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Вишеструки ппбедници Интернаципналнпг сајма виртуелних
предузећа у Бугарскпј
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Свечани пријем најуспешнијих ученика
У утпрак, 18. јуна 2019. гпдине у свешанпј сали щкпле прганизпван је
свешани пријем за ушенике - нпсипце Вукпве диплпме, ушеника генерације,
пстале ушенике кпји су пстварили запажене резултате на разним такмишеоима
кап и оихпве наставнике - ментпре. Тпм приликпм директпрка щкпле
ушеницима и наставницима урушила је пригпдне ппклпне и коиге.

Нпсилац Вукпве диплпме и ученик генерације
шкплске 2018/2019.
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Најуспешнији ученици наше шкпле, шкплске 2018/2019. гпдине
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ЛЕТППИС ШКПЛЕ
Екпнпмска щкпла у Ужицу ппшела је са радпм 25. 09. 1946. гпдине кап
Државнa тргпвашкa академијa, првa струшнa щкплa те врсте на трпмеђи Бпсне,
Црне Гпре и Србије. Щкпла је ппшела са радпм без ушипнишкпг прпстпра, без
ппреме и без струшнпг кадра. Наставу је ппхађалп 99 ушеника у два пдељеоа
узраста пд 14 дп 22 гпдине. Иакп је пснпвана кап шетвпрпгпдищоа, збпг
пптребе привреде за струшним кадрпм, у прве три генерације щкплпваое је
скраћенп на трпгпдищое. И ппред скрпмних материјалних и кадрпвских услпва
за рад у првим гпдинама, резултати су били изнад свих пшекиваоа. Већ прва
генерација ушеника ппстигла је најбпљи успех међу ушеницима средоих щкпла
у Ужицу. Сврщени матуранти ппстају нпсипци привреднпг и друщтвенпг живпта
и развпја у срединама где их је Министарствп тргпвине и снабдеваоа
упућивалп да раде ппсле диплпмираоа.
У наредним деценијама Щкпла је меоала називе: Екпнпмска средоа
щкпла, Щкплски центар за пбразпваое екпнпмских, тргпвинских и
угпститељских кадрпва „Младпст“, ППУР Средое струшнп пбразпваое у саставу
Пбразпвнпг центра „М. М. Луне“, Средоа щкпла „Младпст“, а пд 1990. гпдине
нпси данащои назив Екпнпмска щкпла.
У Щкпли су се меоале генерације ушеника и наставника. Меоали су се
услпви за рад. Једнп је псталп истп – Щкпла је задржала (већ у првим гпдинама
стешен) ранг и углед. На мнпгим такмишеоима на разлишитим нивпима, нащи
ушеници псвајали су и псвајају награде, бележе пдлишне резултате и дпстпјнп
представљају Щкплу. Мнпги пд бивщих ушеника кпји су се заппщљавали
неппсреднп пп заврщетку щкплпваоа, брзп су се афирмисали у струци. Велики
брпј ушеника настављап је пбразпваое дп највищих академских зваоа. Мнпгп
је бивщих ушеника наще Щкпле кпји су се пптврдили кап рукпвпдипци, писци,
уметници, сппртисти.
Данас Екпнпмска щкпла има дпбре материјалнп-технишке услпве за рад
и квалификпвани кадар. Активнп ушествује у прпграмима мпдернизације
наставних прпграма. Врщи упис ушеника у два ппдрушја рада:
- екпнпмија, правп и администрација
- тргпвина, угпститељствп и туризам
Ушеници се щкплују у класишним пдељеоима (екпнпмски технишар,
ппслпвни и финансијски администратпр, службеник у банкарству и псигураоу,
тргпвински технишар, туристишкп-хптелијерски технишар и царински технишар).
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Август 2018.
20. август – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је дат
предлпг пдељенских старещина за 2018/2019. гпдину, именпвана је кпмисија
за пплагаое ппправних, разредних и матурских испита, утврђене су кадрпвске
пптребе и технплпщки вищкпви. Истакнут је календар васпитнп-пбразпвнпг
рада за 2018/2019. Гпдину. Директпр щкпле је пбавестила наставнике п
пбавезнпм увпђеоу електрпнскпг дневника пд щкплске 2018/2019. гпдине на
пснпву дпписа пд Министарства прпсвете.
15 - 31. август – пдржани су разредни, ппправни, матурски и ванредни
испити.
29. август – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је усвпјен
привремени расппред шаспва и прганизпвана је пбука за рад у електрпнскпм
дневнику за све наставнике Екпнпмске щкпле.
Септембар 2018.
03. септембар – ппшела је редпвна настава у щкплскпј 2018/2019.
гпдини: у преппдневнпј смени за ушенике друге и шетврте гпдине свих
пбразпвних прпфила, а у ппппдневнпј за ушенике прве и треће гпдине свих
пбразпвних прпфила.
03. септембар – у свешанпј сали щкпле прганизпван је свешани пријем за
ушенике првпг разреда уз пригпдан прпграм.
12. септембар - На Педагпщкпм факултету у Ужицу спрпведенп је
тестираое за ушенике првпг и другпг разреда за бесплатнп щкплпваое у
Америци.
14. септембар – на седници Наставнишкпг већа утврђен је план рада
Наставнишкпг већа за щкплску 2018/2019. Гпдину и усвпјен је кпнашни
расппред реднпвне наставе, блпк наставе, дпдатне и дппунске наставе.
Именпвани су шланпви Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве,
шланпви Струшнпг актива за развпјнп планираое из реда наставника и струшних
сарадника. Дпнет је предлпг плана струшнпг усаврщаваоа наставника и
струшних сарадника у щкплскпј 2018/2019. Гпдини. Разматран је Извещтај п
пствариваоу Гпдищоег плана рада за щкплску 2018/2019. гпдину и предлпг
Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2018/2019. гпдину. Усвпјена је
структура 40-шаспвне радне недеље. Дпнета је пдлука п кприщћеоу учбеника
за текућу щкплску гпдину кап и пдлука п извпђеоу екскурзије за ушенике
трећег разреда. Изврщен је избпр најбпљег пдељеоа у щкплскпј 2017/2018.
гпдини и дпнета је пдлука п награђиваоу истпг. Најбпље пдељеое у
2017/2018. гпдини је пдељеое III бс прпфеспра Радпвана Ристпвића.
14. септембар – пдржан састанак Ушенишкпг парламента на кпме су
изабрани председник, пптпредседник и записнишар Ушенишкпг парламента кап
и представници ушеника за щкплски пдбпр, струшне активе и тимпве у щкпли.
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Разматран и усвпјен Прпграм рада ушенишкпг парламента, Гпдищои план рада
щкпле за щкплску 2018/2019. гпдину кап и предлпг пдпбрених учбеника и
Извещтај п сампвреднпваоу квалитета рада щкпле.
17. септембар – пдржана је седница Савета рпдитеља на кпјпј је
кпнституисан Савет рпдитеља за щкплску 2018/2019. гпдину, изабран
председник, заменик и записнишар. Савет је уппзнат са извещтајем Тима за
защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа. Разматран је
предлпг Извещтај п пствариваоу Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску
2017/2018, Извещтај струшнпг актива за развпјнп планираое и других тимпва
на нивпу щкпле. Разматран је предлпг Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску
2018/2019. гпдину и предлпга акципних планпва рада. Изабрана је
псигуравајућа кућа за псигураое ушеника кап и висина премије пп ушенику,
дпнета је пдлука п висини ђашкпг динара, рпдитељи су уппзнати са наменпм
кприщћеоа средстава прикупљених пд рпдитеља у щкплскпј 2017/2018.
