионалне орјентације. 
Парламент пружа помоћ свима којима је та помоћ потребна, млађим другарима 
и 
наставницима у организацији разних свечаности, а на крају сваке школске 
године труди се 
да на најлепши начин испрати мале матуранте наше школе. 
 



ШКОЛСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ДРУЖИМО СЕ... 

 

ШКОЛСКИ САЈАМ КЊИГА 

Сајам књига  сваке године одржава се 
од 20. до 27. октобра. Деца доносе старе 
књиге које су већ прочитали, затим 
продају те књиге другима који би 
желели да их купе. Књиге су изложене 
на штандовима и учествују сви ученици 
од I до  VIII разреда.  

ДРАНГУЛИЈАДА 

Дечија манифестација 
„Дрангулијада“ одржава се сваке 
године у дворишту школе. Деца том 
приликом  на штандовима размењују 
играчке. Драги гости буду деца из 
вртића са својим васпитачицама. На 
претходно одржаној  
„Дрангулијади“ посетили су нас 
другари из вртића „Луња“ и 
„Бубамара“. 

ШЕШИРИЈАДА 

Први пут ове школске године у 
оквиру дечије недеље 
организована је „Јесења 
шеширијада“. Ученици  су 
правили јесење шешире и 
украшавали их. Након тога 
организовано је такмичење за 
најлепши шешир. 



ИЗЛЕТИ И ПУТОВАЊА 

 
Наградне екскурзије 
Сви они ученици који су на разним такмичењима, предходне школске године, освајали 
прва и друга места стекли су право на наградну екскурзију која се увек одвија крајем 
септембра месеца. Деца поред аутобуског превоза, добијају ручак и улазнице за музеје. 
           2014. година  -  бања Врујци са околином 
           2015. година  -  резерват природе  Засавица 
           2016. година  -  Термална ривијера у Богатићу 
           2017. година  -   Аранђеловац 
           2018. година  -   парк науке у Шапцу 
           2019. година  -   Термална ривијера у Богатићу 
           2020. година  -   Нажалост, нисмо ишли због короне 
 
Екскурзије 
Трудимо се да деца у току осмогодишњег школовања обиђу што више различитих 
дестинација. Па према томе: 
Први разред  - салаш Катаи код Суботице 
Други разред  - Фрушка гора 
Трећи разред  - Вршац 
Четврти разред  - Аранђеловац 
Пети разред  - Ресавска пећина 
Шести разред  - Лозница са околином 
Седми разред  - Палићко језеро 
Осми разред  - Ђавоља варош 
 
Настава у природи  
Обилазили смо разне дестинације. Сваке године се ишло на друго место ... Бања Врујци, 
Копаоник, Гоч, Златибор, Рудник, Ивањица... 
 
Излети 
Радмиловац, Манастир Раковица, Салаш Стремен, Бојчинска шума, Пећинци, Наутичко 
село у Бољевцима, манастири Фенек и Крушедол, фарма Стари Тамиш, Етно кућа 
Марадик.. 
 
Када имате добар колектив, који лепо сарађује и воли да се дружи, нема разлога да се 
не организују екскурзије и студијска путовања за запослене као и разна друга дружења. 
Можемо да се похвалимо да колектив одише ведрим расположењем, а притом врло 
посвећен послу који обавља. Дан школе, Нова година, Свети Сава, Осми март све су то 
датуми где се, у школи, окупља велики број колега. Традиционално, за дан жена, све 
запослене одлазе у позориште. Што се тиче екскурзија за запослене ишли смо: 
 
2015. године     Голубац 
2016. године     Сребрно језеро 
2017. године     Бања Ковиљача 
2018. године     Требиње 
2019. године     Сарајево 
2020.  година    Планиран је  Охрид , па онда Копаоник – али због короне су отказане.        





КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ 

УПРАВА ШКОЛЕ 
Влатко Кљајић, директор школе  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
Данијела Симеуновић, секретар 
Снежана Бешевић, шеф рачуноводства 
Јелена Веселиновић Симијоновић, 
административни радник  

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
Јелица Станковић, школски психолог 
Невена Вагић, педагог 
Данијела Чубелић, библиотекар 
Жаклина Јашић, библиотекар 
Бојана Јоксовић, библиотекар  

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
Бранкица Дракулић Дрезгић, професор српског 
језика 
Жаклина Јашић, професор  српског језика 
Тамара Васиљевић, професор српског језика 
Бојана Јоксовић, професор српског језика 
Соња Петрушић, професор француског језика 
Јана Дрецун, професор француског језика 
Катарина Злоковић, професор француског језика 
Данијела Чубелић, професор енглеског језика 
Наташа Станишић, професор енглеског језика 
Јована Мијић, професор енглеског језика 
Марија Томанић, професор енглеског језика 
Ивана Младеновић, професор историје 
Невенка Миливојевић, професор географије 
Катарина Живановић, професор географије 
Дубравка Маровић, професор математике 
Јелена Пошарац, професор математике 
Драгана Ђурковић, професор математике   
Милица Савић, професор математике 
Мр Данијела Маринчев, професор физике 
Мр Биљана Бутуровић, професор хемије 
Маријана Стаменковић, професор биологије 
Татјана Бачевић, професор биологије 
Слађана Ђујић, професор техничког и 
информатичког образовања 
Милена Ракић, професор техничког и 
информатичког образовања 
Зоран Лучић, професор техничког и 
информатичког образовања 
Снежана Драшковић, професор физичког 
васпитања 
Бојан Васиљев, професор физичког васпитања 
Слободанка Тодоровић, професор ликовне културе 
Давид Павловић, професор ликовне културе 
Биљана Јаблановић, професор музичке културе 
Јелена  Милутиновић Јојић, професор музичке 
културе 
Милисав Рудић, професор верске наставе  

