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НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 

I Ауторски тим и припремне активности 
Управни одбор УГ „Читалићи” Алексинац дана 02.08.2018. донео је одлуку о именовању 
чланова Аутроског тима и његових сарадника (Прилог 1: Одлука о именовању Ауторског тима), 
који су приступили припремним активностима пројекта - припремању потребне документације 
за реализацију пројекта. 
Пројектне активности  ,,Читалићи 2019.” започете су  током лета 2018. када је објављен Позив 
са свом потребном документацијом за реализацију пројекта „Читалићи 2019.” коју је Ауторски 
тим објавио на сајту пројекта https://citalici.wordpress.com/ и доставио учесницима  пројекта у 
претходној школској години: 
1. Правилник Читалића 2019. (Прилог 2: Правилник Читалића 2019.) 
2. Пројектни план (Прилог 3: Пројекнти план Читалића 2019.) 
3. Конкурс „Читалићи 2019.” (Прилог 4: Конкурс Смотре читалаштва „Читалићи 2019.”) 
4. Гласачки списак 2019. (Прилог 5: Гласачки списак 2019.) 

5. Пријава (Прилог 6: Пријавни формулар за установе) 
6. Сагласност (Прилог 7: Сагласност/овлашћење родитеља/старатеља) 
II Међународни партнери 
Током августа и септембра потписани су уговори о сарадњи УГ „Читалићи” и међународних 
партнера: 
- ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат (Прилог 8: Уговор са школом домаћином) 

- Портал за учење српског језика у дијаспори ,,Словце'', Холандија (Прилог 9: Уговор са 
међународним партнером) 

- Здружение за култура, наука и општествени дејности „Стари поток”, Кочани,  Македонија 
(Прилог 10: Уговор са међународним партнером) 

- Педагошки завод Републике Српске и ове школске године реализовао је пројекат у Републици 
Српској, а уговор о сарадњи потписан је на нивоу релевантних институција две државе. 
УГ„Читалићи” већ 4 године сарађује са координатором РПЗ мр Силвом Добраш, која преузима 
пројектну документацију и координира реализацијом пројекта у Републици Српској. Иако смо 
се обраћали ЗУОВ-у да потврде ову сарадњу, ни до данас нисмо добили одговор ЗУОВ-а, те као 
потврду добре сарадње са РПЗ можемо да приложимо само њихов позив школама учесницима 
(Прилог  11: Потврда сарадње са Републиком Српском) 

- Као и сваке године, ни ове није изостала подршка Друштва школских библиотекара Србије, 
који су  уз МПНТР, МК, ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат и УГ „Читалићи” Алексинац понели 
титулу организатора Смотре читалаштва „Читалићи 2019.” (Прилог 12: Уговор са ДШБС) 

III Учесници пројекта 2019. 
До 1.октобра формиран је списак пријављених установа и на основу појединачних пријава 
установа Ауторски тим је именовао  школске, општинске и регионалне координаторе (Прилог 
13: Списак учесника пројекта у 2019).  

IV Подршка учесницима пројекта 
Ауторски тим је путем мејла Читалићима све време био доступан за питања, сугестије и 
разјашњења.  
У јануару је одржан Форум Читалића  коме је присуствовало 23 координатора и 
заинтересованих сарадника. На Форуму су говорили чланови Ауторског тима: 
- др Жељко Младеновић - Емпатија/ симпатија читања  
-  Весна Ивановић - Школска библиотека - данас, сутра  
- Маја Радоман Цветићанин - Читалићи 2019. 
 (Прилог 14: Форум Читалића – позив, плакат, списак, записник) 
Током реализације пројектних активности у установама, Ауторски тим био је отворен за 
сарадњу, те одржавање неакредитованих трибина и/или акредитованог семинара (Прилог 15: 