гпдини и дат је предлпг Щкплскпм пдбпру п намени кприщћеоа средстава
прикупљених пд рпдитеља у щкплскпј 2018/2019. гпдини. Дата је сагласнпст п
кприщћеоу учбеника за наредну щкплску гпдину. Пдређени су представници
Савета рпдитеља за Щкплски пдбпр и за Струшни актив за развпјнп планираое
и тимпве щкпле. Дата је сагласнпст на прпграм и прганизпваое у щкплскпј
2018/2019. кап и пдлука п висини надпкнаде за бригу п деци за пдељеоске
старещине и лекара пратипца.
17. септембар – пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј су
разматрани и усвпјени: Извещтај п пствариваоу Гпдищоег плана рада за
щкплску 2017/2018. гпдину, Извещтај п сампвреднпваоу, Извещтај п струшнпм
усаврщаваоу заппслених и Извещтај п пствариваоу акципнпг плана из
Щкплскпг развпјнпг плана. Щкплски пдбпр је уппзнат са реализацијпм
прпграма защтите ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа. На
седници су такпђе разматрани и усвпјени извещтај п раду директпра щкпле,
Гпдищои план рада за щкплску 2018/2019. гпдину и Акципни план из ЩРП-а за
щкплску 2018/2019. Усвпјен је акципни план рада Тима за сампвреднпваое и
дпнет је план струшнпг усаврщаваоа заппслених. Ппднет је извещтај п намени
кприщћеоа средстава прикупљених пд рпдитеља у щкплскпј 2017/2018. и
дпнета је пдлука п намени кприщћеоа средстава кпја су прикупљена пд
рпдитеља у щкплскпј 2018/2019. Именпвани су шланпви Струшнпг актива за
развпјнп планираое и пдбпр је уппзнат са саставпм тимпва кпје именује
директпр щкпле.
18 - 24. септембра – пдржане су седнице Пдељеоских већа на кпјима су
усвпјени расппреди писмених задатака, тестпва, кпнтрплних вежби и
ушенишких педагпщких прпфила.
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24. септембар  пдржане су седнице Пдељенских већа на кпјима су
наставници уппзнати са здравственим, ппрпдишним и спцијалним статуспм
ушеника. На истим седницама су усвпјени планпви писмених прпвера.
25. септембар – у Свешанпј сали Града прганизпвана је дпдела кпваница
ушенику генерације кпјпј су присуствпвали Милпван Петрпвић и прпфеспрка
Биљана Милпвић.
25 - 29. септембра – реализпвана је екскурзија за ушенике трећег
разреда на релацији Ужице – Будимпещта – Праг – Дрезден – Братислава –
Ужице.
25 - 28. септембар – ушеници су ппсетили радипнице Наушнпг клуба у
Регипналнпм центру ппвпдпм Еврппске нпћи истраживаша.
Пктпбар 2018.
1-7. пктпбар – у пквиру пбележаваоа Међунарпдне недеље дешје
коиге ушеници су ушествпвали у дппуни и планираоу набавке коижевнпг
фпнда щкплске библиптеке.
5. пктпбар  пдржан је састанак Ушенишкпг парламента на кпме су
присутни уппзнати са актима щкпле, правилникпм п пбављаоу друщтвенпкприснпг пднпснп хуманитарнпг рада и Прпгрампм превенције упптребе дрпга.
9 - 11. Пктпбар – ушеници наще щкпле Ана Мијатпвић 2СБП, Ана
Щимщић 4Е1, Јпвана Тпдпрпвић 4СП, Ђпрђе Лазпвић 3ФА и Пливера Јпкспвић
4ФА ушествпвали су у НАТП вежби „Србија 2018“ у прганизацији Црвенпг крста
Србије.
15. oктпбар – Ушеници пдељеоа 3ТТ, заједнп са наставницпм
психплпгије Милкпм Павлпвић, ушествпвали су у акцији ,,Зажмури да би ме
разумеп“ ппвпдпм светскпг дана слепих (Светски дан белпг щтапа). Акција је
изведена у прганизацији Међуппщтинске прганизације Савеза слепих Србије у
Ужицу, кпјпм рукпвпди Драгана Душић. Пвпм приликпм птвпрена је за
кприщћеое тактилна стаза за слабпвиде у центру града кпјпм су ушеници
прпщетали заједнп за шланпвима пвпг удружеоа и ушеницима других средоих
щкпла, са белим ппвезпм прекп пшију какп би бпље разумели живпт
слабпвидих.
19. пктпбар  пдржана седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј су дпнете
измене везане за: финансијски план Екпнпмске щкпле за 2018. гпдину, Статут
Екпнпмске щкпле, Гпдищои план рада Екпнпмске щкпле за щкплску
2018/2019. гпдину. Такпђе, разматран је и усвпјен Извещтај п реализпванпј
екскурзији ушеника трећег разреда у щкплскпј 2018/2019. гпдини. Дпнет је
Правилник п пбављаоу друщтвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг рада у
Екпнпмскпј щкпли у Ужицу и дата је сагласнпст на измену Правилника п
прганизацији и систематизацији ппслпва у Екпнпмскпј щкпли у Ужицу.
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25. пктпбар – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј су
наставници уппзнати са: Прпгрампм превенције упптребе дрпга кпд ушеника,
Правилникпм п ппступаоу устанпве у слушају сумое или утврђенпг
дискриминатпрнпг ппнащаоа и вређаоа угледа, шасти или дпстпјанства
лишнпсти кап и са Правилникпм п пбављаоу друщтвенп-кприснпг пднпснп
хуманитарнпг рада. Ппднет је извещтај п реализацији екскурзије за ушенике
трећег разреда на релацији Будимпещта – Праг – Дрезден – Братислава у
перипду пд 25. дп 29. септембра 2018. гпдине. Дпнета је пдлука п извпђеоу
припремне наставе за ушенике упућене на разредни испит.
У пктпбру је реализпван и наградни излет за најбпље пдељеое
Екпнпмске щкпле 4бс кпје је са свпјим разредним старещинпм Радпванпм
Ристпвићем ппсетилп Дпбрун, Вищеград и Андрићград.
Нпвембар 2018.
5. нпвембар  Ушеници Екпнпмске щкпле псвпјили су првп местп на
првенству ПСУИРС-а града Ужица у малпм фудбалу за средое щкпле –
пмладинци.
9. нпвембар  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је дпнета
пдлука п измени финансијскпг плана Екпнпмске щкпле за 2018. гпдину.
11. нпвембар – шланпви библиптешке секције насликали су панп
ппсвећен стпгпдищоици примирја у Првпм светскпм рату.
13. нпвембар  пдржане су седнице Пдељенских већа на кпјима је
анализирана реализација наставних планпва и прпграма, кап и успеха ушеника
на крају првпг класификаципнпг перипда.
16. нпвембар – Пплицијска управа у Ужицу и удружеое „Рпдитељ“, у
пквиру прпјекта „Шувам себе и друге“, у сарадои са Агенцијпм за безбеднпст
сапбраћаја, у Градскпм културнпм центру прганизпвали су трибину на тему
развијаоа свести младих впзаша п щтетнпм утицају алкпхпла и психпактивних
супстанци на сппспбнпст управљаоа мптпрним впзилпм, кпјпј су
присуствпвали ушеници шетврте гпдине наще щкпле.
Накпн трибине ушеници су имали мпгућнпст да испрпбају симулатпре
алкпхплисанпсти и такп се увере у птежане пкплнпсти управљаоа впзилпм у
алкпхплисанпм стаоу.
16. нпвембар  У пдељеоу 4ФА на шасу грађанскпг васпитаоа, гпстпвап
је диплпмирани филпзпф Шедпмир Цицпвић, представник удружеоа пспба
пбплелих пд церебралне парализе. Пн је са ушеницима разгпварап на тему
става младих према пспбама са хендикеппм. Дискутпвалп се и ппщтпј култури
и правилнпм пднпсу према пспбама са хендикеппм.
16. нпвембар  Ппвпдпм Међунарпднпг дана тплеранције, 16.
нпвембра, први шас је бип ппсвећен разгпвпру п тплеранцији са акцентпм на
теме кпје се пднпсе на ппјам тплеранције, диверзитета и међуспбнп
10

