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Општи подаци о школи 

Основна школа „Милош Обреновић“ у Аранђеловцу основана је јуна 1990. 

године на подручју бивше Врбичке основне школе у некадашњем приградском, 

сада градском подручју. Њеним оснивањем требало је обухватити ученике из 

новосаграђених насеља и растеретити две суседне основне школе - „Милан Илић 

Чича“ и „Шумадијски партизани“ - из којих су нека одељења издвојена и 

припојена овој школи. 

Првобитни назив ове школе „Михаило Ивковић Бели“, под којим је на овом 

простору радила специјална основна школа, промењен је у „Милош Обреновић“ 

одлуком Скупштине општине Аранђеловац од 10.7.1994. године, након давања 

сагласности на Статут школе и решењем Окружног привредног суда у Крагујевцу 

од 15.9.1992. године о промени назива школе. 

Данас се у школи настава изводи у 16 одељења од Ι до VΙΙΙ разреда у 

матичној школи и од Ι до ΙV разреда у неподељеним одељењима у Горњој 

Трешњевици. Ранијих година радило је и истурено одељење у Вукосавцима, али 

је ове године затворено због непостојања ученика. У специјалним одељењима 

настава се изводи од Ι до VΙΙΙ разреда, комбиновано по два одељења. 

У ову школску годину је уписано 42 првака, а школу похађа укупно 336 

ученика. 

 

 

 

 

Кадровски услови 
 

У школи ради 51 радник. Од тога, до пуног радног времена у матичној 

школи ради 35 радника, а 16 има непуно радно време или ради у две и више 

школа. Све области су стручно заступљене. 

У настави ради 36 радника: 10 учитеља, 5 дефектолога и 21 наставника. 

Ван наставе ради 15 радника: директор, педагог, библиотекар, 2 учитеља у 

продуженом боравку, секретар, шеф рачуноводства, административно финансијски 

радник, домар, сервирка и 5 радника на одржавању хигијене. 
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Почетак школске године 

У петак 1. септембра је почела нова школска година. Ученике су 

дочекали њихови наставници и са њима одржали први час у овој школској 

години. Преподневна смена је почела са наставом у вишим разредима, а 

млађи узраст је почео школску годину у послеподневној смени. 

  

Наши наставници у овој школској години: 

• Данијела Јурошевић, професор српског језика 

• Софија Пајовић, професор српског језика 

• Јелена Станишић, професор енглеског језика 

• Милена Шћекић, професор енглеског језика 

• Ана Трифуновић, професор енглеског језика 

• Драгана Ивовић, професор енглеског језика 

• Јелена Обреновић, професор француског језика 

• Ивица Ковачевић, професор математике и информатике 

• Соња Тројановић, професор математике 

• Јасминка Јовановић, професор историје 

• Мирјана Лежаја, професор географије 

• Данијела Ђурић, професор географије 

• Вера Симић, професор биологије 

• Сава Илић, професор физике 

• Љубинка Радовић, професор хемије 

• Миланка Вукоје, професор ТО и информатике 

• Ана Ђорђевић, професор ликовне културе 

• Олга Маринковић, професор музичке културе 

• Снежана Петровић, професор верске наставе 

• Саша Симић, професор физичког васпитања 

• Александра Јаковљевић, професор физичког васпитања 
• Јасмина Терзић-Симић, професор разредне наставе 

• Душица Ивовић, професор разредне наставе 

• Љубица Арбутина, професор разредне наставе 

• Александра Тошаковић, професор разредне наставе 

• Валентина Радошевић, професор разредне наставе 

• Валентина Маровић, професор разредне наставе 

• Драгана Величковић, професор разредне наставе 
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• Весна Лазић, професор разредне наставе 

• Андријана Петровић, професор разредне наставе 

• Катарина Гружанић, професор разредне наставе 

• Весна Радојевић, дефектолог (логопед) 

• Марија Шевић, дефектолог 

• Мила Лекић, дефектолог 

• Марија Пауновић, дефектолог (логопед) 

• Јелена Матејић, дефектолог 

 

 

Остали педагошки радници школе: 

•  Иван Златковић, директор школе 

• Татјана Чупић, педагог школе 

• Александра Стојановић, библиотекар 

• Даница Марићевић, професор разредне наставе у продуженом боравку 
• Марија Крстовић, професор разредне наставе у продуженом боравку 
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Тимови у школи 