Позив - семинар,  трибина).  
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Семинару одржаном у Омољици, присуствовало је 30 наставника и стручних сарадника, који су 
током једнодневне обуке имали могућност и да разјасне све недоумице у реализацији 
пројекта. 
V Реализација у школама и вртићима 
Пројекат је реализован у 138 од 141 пријављене установе у Србији, Републици Српској, 
Македонији и у 4 удружења Срба у дијаспори (Норвешка, Француска, Немачка, Аустралија).  
Пројектне активности Читалића у Србији и Македоннији завршене су 25. и 26. маја 2019. 
Завршним сусретом у Мачкату. Сви учесници пројекта – установа и координатор, добили су 
захвалнице, присутни потврде о присуствовању, сви позвани такмичари – похвалнице, а 
награђени поклоне у виду књига и дипломе. 
Велики број координатора установа доставио извештај о реализацији пројекта у установи 
(Прилог 16: Збирни извештај координатора) 

У 40 школа у Републици Српској пројектом је координирала мр Силва Добраш, а све је 
завршено регионалним смотрама. Пројекат у РС нема такмичаркси већ ревијални карактер. 
(Прилог 17: Читалићи у РС) 

Учесницима из дијаспоре послате захвалнице и књиге поштом као и претходних година. 
VI ОПШТИНСКИ НИВО СМОТРЕ 
а) У оквиру пројектних активности Читалића, по броју ученика који учествују у њој, најбројнија 
је активност тестирања у вештини читања и разумевања прочитаног и пименом изражавању – 
такмичарска категорија Смотре - Читалићи Кликераши. 
Право учествовања у тестирању општинског нивоа Кликераша после одржаних школских 
провера, имало је 462 ученика 1. разреда, 620 ученик 2. разреда, 632 ученика 3. разреда, 656 
ученика 4. разреда, 413 ученика 5. разреда, 385 ученика 6. разреда, 341 учееник 7. разреда, 431 
ученик 8. разреда. 
Тестове и решења за општински ниво одржан 21. марта 2019. израдио је Ауторски тим 
Читалића, а општинске листе постављали су координатори општинских тимова у јединствену 
Базу података постављену на Мудл платформи (Прилог 18: Општински тестови, решења и ранг 
листе са постигнућем ученика по питањима) 

б) Друга значајно бројна категорија Читалића јесу ученици који израђују читалачке дневнике. 
На основу мишљења комисија (Прилог 19: Комисије Смотре), на Смотру читалаштва „Читалићи 
2019.” у Мачкат 25. и 26. маја позвано је 450 учесника (Прилог 20: Листе финалиста) 
VII СМОТРА 
Завршна и омиљена активност Пројекта „Читалићи” увек је завршна смотра, тј Међунардона 
смотра читалаштва „Читалићи ”. 
Домаћин Смотре читалаштва „Читалићи 2019.” била је ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат уз 
подршку Општине Чајетина, који су 25. и 26. маја спремно дочекали око 420 такмичара из 71 
школе Србије са њиховим менторима, координаторима и директорима. Посебни гости били су 
делегације из Македоније и са Косова, а Читалићи из Републике Српске реализовлаи су совје 
региобалне смотре током маја и јуна. Деца из дијаспоре добијају дипломе и награде од 
организатора и славље организују у совјим школицама српског језика широм света. 
Програм Смотре - ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат, 25. и 26. мај 2019. 
Субота, 25. мај 
08:00-09:30 Читалићи, добро дошли! 
10:00-12:00 Кликери - припрема, позор... сад! 
10:00-12:00 Прошетајмо Улицом Читалића! 
12:00-16:00 Књижевни јунаци, на парове разброј`с! 
16:00-16:30 Чујте и почујте! 

Домаћин Смотре - Бранислав Нушић (Милош Паовић, глумац Алексиначког аматерског 
позоришта) 

Песник домаћин - Љубивоје Ршумовић 
Гости - амбасадори и добротвори Читалића 

(Власта Ценић, Виолета Јовић, Бранко Стевановић, Бошко Ломовић,  
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Гордана Тимотијевић, Милоје Радовић, 
Нера Рикић, Весна Ристовић, Љиљана Крстић, Љиљана Андрић) 

Завичајни писци 
(одглумљени или стварни писци, домаћини штандова) 