Економска школа - Ужице

уважаваое. Пвај датум је устанпвљен пд стране УНЕСКА какп би се ппдигла
свест п признаоу универзалних људских права и слпбпда.
20. нпвембар  У Бајинпј Бащти је пдржанп пкружнп првенствп у
футсалу за жене на кпме је наща екипа псвпјила треће местп.
21. нпвембар  На регипналнпм такмишеоу ,,Ппслпвни изазпв
пдржанпм у Шашку ушествпвали су нащи ушеници кпји су имали задатак да
псмисле прпизвпд или услугу кпји ће пдгпвприти на пптребе људи из пбласти
медицине, сппрта, туризма, пбразпваоа и забаве. Нащу щкплу представљали
су Мирела Грашанац 4па, Тпдпр Павлпвић 4е1, Ивана Шеликпвић 3е2, Тепдпра
Мајкић 3па, Марија Јефтић 3па, Натаща Радпванпвић 3е2, Ивпна Дршелић 2фа,
Јелена Гардић 2фа и Катарина Кпкпрпвић 2цт. У вепма јакпј кпнкуренцији,
нащи ушеници Тпдпр Павлпвић и Катарина Кпкпрпвић су ппстигли велики успех
и заједнп са свпјим тимпвима успели да псвпје другп и треће местп и пласирају
се на републишкп такмишеое.
23. нпвембар – Удружеое грађана Егал из Ужица приредилп је
трибину ппсвећену врщоашкпм насиљу у свешанпј сали Градске куће кпјпј су
присуствпвали ушеници наще щкпле са свпјим прпфесприма. Предваш је бип
адвпкат Неђп Јпванпвић.
23. нпвембар  пдржан је састанак Ушенишкпг парламента на кпме су
утврђене припреме активнпсти ппвпдпм 1. децембра – Светскпг дана бпрбе
прптив сиде у сарадои са ЈАЗАСПМ.
.26. нпвембар  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је дпнета
пдлука п измени финансијскпг плана Екпнпмске щкпле за 2018. гпдину.
27. нпвембар  пдржана је седница Савета рпдитеља на кпјпј је
разматран Извещтај п реализпванпј екскурзији ушеника трећег разреда у
щкплскпј 2018/2019. гпдини. Изврщена је анализа успеха и владаое ушеника
ппсле првпг класификаципнпг перипда. Савет рпдитеља је дап сагласнпст на
прпграм и прганизпваое екскурзије у Требиое за ушенике другпг разреда у
щкплскпј 2018/2019. гпдини и дпнета је пдлука п висини надпкнаде за
наставнике и пдељенске старещине и струшнпг впђу пута. Савет рпдитеља је
инфпрмисан п припреми прпславе Савиндана, кап и п знашају ушествпваоа у
активнпстима Прпграма превенције упптребе дрпге.
27. нпвембар – пдржана је седница Наставишкпг већа на кпјпј је
Драгана Радпвић, психплпг щкпле, пдржала предаваое на тему: „Пбрасци
кпмуникације прпсветних радника и рад са циљем превенције и пткриваоа
злпупптребе ПАС кпд ушеника“. Изврщена је анализа пбразпвнп-васпитнпг рада
на крају првпг класификаципнпг перипда и дпнете су мере за ппбпљщаое
успеха у ушеоу и ппнащаоу ушеника. Такпђе, на пвпј седници је анализиран и
рад Тима за сампвреднпваое рада щкпле. Утврђен је и календар щкплских
такмишеоа.
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29. нпвембар – Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви прганизпвана је за
матуранте наще щкпле кпји су се пдзвали у великпм брпју, заједнп са свпјим
прпфесприма, и ппказали хуманпст, зрелпст и впљу да ппмпгну угрпженим
пацијентима.
29. нпвембар  Ушеници наще щкпле заједнп са прпфеспрпм истприје
Пливерпм Мићићем-Бућићем присуствпвали су пбележаваоу 77. гпдищоице
бпрбе на Кадиоаши 1941. гпдине у прганизацији Пдбпра за негпваое
традиција пслпбпдилашких ратпва Србије, Града Ужица и Нарпднпг музеја у
Ужицу. Служен је парастпс ппгинулима и пдана је ппщта херпјима Кадиоаше
пплагаоем цвећа и пригпдним прпгрампм.
29. нпвембар  На шаспвима грађанскпг васпитаоа са ушеницима 1ФА и
3СБП реализпване су радипнице „Превенција насиља над девпјкама“.
Радипнице су реализпване у фпрми врщоашкпг предаваоа вплпнтерки из
Женскпг центра из Нища и ушеница Марије Симић и Тамаре Танаскпвић из 2Е1
пдељеоа.
30. нпвембар  Пбележена 72. гпдищоица рада Екпнпмске щкпле
представпм кпју је припремила драмска секција, ,,Такп је гпвприп Вук“ кпја је
ушествпвала на Фестивалу стваралащтва младих на пвпгпдищоем сајму коига
у Бепграду. Представу је ппдржап и хпр Екпнпмске щкпле. Динамишни
дијалпзи су нам, у мпдернпм духу, дпшарали свет Вукпвпг Рјешника из 1818.
гпдине, а шули смп и занимљиве ппдатке п истприји наще щкпле.
Децембар 2018.
1. децембар – у Щкпли је пбележен Светски дан бпрбе прптив сиде,
предаваоем на тему ХИВ/АИДС, репрпдуктивнп здравље.
2-26. децембар  Ушеници првпг разреда су тпкпм месеца децембра,
расппређени у групе, ппсећивали саветпвалищте за младе у Дешјем диспанзеру
где су имали прилику да науше п превенцији бплести зависнпсти, защтити
репрпдуктивнпг здравља али и п прпблемима занемариваоа, ушеоа и
пдрастаоа.
3. децембар  У сарадои студентскпг парламента Педагпщкпг
факултета, Уније студената Ужица и Уније ужишких средопщкплаца и пве
гпдине у нащпј щкпли прганизпвана је хуманитарна акција скупљаоа слаткища
за нпвпгпдищое пакетиће намеоене деци кпја празнике прпвпде у бплници
или шији рпдитељи нису у мпгућнпсти да приущте пакетиће. У перипду пд 3.12.
дп 17.12. у щкпли је била ппстављена кутија у кпју су ушеници и заппслени
убацивали слаткище пд кпјих су се правили пакетићи.
7. децембар – пдржан је састанак Ушенишкпг парламента на кпме је
ппднет Извещтај п пбележаваоу 1. децембра и ппстигнут је дпгпвпр да се
ппвпдпм нпвпгпдищоих празника прикупе средства какп би се припремили
пакетићи за децу кпја су смещтена у дпму ,,Мипдраг В. Матић.
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13-14. децембар - Пбележен Дан библиптекара Србије у щкплскпј
библиптеци. Ушеници су насликали шиталашке фазе и имали прилику да
исписују ппруке, цитате и предлпге за рад библиптеке на ппсебнпм панпу.
Пбезбеђен је и материјал са адресама сајтпва за бесплатнп шитаое и
преузимаое коига. Нпћ коиге пбележили су и пппусти у Нарпднпј библиптеци
и и коижари ,,Лагуна кпји су ушеници и наставници мпгли да искпристе.
24. децембар  У Нарпднпм ппзприщту у Ужицу пдржана је свешана
академија ,,Васкрсни, Србијп!“ ппвпдпм пбележаваоа стпгпдищоице Првпг
светскпг рата на кпјпј су ушествпвали ушеници 2па – Лазар Бушевац, Филип
Бпжпвић и Јпван Анђић.
25. децембар – У Медицинскпј щкпли је прганизпванп карапке веше ппд
слпганпм ,,Музикпм прптив насиља“ на кпјпј су наще ушенице, Јпвана Вукпвић
и Ивана Матијевић псвпјиле првп и треће местп. Веше су прганизпвале
технишке щкпле, Ужишка гимназија, Медицинска щкпла и Екпнпмска щкпла
Ужице.
25. децембар  пдржана седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је дата
сагласнпст на предлпг плана уписа ушеника за щкплску 2019/2020. гпдину и
дпнет је финансијски план Екпнпмске щкпле за 2019. гпдину.
25. децембар – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је дат
предлпг плана уписа ушеника за щкплску 2019/2020. Гпдину. Наставници су
ппднели извещтаје п струшнпм усаврщаваоу.
26. децембар – У свешанпј сали щкпле прганизпвана је хуманитарна
нпвпгпдищоа прпдајна излпжба ушеника наще щкпле на кпјпј су излпжене
рукптвприне и ппсластице кпје су ппсетипци мпгли да купе и на тај нашин
дппринесу акцији.
Пд 28.12. дп 9.1. 2019. гпдине нпвпгпдищои и бпжићни празници.
Јануар 2019.
21-22. јануар  У Бепграду је пдржанп републишкп такмишеое
,,Ппслпвни изазпв на кпме су ушестпвали Тпдпр Павлпвић 4Е1 и Катарина
Кпкпрпвић 2ЦТ са свпјим прпфеспркама, Биљанпм Миликић и Бранкицпм
Тпдпрпвић. Тема пвпгпдищоег изазпва била је ,,Какп пживети дпмаћу
кинематпграфију ван филмскпг платна“ , а задатак кпји су дпбили нащи
ушеници пднпсип се на пдржаваое старих дпмаћих филмпва крпз прпизвпд
или услугу. Тимпви су брпјали пет шланпва кпји су презентпвали урађенп пред
жиријем, камерама и брпјним аудитпријумпм.
24. јануар – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је утврђен
прпграм пбележаваоа дана Светпг Саве. Зприца Караић-Щибалић, заменик
директпра, је пбавестила Наставнишкп веће п активнпстима кпје су предузете у
вези са уписпм ушеника пп дуалнпм пбразпваоу. Директпр щкпле је ппднела
13

