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ФОРУМ И ОПШТИНА СТАРИ ГРАД НА ПРОСЛАВИ СВЕТОГ САВЕ У ОШ „ГОРЊА 

ЈАБЛАНИЦА“ У МЕДВЕЂИ И ОШ „СИЈАРИНСКА БАЊА“ У СИЈАРИНСКОЈ БАЊИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Господин Жика Павловић, директор ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи и председник ОО 

синдиката Горан Жугић уручили су представницима ФБОШ и Општине Стари град  монографију школе. 

Да подсетимо ОШ „Горња Јабланица“ Медвеђа има 390 ученика, од којих наставу на српском 

језику похађа 381 ученик, а наставу на албанском језику 9 ученика. У школи ради 52 запослена. 

Након посете Медвеђи, представници ФБОШ и Општине Стари град су дошли у ОШ 

„Сијаринска бања“ у Сијаринској Бањи. Дочекао их је Синиша Станковић , директор школе, домаћин 

славе, колектив школе, ученици. 

 

У завејану Сијаринску бању, 

Љиљана Арбутина, члан ИО 

ФБОШ,  Зоран Млађеновић, члан 

општинског већа  и Жарко 

Анђелковић, заменик секретара 

скупштине градске општине Стари 

град, стигли су  дан уочи школске 

славе у предвечерје.  

Госте је дочекао Др. Бабић, 

директор хотела и пренео поздраве 

председника општине и директора 

школе који су се налазили у кризном 

штабу због временских (не)прилика 

које су тих дана почеле да 

отежавају живот у тим деловима 

земље. 

 

  

 

 

У јутро празничног дана 

представници ФБОШ и Општине 

Стари град посетили су прво 

основну школу у Медвеђи, одржали 

пригодне поздравне говор и 

поделили поклоне. 

Дочек су приредили  Жика 

Павловић, директор ОШ „Горња 

Јабланица“ у Медвеђи и председник 

ОО ФБОШ  Горан Жугић. 

Ученици, наставници и руководство 

школе су показали  срдачност и 

задовољство посетом из Београда. 

 

У поздравном говору наглашено је да ФБОШ континуирано спроводи активности и брине о 

учесницима образовног васпитног процеса у свим школама  Србије и тако промовише идеје 

солидарности, толеранције, дијалога, преговарања, алтруизма, емпатије што је и основ за 

ставрање јаких синдикалних организација и јаког синдикалног покрета. 
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Да подсетимо: ОШ „Сијаринска Бања“ има 67 ученика, од којих наставу на српском језику 

похађа 36 ученика, а наставу на албанском језику 31 ученик. У школи ради 50 запослених, и Албанаца и 

Срба. Већи део кадра без обзира на националност је члан ОО синдиката ФБОШ. 

Свечаност поводом школске славе Свети Сава је била изузетно лепа. На самој свечаности 

представник ФБОШ је уручио поклон девојчици која отежано хода па је учитељ свакодневно на леђима 

доноси до школе и враћа кући. Оно што је посебно у овој причи је то што је девојчица је српске 

националности, а учитељ албанске националности, изузетан пример пример деци те школе и свој деци 

наше државе како се треба односити према детету, човеку, немоћном. 

И сам Свети Сава је писао о потреби заштите немоћних и слабих. Ми то можемо учити 

читајући дела  Светог Саве али и у свакодневном животу, од свих ближњих којима је љубав према 

човеку људски а не национални  избор. 

 
 

            Атмосфера и међуљудски односи су  у овој школи  на изузетном нивоу. Од донација које су 

допремљене из Београда сваком ученику је припремљен светосавски пакетић. 

Осим донација које су донете, свакој школи је у име председнице општине Стари град, госпође 

Мире Божидаревић, предат по један комплет , најновијег јубиларног издања Андрићевих књига. 

С нашим колегама и ученицима школа у Медвеђи и Сијаринској бањи заједно смо прославили 

школску славу, Светог Саву, донели сакупљене донације, а однели са собом изузетно лепе утиске о 

срдачности, колегијалности, скромности, предусретљивости, поштовању људи са којима смо били. 

И како завршити овај извештај са још једног путовања ФБОШ до најудаљенијих школа у Србији, 

а не споменути речи Иве Андрића: 

„Живот нам враћа само оно што  ми другима дајемо“ 

        Форум београдских основних школа се и овом приликом захваљује донаторима који су помогли нашу 

акцију „Светосавље на путу до Јабланичког округа“: 

� Општини Стари град  који је поклонио по три дигитална фото апарата за сваку школу  

      (укупно 6 фотоапарата), 2 комплета најновијег издања сабраних дела Иве Андрића  

� Књижари „Вулкан“- која је поклонила 50 књига за библиотеке ове две школе. 

� ОШ „Раде Драинац“  која је поклонила  уџбенике за  први, други и пети разред за  

      тридесеторо ученика сваког разреда обе школе  

� Имлеку за поклоњене млечне производе  

� Пријатељима  деце  градске општине Стари Град  која је поклонила 300 конзерви виршли  

      уз сертификате о исправности намирница, шест џакова гардеробе  за ученике, два  џака  

      играчака,   П10 комада пакетића са играчкама , 10 трицикла и обруче за физичко васпитање. 

� Члановима ФБОШ на личним поклонима намењеним ученицима школа у Медвеђи и  

      Сијаринској бањи. 

  

Београд, 6.2.2012.год.                                                                      ФБОШ 