Недеља, 26. мај 
10:00-11:30 Ма шта ми рече! 
12:00-13:00 Аутобиографија Бранислава Нушића 
10:00-13:00/18:00 Књижевни јунак под лупом Читалића 
(др Зорана Опачић, доц. др Јелена Панић Мараш, проф. др Миливоје Млађеновић, др Жељко 
Младеновић, Драгана Божић, Ивана Медић, Тања Ђурић, Славица Драгић, Оливера Ђорђевић, 
Милица Вучковић) 
Реализација Смотре 
У суботу, 25. маја 2019. године од 8 до 9:30 часова учесници Смотре пријављивали су се на 
пријемни штанд школе у Мачкату. 
Такмичење се одвијало у шест категорија: 
- КЛИКЕРАШИ – тестирање у вештини читања и разумевања прочитаног и писменог 
изражавања; 
- КРЕАТИВЦИ – смотра читалачких дневника; 
- ДИГИТАЛНИ ЧИТАЛИЋИ – израда дигиталног часописа на задату тему; 
- ГЛАСНИЦИ – најбољи штанд са пројектним продуктима и на задату тему  
- СЛОВЦА – најбољи дневници деце из српске дијаспоре; 
- ВЕСНИЦИ – радионице представљене сутрадан. 
а) ТЕСТИРАЊЕ 
Републички ниво такмичења Кликераши подразумевао је реализацију тестирања у школи у 
Мачкату. Остале категорије (креативци, дигитални читалићи, радионице) по пропозицијама и у 
одређеном року доставиле своје радове школи домаћину која је организовала комисије за 
оцену истих по унапред добро утврђеним критеријумима. 
Тестирање такмичара у категорији Кликераши под слоганом Три, четири, сад  реализовано је 
од 10 до 12 часова. Тестове и решења припремио је Ауторски тим, а тестирање је реализовано 
у ОШ „Миливоје Боровић” у Мачкату (Прилог  21: Тестови са решењима, ранг листе и преглд 
постигнућа у процентима). 

Једном ученику у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност  омогућено је тестирање 
у Тршићу с обзиром да је учествовала и на такмичењу из језика.   
Б) Смотра штандова – ГЛАСНИЦИ 
Док су ученици позвани по основу успеха на општинском тестирању, реализовали епублички 
ниво Кликераша, школе које су имале пријављен штанд и такмичиле се у тој категорији, 
постављале су своје штандове на спортском терену у Мачкату (Прилог 22: Пријевљенни штандови-

Гласници). 
Након завршетка тестирања и припремања штандова програм Смотре је отворен у 12 часова. 
Програм Смотре под слоганом Књижевни јунаци, на парове разброј`с! трајао је до 16 часова.  
Поменути програм односно смотра школских штандова подразумевао је и  представљање 
завичајних писаца-домаћина штандова (маскирани или „прави”писци) и гласање за најбољи 
школски штанд. Наводимо и то да је пожељно било да школске делегације буду маскиране 
детаљима или комплетним костимом у књижевне јунаке. Након завршетка програма од 16 до 
16:30 часова уследио је веома ишчекивани део активности Републичке смотре Читалићи - 
Чујте и почујте! што је подразумевало проглашење освојених места на такмичењу по 
категоријама и додељивање диплома, похвала и награда. 
(Прилог 23: Коначне листе) 

Специјални гост Смотре био је песник Љубивоје Ршумовић. На смотри су се такође ученицима 
представили и неки од амбасадора Читалића  (Власта Ценић, Виолета Јовић, Владимир Андрић, 
Бранко Стевановић,  Бошко Ломовић, Гордана Тимотијевић, Милоје Радовић,  Нера Рикић, 
Весна Ристовић, Љиља Андрић), као и завичајни песници из разних крајева 
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Србије.Многобројни сарадници у првом реду издавачи и ове године подржали су Смотру – 
Одисеја, Прополисбукс, Лагуна, Креативни центар, Клио, Пчелица.  
У недељу, 26. мај 2019. године реализован је део активности Смотре под слоганом Ма шта ми 
рече! Овај део Смотре подразумева дружење са песницима и трајао је од 10 до 11:30 часова. 
За то време награђене радионице су изводили реализаторе за заинтересоване ученике. Од 12 
до 13 часова ученицима је представљена монодрама Аутобиографија Бранислава Нушића  у 
извођењу Милоша Паовића, глумца Алексиначког аматерског позоришта. 
(Прилог 24: Дипломе, плакати) 