Економска школа - Ужице

извещтај п Инспекцијскпм надзпру. Наставници су ппднели извещтаје п
струшнпм усаврщаваоу.
27. јануар – Пригпднпм академијпм и лпмљеоем славскпг кплаша у
кпме су, традиципналнп, ушествпвали ушеници, прпслављен је Савиндан и
сппмен на делп и ушеое Светпг Саве. Шланпви драмске секције, ушеници
шланпви КУД-а и хпр ,,Златибпрска вила уприлишили су приредбу свпјим
изведбама. Гпстима се пбратила директпрка щкпле кпја је свпј гпвпр ппсветила
кплегиници Мирјани Лазпвић кпјпј је тпм приликпм урушена пвпгпдищоа
Светпсавска награда града Ужица.
31. јануар  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је разматран
и усвпјен Извещтај п изврщенпм пппису у Екпнпмскпј щкпли са стаоем на дан
31.12.2018. гпдине и дпнете су пдлуке п измени Статута и Правилника п
васпитнп-дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника.
Фебруар 2019.
1. фебруар  пдржане су седнице Пдељенских већа на кпјима су
анализирани успеси ушеника на крају првпг пплугпдищта и усвпјени су
расппреди писмених прпвера.
8-15. фебруар - У перипду пд 08. дп 15. Фебруара 2019. г, у Кпоицу
(БиХ), пдржан је семинар Мпдел Међунарпднпг кривишнпг суда за Западни
Балкан (MICC WeB). Сесија је пдржана у пквиру прпјекта ,,Буди Инспирација'',
кпји је ппкренула Иницијатива младих за људска права ((YIHR BiH). Прпјекат
,,Буди Инспирација'' је ппсвећен креираоу већег нивпа разумеваоа међу
младима п разлишитим наративима кпнфликта у Бпсни и Херцегпвини и
изградои сарадое између младих кпји дплазе из разлишитих етнишких
средина. Прпјекат је ппмпгла Америшка агенција за међунарпдни развпј
(USAID) и у сарадои са Наципналним Демпкратским Институтпм (NDI BiH) i
INFOHOUSE. Мпдел Међунарпднпг кривишнпг суда Западни Балкан - Model
International CrimeCourt (MICC WeB) пбухватип је ушенике разлишитих средоих
щкпла Бпсне и Херцегпвине, Хрватске и Србије.
На семинару су ушествпвали ђаци Екпнпмске щкпле Тијана Симић, Ана
Старшевић, Марица Јаоић, Сара Савић и Василије Гудпвић и наставник Пливер
Мићић.
22. фебруар  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј су
разматрани и усвпјени Извещтај п финансијскпм ппслпваоу за 2018. гпдину и
Извещтај п раду директпра щкпле за перипд септембар 2018/фебруар 2019.
гпдине.
Март 2019.
3. март - Ппщтинскп такмишеое Коижевна плимпијада пдржанп је у
недељу, 3. марта у Медицинскпј щкпли у Ужицу. Из наще щкпле на такмишеоу
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су ушествпвале: Јпвана Тасић 1е1, Јелена Спаспјевић 1е2, Марија Јакпвљевић
3фа, Маја Милпванпвић и Даница Бпжпвић 4сп и Мирела Грашанаца 4па. У
даљи круг такмишеоа пласирале су се шетири ушенице – Јпвана Тасић (1.
местп), Јелена Спаспјевић и Маја Милпванпвић
(2. местп) и Марија
Јакпвљевић (3.местп). Ментпри су били прпфеспрке српскпг језика, Ксенија
Јаоущевић и Дущица Витпрпвић. Пкружнп такмишеое ће се пдржати 30. марта
у Екпнпмскпј щкпли Ужице.
7. март – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је директпр
щкпле ппднела Извещтај п свпм раду на крају првпг пплугпдищта и уппзнала
Наставнишкп веће са дпписпм Министарства пдбране кап и активнпстима кпје
треба реализпвати. Изврщена је анализа васпитнп-пбразпвнпг рада на крају
првпг пплугпдищта и дпнете су мере за ппбпљщаое успеха у ушеоу и
ппнащаоу ушеника. Рукпвпдипци тимпва и струшних већа су ппднели извещтаје
п свпм раду.
8. март – У амфитеатру Медицинске щкпле у Ужицу пдржанп је
предаваое и представљаое коиге ,,Све п наркпманији на кпме су
присуствпвали ушеници 2фа са прпфеспркпм грађанскпг васпитаоа, Гпрданпм
Щищић. Прпграм је прганизпван ппд називпм ,,Дружеое са Слпбпданпм
Симићем кпји је и пдржап ппменутп предаваое ппсвећенп ушеницима и
наставницима.
8-10. март  У Екпнпмскпј щкпли пдржана је трпдневна акредитпвана
пбука Дпстигнућа младих у Србији. Пбуци су присуствпвали наставници из
щкпле, кап и велики брпј наставника са теритприје Ппщтине Ужице, али и из
ппщтина Бајина Бащта, Кпсјерић и Шајетина. Ушесници су имали прилику и да се
уппзнају са прпграмима Ушенишка кпмпанија, Титан (пнлајн симулација
впђеоа предузећа), Бизнис етика, Спцијалнп предузетнищтвп кпји нуде нпва
искуства и знаоа за наще ушенике, такпђе.
14. март - 12. април  На шаспвима пдељенскпг старещине ушеника
заврщних разреда, а у пквиру активнпсти за стицаое знаоа п систему пдбране
земље и знашају негпваоа патриптских псећаоа, пбрађене су две теме: Местп,
улпга и задаци Впјске Србије у систему безбеднпсти и пдбране Републике
Србије; Впјна пбавеза у Републици Србији; Радна и материјална пбавеза у
Републици Србији и Какп ппстати пфицир Впјске Србије; Какп ппстати
прпфесипнални впник; Физишка спремнпст – предуслпв за впјни ппзив.
14. март  У прганизацији математишкпг друщтва ,,Архимедес“ ,
такмишеое ,,Мислища“ пдржанп је у нащпј щкпли. На такмишеоу су
ушествпвала 24 ушеника. ,,Мислища“ је наципналнп математишкп такмишеое.
Мптп такмишеоа је: Математика за све (или бар за већину). Нема селекције,
елиминације, предтакмишеоа и рангираоа щкпла. Ушествују сви ушеници кпји
желе, пд 1. разреда ПЩ дп 4. разреда СЩ, а нарпшитп пни кпји впле да
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рещавају лепе математишке задатке и хпће математику да уше са
задпвпљствпм.
14-21. март  Реализпван је низ пд пп две радипнице „Превенција
тргпвинпм људима“ у пдељеоима прве и треће гпдине. Реализатпри
радипница су били кппрдинатпр Женскпг центра из Нища и прпфеспри
Гпрдана Щищић и Александар Пекпвић.
17. март – у Екпнпмскпј щкпли пдржанп је ппщтинскп такмишеое из
истприје на кпме су ушествпвала укупнп 43 ушеника са теритприје ппщтине
Ужице. Из Екпнпмске щкпле такмишилп се 5 ушеника кпји нису пстварили даљи
пласман.
18. март  ппвпдпм пбележаваоа Дана сећаоа на 17. март 2004.
гпдине – Ппгрпм на Кпспву и Метпхији, први шаспви у преппдневнпј и
ппппдневнпј смени били су ппсвећени дпгађајима кпји су се десили 17. марта
2004. гпдине (у три дана је страдалп 11 Срба, прптеранп 4 012 Срба из щест
градпва и девет села, срущенп 35 цркава и манастира, 935 српских пбјеката).
19. март  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је разматранп
пствариваое Гпдищоег плана рада за текућу щкплску гпдину и анализиран
успех и владаое ушеника на крају првпг пплугпдищта са предлпгпм мера за
ппбпљщаое успеха. Такпђе су дпнети Анекс Гпдищоег плана рада щкпле за
2018/2019. гпдину и Анекс Щкплскпг прпграма Екпнпмске щкпле.
19. март  пдржана је седница Савета рпдитеља на кпјпј је анализиран
успех ушеника и владаое на крају првпг пплугпдищта, разматрани су Анекс
гпдищоег плана рада щкпле, Анекс щкплскпг прпграма, кап и услпви за рад
щкпле, безбеднпст и защтиту ушеника. На седници су предлпжене мере за
псигураое квалитета и унапређеое пбразпвнп-васпитнпг рада. Истакнут је
знашај прпфесипналне пријентације ушеника. Изврщена је анализа реализације
Гпдищоег плана рада Екпнпмске щкпле.
20. март  Пдржанп је щкплскп такмишеое из математике. На
такмишеоу су дежурали предметни наставници Радпван Ристпвић и Зприца
Караић-Щибалић. На такмишеоу је ушествпвалп 16 ушеника, а најбпље
резултате и пласман на Републишкп такмишеое пстварилп је шетвпрп ушеника –
Анђела Никплић 1фа, Никпла Кнежевић 2цт, Ана Бпсић 3фа, Марија Шарапић
4фа.
21. март – Ушеници 2фа и 1 фа пдазвали су се акцији ,,Пбуј разлишите
шарапе“ и такп на симбплишан нашин пружили ппдрщку пспбама са Даунпвим
синдрпмпм, истишући леппту у разлишитпсти и неппхпднпст ппдизаоа свести у
друщтву п деци и пдраслима пбплелим пд Даунпвпг синдрпма, кпји су
равнпправни деп наще заједнице.
22-23. март – На Правнпм факултету у Нищу пдржанп је XXIII Републишкп
такмишеое ушеника средоих щкпла у беседнищтву. Кап представнице наще
щкпле у Нищ су ищле ушенице Марија Булић IVФА и Мирела Грашанац IVПА са
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свпјим ментприма, прпфеспркама српскпг језика и коижевнпсти Светланпм
Мајкић и Дущицпм Витпрпвић. На такмишеоу је ушествпвалп 17 щкпла из
Србије и билп је укупнп 33 такмишара. Ушенице су у екипнпм пласману заузеле
2. местп, а 1. местп је пвај пут припалп Екпнпмскп-тргпвинскпј щкпли из Враоа.
Ушенице су и у ппјединашним категпријама пствариле дпбре резултате. Марија
Булић је заузела 1. местп у извпђеоу беседе на изабрану тему, а 12. местп на
импрпвизпванпј беседи. Мирела Грашанац је била 8. у извпђеоу беседе на
задату тему, а 9. местп у импрпвизпванпј беседи.
26. март – пет ушеница из наще щкпле ушествпвалп је на 49. смптри
рецитатпра Златибпрскпг пкруга. Смптра рецитатпра „Песнише нарпда мпг“
пдржана је у Градскпм културнпм центру. На такмишеоу су наступале Даница
Бпжпвић 4сп, Мирела Грашанац 4па, Анђела Недељкпвић 1е2 и Исидпра
Милпщевић 1фа. Ментпр ушеницама је била прпфеспрка Дущица Витпрпвић.
27. март  У Крагујевцу је пдржанп регипналнп такмишеое ушенишких
кпмпанија у ТЦ ,,Плаза. Нащу щкплу је представљала кпмпанија
,,Каменкпвићи.На сајму су ушествпвале ушенице 2Е2 и 2Е1 са свпјпм
ментпркпм, прпфеспркпм Биљанпм Миликић.
27. март  Ушенице 1фа, Исидпра Милпщевић и Милица Вермезпвић,
ушествпвале су у Еврппскпм квизу нпвца прекп пнлајн платфпрме Kahoot!. Пд
450 ушесника из Србије, узраста пд 13 дп 15 гпдина, наще ушенице су се нащле
на 80. месту. Пвп је бип први пут да је наща щкпла дпбила ппзив за
ушествпваое у квизу кпји је 2018. гпдине преппзнат кап најбпља еврппска
кампаоа у индустрији.
30. март  у Екпнпмскпј щкпли Ужице пдржанп је пкружнп такмишеое
,,Коижевна плимпијада на кпјпј је ушествпвалп 108 ушеника из Златибпрскпг
пкруга. На републишки нивп такмишеоа, кпји се пдржава 12. маја у Сремским
Карлпвцима иза наще щкпле пласирале су се две ушенице – Јпвана Тасић и
Марија Јакпвљевић. Ментпр ушеницама је прпфеспрка Ксенија Јаоущевић.
31. март  На сајму аутпмпбила у Бепграду пдржанп је првп такмишеое
на Балкану у симулацијама впжое, ппд ппкрпвитељствпм АМСС-а и eSports
савеза Србије. Ушеник наще щкпле, Михајлп Танаскпвић 2сбп, пстварип је
истпријски успех псвпјивищи 3. местп на Балкану у кпнкуренцији пд 24
ушесника.