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Бојана Ваневић, професор разредне наставе 
Драгана Саватијевић, професор разредне наставе 
Иванка Петров, професор разредне наставе 
Милана Митић, мастер учитељ 
Сања Игњатовић,  професор разредне наставе 
Сања Ступљанин,  професор разредне наставе 
Милица Кузмановић, мастер учитељ 
Јована Миловац, мастер учитељ 
Борко Ивковић, мастер учитељ 
Мирјана Копривица, професор разредне наставе 
Милица Станковић, мастер учитељ 
Сандра Михаиловић, мастер учитељ 
Марија Делић, мастер учитељ 
Сања Шљивић, професор разредне наставе 
Милица Ћурин, професор разредне наставе 
Јована Старчевић, мастер учитељ  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Олгица Пантелић, наставник разредне наставе 
Бранка Милојевић, професор разредне наставе 
Рајка Видаковић, наставник разредне наставе 
Новица Анђелић, професор разредне наставе 
Марија Јелић, мастер учитељ  
Ана Вићовац, мастер учитељ 
Јелена Бубања, мастер учитељ 
Јелена Миливојевић, мастер учитељ 
Катарина Стојсављевић, мастер учитељ 
Катарина Јовановић, мастер 
Милица Радовановић, мастер учитељ 
Душанка Бошковић, мастер учитељ 
Марија Николић, мастер учитељ 
Данијела Тујковић, мастер учитељ 
Неда Јоцић, мастер учитељ 

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
Марица Панчић 
Јелена Младеновић 
Станица Трајковић 
Јелена Кузев 
Мирјана Живановић 
Снежана Алијевић 
Данијела Ружић 
Оливера Шапоња 
Николина Рудаковић 
Зоран Шиљеговић, домар  



КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ НЕКАД И САД 

1956. година 1982. година 

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ 2005. 
године 

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ 2019. 
године 



ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ 

Учитељи у продуженом боравку свакодневно организују ликовне 
радионице и разне друге активности. Својим трудом и залагањем код 
ученика развијају знања, креативност и машту трудећи се да им 
школске дане учине што лепшим.  



ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

 
 
 

 

  
  

 

Основна школа  „НХ Синиша Николајевић“ 

Тимочка 24, 11000 Београд, тел.011/2836610 (факс); 
011/2836621 

ПИБ  100293754, мат. број 07004281 

Е mail: os.sinisanikolajevic@gmail.com 

www.osnhsinisanikolajevic.nasaskola.rs 

Школа се налази у мирном делу градске општине Врачар. Излази на улицу без саобраћаја и 
парк за децу, што омогућава деци да безбедно дођу у школу. Безбедности  у школи 
доприноси школско обезбеђење и посвећени наставници који у сваком тренутку имају 
разумевање за децу. Школа је позната по томе што сви запослени врло воде рачуна о 
потребама деце. Школа сваке године организује екскурзије и наставу у природи. 

Тренутно у школи има 712 ученика, распоређених у 28 одељења. Због великог броја 
ученика и малог простора , школа ради у две смене. Ученици 5–8. разреда се смењују на 
недељном нивоу, док ученици 1-4. разреда иду сваки дан пре подне. У школи је одлично 
организован боравак ученика, који ради од завршетка наставе до 18 часова. Младе и вредне 
учитељице се труде да деци на разне начине омогуће да што квалитетније проведу време у 
школи. Динамика боравка је распоређена у више сегмената. По завршетку наставе, деца 
ручају, а потом имају организовано слободно време до 14 часова. Израда домаћих задатака 
је од 14,00-15,30 часова. После тога се организују разне радионице за децу. 

Све учионице су опремљене. Свака има пројектор и компјутерску опрему за наставника, 
тако да може да се прати савремени начин наставе. Сви ученици од 3. разреда добијају 
лаптоп рачунаре од општине Врачар и тиме се квалитет наставе повећава. Школа има 
трпезарију, две фискултурне сале и двориште за играње. Добили смо, од Секретаријата за 
образовање, пројекат и средства за уређење још једног дворишта у саставу школе, који ће 
знатно растеретити постојеће двориште и служити искључиво за децу у боравку. Већ више 
година се трудимо да надзидамо школу, како би се вратили у једну смену.  

Издавач : Основна школа „НХ Синиша Николајевић“  
Часопис уредили: учитељице Иванка Петров и Драгана Саватијевић 
Штампа: штампарија „Бајка“  

Велику захвалност за штампање 
часописа дугујемо штампарији  „БАЈКА“ 

mailto:os.sinisanikolajevic@gmail.com