VIII Конференција 

Дана 26. маја  2019. У ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат одржана је акредитована конференција 
„Књижевни јунак под лупом Читалића” (Прилог 25: Решење  Конференција) 

Током својих излагања предавачи су се осврнули свако на различит начин, а понегде и 
преплићући своја запажања, на тему  - Књижевне јунаке, дајући много занимљивих предлога 
за реализацију у настави што на редовним, тако и на изборним часовима и ваннаставним 
активностима. 

Р.б
р. 

Преглед  реализовнаих активности 
 

Носилац 
 

Партнери  
Реализо
вано 

1.  
Припремање материјала – пројектни 
план, Правилник Смотре, Конкурс 
Смотре, пријаве и др. 

УГ „Читалићи”  
јул, 
2018. 

2.  
Постављање материјала за 2019. год на 
сајт Читалића  
https://citalici.wordpress.com 

УГ „Читалићи”  
до 20. 
августа 
2018. 

3.  

Промовисање програма Читалићи и 
потписивање уговора са државним 
домаћином, суорганизаторима 
државног и међудржавног нивоа 

УГ „Читалићи” 

- ОШ „Миливоје 
Боровић”, Мачкат 
- Портал за учење 
српског језика у 
дијаспори ,,Словце'', 
Холандија 
- Здружение за култура, 
наука и општествени 
дејности „Стари поток”, 
Кочани,  Македонија 
- Педагошки завод 
Републике Српске 

1. до 15. 
септемб
ар 2018. 

4.  
Објављивање списка општ. 
коорд/школа домаћина 

УГ „Читалићи”  
15. 
октобар 
2018. 

5.  

Помоћ у реализацији пројектних 
активности носиоцима активности у 
Србији и државним оординаторима-
суорганизаторима (и мејл преписка, 
Форум у јануару) 

УГ „Читалићи”  

окт, 
2018 – 
мај, 
2019. 

6.  Објављивање Конкурса - званично УГ „Читалићи”  
5. јануар 
2019. 

7.  
Припремање материјала за тестирање 
Читалићи-кликераши – општински 
ниво (21. март Светски дан поезије)  

УГ „Читалићи”  
до 15. 
фебруар
а 2019. 

8.  

Реализација општ. тестирања – 
достављање тестова, прикупљање 
података, решавање приговора, 
ажурирање Базе, објављивање списка 
финалиста 

УГ „Читалићи” 
Учесници пројекта 

Учесници пројекта 
март - 
април, 
2019. 

https://citalici.wordpress.com/
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9.  
Формирање комисија за прегледање 
радова по Конкурсу 

УГ „Читалићи” 
ОШ „Миливоје 
Боровић”, Мачкат 

април, 
2019. 

10.  

Припремне активности – Смотра 
читалаштва „Читалићи 2019”, 
конференција „Под лупом Читалића”, 
Програм песника, Улица Читалића и 
радионице 

УГ „Читалићи” 
ОШ „Миливоје 
Боровић”, Мачкат 

март, 
април, 
мај 
2019. 

11.  
Реализација Међународне смотре 
читалаштва „Читалићи 2019.” 

ОШ „Миливоје 
Боровић”, Мачкат 

УГ „Читалићи” 
 

25. мај 
2019. 

12.  
Реализација Конференције „Књижевни 
јунак под лупом Читалића” и радионица 
са пенсицима 

ОШ „Миливоје 
Боровић”, Мачкат 

УГ „Читалићи” 
 

26. мај 
2019. 

13.  Евалуација и извештавање УГ „Читалићи”ОШ  
ОШ „Миливоје 
Боровић”, Мачкат 

Јун-јул, 
2019. 