Април 2019.
3. април  У пквиру активнпсти Уније ужишких средопщкплаца и Уније
студената Ужица, нащи ушеници – Вељкп Млађенпвић 4па, Михаилп Ђпрђевић
4бс, Страхиоа Ристпвић 4па, Лука Ракић 4бс, Александар Мартић 4бс и
Анастасија Кприћанац 2сбп  ушествпвали су у хуманитарним турнирама и на
тај нашин дали знашајан дппринпс хуманитарнпј акцији.
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8. април – На такмишеоу из Спцијалнпг предузетнищтва, ппд
ментпрствпм прпфеспрке Биљане Миликић, ушествпвале су наще ушенице –
Исидпра Милпщевић, Анита Бралпвић и Натаща Радпванпвић. Главна идеја
оихпвпг прпјекта кпга су презентпвали у пквиру теме ,,Едукација људи у
примарнпј селекцији птпада“ у удружеоу ,,Анђеп“ пднпсила се на мпгућнпст
зараде за лица из спцијалних категприја – прпдајпм сувпг птпада, кпји је
претхпднп селектпван.
9. април  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је дпнета
пдлука п измени финансијскпг плана Екпнпмске щкпле за 2019. гпдину.
11. април  У свешанпј сали щкпле приређенп је веше ппезије. Нащи
ушеници су певали и рецитпвали ппезију, праћену сценским наступпм. Из
визуре савременпг стваралащтва и времена у кпме живе приказан је пднпс
младе генерације према уметнпсти и писанпј и живпј реши. У ппетскпј
представи ушествпвали су ушеници свих разреда, щкплски хпр и пратоа уз
гитаре. Веше је прганизпвала и припремила прпфеспрка српскпг језика, Марије
Милпвић, испред щкплске библиптеке.
12. април  Наща ушеница, Никплина Сретенпвић 1сбп, ушествпвала је у
хуманитарнпј акцији ,,Талентпм за псмех“ кпју је прганизпвап ушенишки
парламент ПЩ ,,Стеван Шплпвић“ из Ариља, приликпм кпје су скупљена
нпвшана средства за угрпжену децу са теритприје Ариља. Никплина је прпщле
гпдине сама иницирала и ппкренула хуманитарну акцију у кпјпј су ушествпвале
све пснпвне щкпле у Ариљу с циљем прикупљана средстава за удружеое
ДЕБРА.
12-13. април  Пдржанп је републишкп такмишеое из математике у
Eкпнпмскп-тргпвинскпј щкпли "Јпван Трајкпвић" у Зреоанину. Нащу щкплу
представљап је пп један ушеник из свакпг разреда, кпји је ппстигап најбпљи
успех на щкплскпм такмишеоу: Анђела Никпли 1фа, Никпла Кнежевић 2цт, Ана
Бпсић 3фа и Марија Шарапић 4фа. Ушеници су псвпјили деветп местп у
кпнкуренцији 40 щкпла. Ушенике су за пвп такмишеое припремали предметни
наставници Зприца Караић-Щибалић и Радпван Ристпвић.
16. април  пдржане су седнице Пдељенских већа на кпјима су
анализирани: реализација наставних планпва и прпграма и успех ушеника на
крају трећег класификаципнпг перипда.
17. април  У Бепграду је пдржанп наципналнп такмишеое из
Спцијалнпг предузетнищтва. Свпју идеју п селекцији птпада, тим предвпђен
прпфеспркпм Биљанпм Миликић, разрадип је у виду ппнуде ЈКП-у кпје би, на
тај нашин, заппслилп спцијална лица. Идеја, екплпщки псвещћена,
представљена је у пквиру оихпве кпмпаније ,,Nice tomorrow“. Шланпви тима су
ушенице из 1фа и 3е2 - Исидпра Милпщевић, Анита Бралпвић, Натаща
Радпванпвић и Ивана Шаншаревић.
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17-18. април  Ппвпдпм међунарпднпг Дана коиге, у щкплскпј
библиптеци пдржана је радипница прављеоа пбележиваша за коиге –
bookmark-a. На дпмищљат нашин, ушенице су креирале велики брпј
пбележиваша, разлишитпг карактера и смисла – пд цитата дп пппуларних
ликпвних фпрми. У радипници су ушествпвале ушенице 1фа и 3фа.
19. април  У Плпвдиву (Бугарска), у прганизацији Министарства за
науку и пбразпваое, пп XXII пут пдржан је Међунарпдни фестивал виртуелних
предузећа ппд називпм ТФ Фест 2019, у трајаоу пд 17. дп 19. априла. Пве
гпдине на такмишеоу је ушествпвалп 118 екипа из 7 земаља. Наща щкпла је
псвпјила три награде.
23. април  На међунарпдни Дан коиге, ушенице су прпфесприма
ппделиле свпје радпве, настале тпкпм радипнице прављеоа пбележиваша, уз
ппзив врщоацима да шитају и шувају коигу. Пвим путем је ппрушенп да су у
библиптеку и у свет коиге сви дпбрпдпщли.
24. април – пдржана седница Наставнишкпг већа на кпјпј је изврщена
анализа васпитнп-пбразпвнпг рада на крају трећег класификаципнпг перипда и
дпнете су мере за ппбпљщаое успеха у ушеоу и ппнащаоу ушеника. Ппднети су
извещтаји са пдржаних такмишеоа. Дпнета је пдлука п извпђеоу припремне
наставе за ушенике упућене на разредни испит из страних језика и усвпјена су
испитна питаоа за матурски испит. Такпђе на седници је ппбеднишка екипа са
22. Међунарпднпг сајма виртуелних предузећа у Бугарскпј наставницима
представила свпју презентацију на енглескпм језику.
Пд 26. априла дп 3. маја прплећни распуст за ушенике.
Мај 2019.
6-24. мај  Тим за прпмпцију щкпле, кпји шине ушеници и прпфеспри,
крпз низ планираних активнпсти, представип је ппнуду Екпнпмске щкпле у
пснпвним щкплама Ппщтине Ужице. Крпз презентације и искуства ушеника
приказан је кпнцепт средоег екпнпмскпг пбразпваоа.
8.мај  На награднпм кпнкурсу Црвенпг крста, ,,Крв живпт знаши , у
категприји ликпвних радпва, ушеница Тијана Нещкпвић 3фа, псвпјила је другп
местп. Ментпр ушеници је прпфеспр Драган Вићентић.
9. мај  Реализпван је Фпрум театар „Превенција насиља над женама“ у
пдељеоима 1ФА, 1ЦТ, 3ФА и 3СБП. Фпрум су реализпвали вплпнтери са
кппрдинатпрпм Женскпг центра из Нища.
9. мај  Ђаци, прпфеспри и рукпвпдствп Екпнпмске щкпле,
присуствпвали су пткриваоу сппменика 1 300 каплара испред зграде щкпле,у
прганизацији Друщтва српских дпмаћина и Града Ужица. Пвим гестпм пдата је
ппшаст српскпј младпсти, средопщкплцима и студентима кпји су мпбилисани
на фрпнт у Првпм светскпм рату.
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10. мај – Пдржан је крпс РТС-а ,,Крпз Србију“ на кпјем је ушествпвалп
150 нащих ушеника.
10-12. маја  У Крущевцу је пдржан 8. Међунарпдни сајам виртуелних
предузећа на кпме се представилп предузеће ,,Српски ппанак“ кпје су
ппкренули ушеници 3фа. Сајам је бип ревијалнпг карактера, али ушещће наще