Тим за израду и евалуацију годишњег плана рада: 

• Татјана Чупић, педагог 

• Миланка Вукоје, професор ТО и информатике 

• Вера Симић, професор биологије 

• Драгана Величковић, професор разредне наставе 

• Валентина Маровић, професор разредне наставе 

• Марија Пауновић, логопед 

Тим за праћење реализације школског програма: 

• Татјана Чупић, педагог 

• Весна Лазић, професор разредне наставе 

• Миланка Вукоје, професор ТО и информатике 

• Ивица Ковачевић, професор математике и информатике 

• Марија Шевић, дефектолог 

• Александра Тошаковић, професор разредне наставе 

Тим за самовредновање - подршка ученицима: 

•  Александра Тошаковић, професор разредне наставе 

• Данијела Јурошевић, професор српског језика 

• Душица Ивовић, професор разредне наставе 

• Мирјана Лежаја, професор педагогије 

• Марија Пауновић, логопед 

Тим за израду и евалуацију развојног плана школе: 

• Иван Златковић, директор 

• Татјана Чупић, педагог 

• Валентина Маровић, професор разредне наставе 

• Јасмина Терзић-Симић, професор разредне наставе 

• Јелена Станишић, професор енглеског језика 

• Соња Тројановић, професор математике 

• Марија Шевић, дефектолог 
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Тим за пружање додатне помоћи ученицима са изузетним способностима: 

• Јасмина Терзић-Симић, професор разредне наставе 

• Софија Пајовић, професор српског језика 

• Ивица Ковачевић, професор математике и информатике 

• Јелена Обреновић, професор француског језика 

Тим за примену посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања: 

• Иван Златковић, директор 

• Татјана Чупић, педагог 

• Саша Симић, професор физичког васпитања 

• Снежана Петровић, професор верске наставе 

• Даница Марићевић, професор разредне наставе 

• Јасминка Јовановић, професор историје 

• Драгана Величковић, професор разредне наставе 

Тим за професионалну оријентацију: 

• Татјана Чупић, педагог 

• Саша Симић, одељењски старешина VΙΙΙ1 

• Сава Илић, одељењски старешина VΙΙΙ2 

• Мирјана Лежаја, одељењски старешина VΙΙ1 

• Ивица Ковачевић, одељењски старешина VΙΙ2 

Тим за претходну проверу знања: 

• Татјана Чупић, педагог 

• Јасмина Терзић-Симић, професор разредне наставе 

• Душица Ивовић, професор разредне наставе 

Тим за психолошке кризне интервенције: 

• Иван Златковић, директор 

• Татјана Чупић, педагог 

• Снежана Петровић, професор верске наставе 

• Саша Симић, професор физичког васпитања 
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Тим за инклузивно образовање: 

• Ивица Ковачевић, професор математике и информатике 

• Сава Илић, професор физике 

• Александра Тошаковић, професор разредне наставе 

• Весна Лазић, професор разредне наставе 

• Марија Шевић, дефектолог 

Педагошки колегијум: 

• Иван Златковић, директор 

• Татјана Чупић, педагог 

• Весна Лазић, руководилац одељењског већа разредне наставе 

• Ивица Ковачевић, руководилац одељењског већа предметне наставе 

• Марија Шевић, руководилац одељењског већа специјалних одељења 

• Мила Лекић, руководилац актива дефектолога 

• Даница Марићевић, руководилац стручног већа за разредну наставу 

• Соња Тројановић, руководилац стручног већа природних наука 

• Јелена Станишић, руководилац стручног већа друштвених наука 

• Саша Симић, руководилац стручног већа вештина 

Тим за израду летописа: 

• Александра Стојановић, библиотекар 

• Данијела Јурошевић, професор српског језика 

• Соња Тројановић, професор математике 

• Душица Ивовић, професор разредне наставе 
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Свечани пријем првака 

" Добро дошли сви прваци 

Постали сте сада ђаци 

Нека ваше школовање 

Буде лепо путовање..." 

На лепо школско путовање у ОШ "Милош Обреновић" кренула је још једна 

генерација ђака првака . После веселе приредбе, изведене 31.08.2017. у школском 

дворишту, коју су припремили ученици млађих разреда, учитељице Јасмина Терзић 

Симић и Душица Ивовић примиле су своје нове генерације и повеле их у лепо 

школско дружење и освајање нових знања.  

    

                                                                                                    

                                                                                                        

 