Читалићи у бројкама Укупан број школа Укупан број учесника 

Учесници пројекта 145 
5282  

(Прилог 26: Кликераши) 
Учесници 
такмичења/смотре 

71 420 

Коначни резултати 

Број ученика који су освојили 

1. место 

Кликераши: 9 
Креативци: 17 
Дигитални: 5 
Словца: 4 
Весници: 2 

2. место 

Кликераши: 9 
Креативци: 11 
Дигитални: 3 
Словца: 7 
Весници: 1 

3. место 

Кликераши: 13 
Креативци: 12 
Дигитални: 2 
Словца: 9 
Весници: 1 

Укупан број награђених 
учесника 

105 

Укупан број похваљених 
учесника 

177 

Укупан број захвалница 
сарадницима 

78 

ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ 
- ученици од 1. до 8. разреда кроз тестирање у вештинама Читање и разумевање прочитаног и 
Писмено изражавање оспособљавају се за критичко мишљење и унапређујучиталачке 
компетенције потребне за  Завршни тест; 
- ученици користили информације у писаном и електронском облику, те израдом дневника 
креативно изражавали виђење прочитаног негујући не само критичко мишљење већ и 
креативност; 
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- ученици основних и средњих школа кроз различите активности у оквиру пројекта развијали су 
креативно мишљење, уче да решавају проблеме, сарадничко учење, неговање тимског духа, 
критичко читање, медијску писменост; 
- библиотеке истакнуте као основни стожери развоја читалачких вешетина и светионици 
културног развоја и васпитно-образовног живота школе;  
- негован тимски рад и сарадња у школи, али и ван ње ( породица, школа, библиотека, 
културни центри, издавачи, писци...) 
- школе/радионице српског језика у дијаспори наставиле су развијање боље повезаности са 
„матицом“, приближавајући националне вредности српске културе и традиције; 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Утрошак средстава додељених Уговором број 611-00-02787/46/2018-03 

Напомене:  

1. Сви прилози поменути у Извештају достављени на диску; 

РЕВИДИРАНИ ТРОШКОВНИК 

Р.бр. Намена Износ у динарима 

1.  Израда пројекта и координација              60.000,00 

2.  Израда тестова са решењима                     60.000,00 

3.  Формирање и ажурирање Базе истраживања                             40.000,00 

4.  Трибина  30.000,00 

5.  Пријава стручног скупа 10.000,00 

6.  Рекламни материјал  20.000,00  

7.  Награде 30.000,00 

8.  Техничка реализација Смотре  40.000,00 

9.  Програм песника  160.000,00 

10.  Предавачи - конференција 120.000,00 

11.  Смештај   80.000,00  

12.  Поклони - беџеви, књиге, повеље, дипломе 60.000,00 

13.  Ужина/коктел 50.000,00  

14.  Поштарина – слање награда дијаспори 20.000,00  

 Укупно: 780.000,00 

Р.бр. Намена Износ у динарима  

1.  Израда пројектне документације и координација              40.000,00 

2.  Израда тестова са решењима                     40.000,00 

3.  Креирање и ажурирање сајта, пријем  и сређивање 
онлајн материјала, припремање и координација 
активности Конференције                             

30.000,00 

4.  Формирање Базе Кликераша, праћење и 
координација – школски, општински и републички 
ниво. 

10.000,00 

5.  Трошкови пореза на ауторске хонораре 53.777,00 

6.  Плаћање надокнаде за пријаву Конференције 10.000,00 

7.  Књоге за награђене учесннике Смотре 16.223,00 

УКУПНО 200.000,00 
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2. Током реализације пројекта дошло је до статусне промене везане за заступника 

Удружења; Одлука УО, решење АПР-а и ОП образац приложени у фотокопијама уз овај 

Извештај и у елктронском облику на диску – Прилог 27; 

3. Докази о утрошку средстава приложени у фотокопијама уз овај Извештај и у 

елктронском облику на диску – Прилог 28. 

 

 

Име и презиме: Соња Ђорђевић, председник УГ „Читалићи” 

Датум: 29.07.2019. 

Место: Алексинац                                                        

 

 

Потпис овлашћеног лица и печат 

 

                                                                         _____________________________________ 

 

 

 