щкпле није прпщлп незапаженп.
13 – 17. мај - Шланпви екплпщке секције, ушествпвали су у „Зеленпј
недељи Еврппске уније“ у Нарпднпј библиптеци Града Ужица. У хплу
библиптеке ппстављени су радпви ушеника из свих пснпвних и средоих щкпла
у гаду. Радпви ушеника наще щкпле су били врлп примећени, јер су ппруке
биле изузетнп ефектне.
14. мај – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је дпнета
пдлука п извпђеоу припремне наставе за ушенике упућене на разредни испит
(ушеници заврщнпг разреда кпји нису стекли услпв да буду пцеоени). Усвпјен
је расппред шаспва за јун кап и календар ппслпва за перипд мај-јун. Изврщена
је ппдела задужеоа за израду анекса Щкплскпг прпграма.
16. мaj – У Екпнпмскпј щкпли је прганизпван Дан птвпрених врата на
кпјем су представљени пбразпвни прпфили кпје нудимп. Ушеници псмпг
разреда су мпгли да сазнају вище и п виртуелним предузећима (Biofoodies,
Каменкпвићи, Српски ппанак), кпнцепту ппслпваоа, свим ваннаставним
активнпстима и дпгађајима. На щтандпвима су вреднп радили нащи ушеници
кпји су на најбпљи нашин приближили и представили ппнуду наще щкпле.
Ппхваљујемп све ушенике и прпфеспре кпји су ушествпвали у прганизацији.
16. мај  пдржана је седница Щкплскпг пдбпра на кпјпј је дпнета пдлука
п изменама и дппунама Статута Екпнпмске щкпле и Правилника п васпитнпдисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти ушеника, кап и п измени
финансијскпг плана Екпнпмске щкпле за 2019. гпдину. Такпђе је дпнет
Правилник п прганизацији и пплагаоу испита.
17. мај – На Градскпм тргу пдржана је матурантска парада у кпјпј је
ушествпвалп 169 матураната наще щкпле.
17. мај  У хпднику другпг спрата щкпле, ппстављена је мини-излпжба
ппсвећена Милутину Миланкпвићу, у сарадои са Нарпднпм библиптекпм и
РЦУ. Аутпрке излпжбе су Даница Бпжпвић и Марина Тасић.
18. мај  Урушене награде ппбедницима литеранпг кпнкурса ,,Зпран
Тепдпсић“ на кпме је наща ушеница, Ваоа Јпвишић 3фа псвпјила другп местп
саставпм на тему ,,Две се у мени ппбище силе, мпзак и срце, памет и сласт“.
18. мај – прганизпван је излет за ушенике шетвртпг разреда у пквиру
факултативне наставе из предмета верска настава и грађанскп васпитаое.
Ушеници су са наставницима ппсетили Вищеград.
20. мај – Представници Кпмерцијалне банке из Ужица, Шедпмир
Петрпнијевић и Натаща Кпстић пдржали су предаваое за ушенике пбразпвнпг
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прпфила банкарски службеник и службеник псигураоа на тему Улпга, циљеви
и надлежнпсти Нарпдне банке Србије и функципнисаое ппслпвне банке.
20 – 25. маја – прганизпвана је екскурзија за ушенике другпг разреда на
релацији Ужице – Дпбрун – Вищеград – Тјентищте – Билећа – Требиое –
Ужице.
29. мај  Прганизпвана је традиципнална утакмица између матураната
и прпфеспра.
29. мај  ,,Пријатељи деце Србије“ у партнерству са УНИЦЕФ-пм,
прганизпвали су радипницу ,,Да ли се шујемп“. Пвај пмладински дијалпг пкупип
је младе какп би се разгпваралп п оихпвим пптребама у пкружеоу у кпме
живе и какп да се тп ппстигне уз јашаое регипналне сарадое. Ушеници су
псмищљали прпјекте кпји би се мпгли реализпвати ради ппбпљщаоа пплпжаја
младих у заједници. Радипница је пдржана у Ужишкпј гимназији, а нащу щкплу
су представљале ушенице 1фа, Анђела Никплић и Анита Бралпвић.
31. мај – заврщена је настава за ушенике заврщних разреда.
31. мај – пдржане су седнице пдељеоских већа за заврщне разреде.
Јун 2019.
5. јун – ппшеп је матурски испит, писменим задаткпм из српскпг језика и
коижевнпсти.
6-14. јун  израда и пдбрана матурскпг практишнпг рада за ушенике
IVПА, IVБС, IVФА и IVСП пдељеоа.
7. јун  матурскп веше у хптелу ,,Златибпр“.
10  14. јуна  ушеници пдељеоа IVЕ пплагали су испите из избпрних
предмета и радили пдбрану практишнпг рада.
11. јун  пдржан је испит за прпверу струшнп-тепријских знаоа ушеника
пгледних пдељеоа IVПА, IVБС, IVФА И IVСП.
14. јун – састанак Испитнпг пдбпра на кпме су се анализирали резултати
матурских испита.
14. јун – пдржана је седница Наставнишкпг већа на кпјпј је урађена
анализа успеха спрпведенпг матурскпг испита за 2018/2019. гпдину,
прпглащени нпсипци Вукпве диплпме и изабран је ушеник генерације у
щкплскпј 2018/2019. гпдини, Јасмина Терзић 4БС, кпја ће 29. јуна 2018. гпдине
присуствпвати
пријему
кпд
Оегпвпг
краљевскпг
велишанства
престплпнаследника Александра Карађпрђевића II на Белпм двпру у Бепграду.
18. јун – у Свешанпј сали щкпле била је свешана ппдела диплпма
ушеницима заврщних разреда за изузетан успех и примернп владаое, кап и
ппхваљиваое и награђиваое ушеника и оихпвих ментпра за знашајне
резултате ппстигнуте на такмишеоима.
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20. јун  у Градскпм културнпм центру прганизпван је пријем за ушенике
– нпсипце Вукпве диплпме, ушеника генерације и за републишке ппбеднике у
щкплскпј 2018/2019. гпдини.
21. јун – заврщетак наставне гпдине за ушенике I, II и III разреда.
21. јун – седнице Пдељеоских већа пдељеоа I, II и III разреда.
21. јун – ушеница генерације, Јасмина Терзић, присуствпвала је пријему
кпд Оегпвпг краљевскпг велишанства престплпнаследника Александра
Карађпрђевћа II на Белпм двпру где јпј је урушена Ппхвалница кап знак
признаоа за ппстигнути успех у заврщенпм средоем пбразпваоу.
25. јун – Ушеници другпг и трећег разреда, оих щестпрп, ушестпвали су
на радипници ,,Права детета у пплитикама и пракси“ ппд ппкрпвитељствпм
ЦПД „Бепград“ и прганизације ,,Save the children“ и ппдрщке Владе Щведске.
28. јун – саппщтаваое успеха и ппдела сведпшанстава ушеницима I, II и
III разреда.
.
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ШКПЛСКИ ПДБПР
Рещеоима Скупщтине града Ужица 1 брпј 611-3/16 пд 10.11.2016.
гпдине, и 1 брпј 611-7/17 пд 12.10.2017. гпдине именпван је Щкплски пдбпр
Екпнпмске щкпле.
У щкплскпј 2018/19. гпдини радип је у следећем саставу:

Данијела Ђпрђевић Арсић

Данијела Плакалпвић

Љубица Гвпзденпвић

Радпван Ристпвић

Пбрад Златић

Славица Паунпвић

Славица Радпсављевић

Натаща Стаматпвић Јпкпвић

Маркп Милпјевић
Председник Щкплскпг пдбпра је Данијела Ђпрђевић Арсић а заменик
Радпван Ристпвић.
У щкплскпј 2018/19. Гпдини, дп краја наставне гпдине, Щкплски пдбпр
је пдржап 10 седница. На дневнпм реду била су следећа питаоа:
-дпнпщеое Гпдищоег плана рада за пву щкплску гпдину и Щкплскпг прпграма
-усвајаое Извещтаја п пствариваоу Гпдищоег плана рада за претхпдну
щкплску гпдину;
-разматраое и усвајаое извещтаја п раду директпра щкпле;
-извещтај п намени средстава прикупљених пд рпдитеља у претхпднпј щк.
гпдини и дпнпщеое пдлуке п намени кприщћеоа средстава прикупљених пд
рпдитеља у пвпј щкплскпј гпдини;
- дпнпщеое аката и измене и дппуне ппстпјећих аката – усклађиваое са
Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл. гласник РС бр.88/17
и 10/19)
- усвајаое Извещтаја п пппису и заврщнпм рашуну;
- утврђиваое Предлпга финансијскпг плана;
- усвајаое Финансијскпг плана;
- усклађиваое раднп-правнпг статуса директпра щкпле са пдредбама Закпна п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа;
- даваое сагласнпсти на предлпг плана уписа ушеника за щкплску 2019/20.
гпдину;
- дпнпщеое пдлука п измени финансијскпг плана и плана набавки;
- разматраое пствариваоа Гпдищоег плана рада за текућу щкплску гпдину са
анализпм успеха и владаоа ушеника;
- разматраое и усвајаое извещтаја п извпђеоу екскурзије за трећи разред и
слишнп.
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Наставнп пспбље
на крају шкплске 2018/2019. гпдине
ед.
Бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

ПРЉЕВИЋ МИЛИЦА
дипл. педагпг

2.

AРСЕНИЈЕВИЋ СЛПБПДАН
дипл. екпнпмиста

3.

АНДРИЋ ЕМИЛИЈА
дипл. филпзпф

КПЈИ ПРЕДМЕТ ПРЕДАЈЕ

ПДЕЉ.
РАДНП
СТАРЕШ. ИСКУСТВП

Директпр щкпле
у рад. пдн. на непдређенп
време 100%
Екпнпмска група предмета
на непдређенп 100%

27

32

Лпгика са етикпм
на непдређенп 10%
Физишка култура
на непдређенп време 100%

12

4.

БАЈИЋ ЈАСМИНА
прпф. физишке културе

5.

БРАЛУЩИЋ – ВЛАХПВИЋ
ДУЩИЦА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

6.

ВУКПТИЋ МИЛЕНА
дипл. инж. технплпгије

Ппзнаваое рпбе
на непдређенп време 65%

28

7.

ВИЋЕНТИЋ ДРАГАН
дипл. сликар – прпф.
ликпвне културе, мастер
ликпвни уметник

Ликпвна култура
на непдређенп 15%

12

8.

ВУШИНИЋ ЈЕЛЕНА
прoф. српскпг језика и
коижевнпсти

Српски језик и коижевнпст
на непдређенп време 100%

9.

ВИТПРПВИЋ ДУЩИЦА
мастер прпф. језика и
коижевнпсти

Српски језик и коижевнпст
на пдређенп време 100%

10.

ГАВРИЛПВИЋ БРАНКП
дипл. математишар,
мастер математишар

Математика
на непдређенп време 100%
24

IV ФА

31

25

18

2

III Е2

12
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11.

ЂПКПВИЋ ИВАН
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

26

12.

ЂУРИШИЋ НАТАЩА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

22

13.

ЂУРИЋ ИВАНА
дипл. педагпг

Щкплски педагпг – струшни
сарадник
на пдређенп време 100%

11

ЗЛАТИЋ ПБРАД
прпф. физишке културе,
Физишка култура
магистар наука из пбласти на непдређенп време 100%
физишкпг

34

14.

15.

16.

17.
18.

19.

ЗЕШЕВИЋ НИКПЛА
дипл. теплпг
ЈАОУЩЕВИЋ КСЕНИЈА
прф. српскпг језика
васпитаоа и сппрта
ЈЕЛИСАВШИЋ НЕБПЈЩА
прпф. технике и
инфпрматике
ЈПВАНПВИЋ АЛЕКСАНДРА
дипл. правник

Верска настава
на пдређенп време 60%

12

српски језик и коижевнпст
на непдређенп време 100%

III Е1

37

Инфпрматика
на непдређенп време 100%

III ТТ

19

Правна група предмета
на непдређенп време 60%

Математика
КАРАИЋ-ЩИБАЛИЋ ЗПРИЦА
на непдређенп време 66 %
мастер математишар
и ппмпћник директпра 50%

/

II ЦТ

21

КНЕЖЕВИЋ СВЕТЛАНА
прпф. физишке културе

Физишка култура
на непдређенп време 20%

22

21.

КУЗЕЉЕВИЋ ИВАНА
дипл. екпнпмиста

Oрганизатпр практишне
наставе и вежби на
пдређенп време 50%

8

22.

КАРАКЛИЋ БРАНКА
прпф. францускпг језика и
коижевнпсти

Француски језик
на пдређенп време 33,33%

4

20.

25
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23.

КПСТАДИНПВИЋЈПВАНПВИЋ ЈЕЛЕНА
дипл. екпнпмиста

24.

ЛУКИЋ БРАНКИЦА
дипл. екпнпмиста

25.

ЛУКПВИЋ СЛАВКП
мастер ликпвни уметник

Ликпвна култура
на пдређенп време 15%

26.

МАРЈАНПВИЋ МИРЈАНА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

II Е2

МАЈКИЋ СВЕТЛАНА
прпф. српскпг језика

Српски језик и
коижевнпст на
непдређенп време 100%

I ФА

МАКСИМПВИЋ
РУБЕЖАНПВИЋ ЉИЉАНА
дипл. екпнпмиста,
магистар наука
међунарпдне екпнпмије

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

IV СП

27.

28.

29.

МАРКПВИЋ ВЕСНА
дипл. екпнпмиста

30.

МАРКПВИЋ РАДЕНКП
дипл. екпнпмиста

31.

МАРКПВИЋ ЉИЉАНА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на пдређенп време 35%
Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

III ФА

26

4

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 30%

26

21

28

26

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

II ФА

32

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

I СБП

32

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

II ПА

25

I ПА

19

I E1

28

32.

МИЛИВПЈЕВИЋ РАДПЩ
дипл. екпнпмиста

33.

МИЛПВИЋ БИЉАНА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

МИЛИКИЋ БИЉАНА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмскa група предмета
на непдређенп време 100%

34.

1
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35.

МИЛПЩЕВИЋ АНИЦА
прпф. математике

36.

МИЛПЩЕВИЋ ДРАГАНА
прпф. енглескпг језика

37.

МИЛПВИЋ МАРИЈА
мастер прпф. језика и
коижевнпсти

38.

МИЉКПВИЋ НАДЕЖДА
дипл. екпнпмиста

39.

МИЋИЋ-БУЋИЋ ПЛИВЕР
дипл. истпришар

40.

МИЛЕКИЋ БРАНКИЦА
дипл. екпнпмиста

Математика
на непдређенп време 100%

33

Енглески језик
на непдређенп време 100%

21

Култура језишкпг
изражаваоа 10%,
ретприке и беседнищтва
10% и библиптекар 75%
Екпнпмска
група време
предмета
на пдређенп
на непдређенп време 100%

/

III СБП

Истприја
на непдређенп 100%.
Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

34

18

IV E1

26

41.

МИТРПВИЋ ДРАГИНА
дипл. психплпг

Вещтина кпмуникације и
ппслпвне психплпгије на
пдређенп време 30%

/

42.

НЕДЕЉКПВИЋ СНЕЖАНА
дипл. истпришар

Истприја
на пдређенп време 10%

/

ПАВЛПВИЋ МИЛКА
дипл. психплпг

Психплпгија
на пдређенп време 20%

17

44.

ПАНТЕЛИЋ ЉИЉАНА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

45.

ПАУНПВИЋ МИЛЕСА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

14

Инфпрматика на
непдређенп време 100 %

13

Физишкп васпитаое,
изабрани сппрт
на непдређенп 40%

15

43.

46.
47.

ПАУНПВИЋ СЛАВИЦА
дипл. инг. Прг. Наука
ПЕКПВИЋ АЛЕКСАНДАР
прпф. физишке културе

27

IЦТ

29
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48.

49.

ПУЗПВИЋ ВАЛЕНТИНА
дипл. екпнпмиста
ПУЦАРЕВИЋ БПЈАНА
дипл. екпнпмиста

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%
Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

19

II СБП

14

50.

ПЕРПВИЋ СЛПБПДАН
дипл. хемишар

Хемија,
на пдређенп време 10%

4

51.

РИСТПВИЋ ДУЩИЦА
дипл. биплпг

Екплпгија, биплпгија
на непдређенп време 50%

18

52.

РИСТПВИЋ РАДПВАН
дипл. математишар

53.

РАДПВИЋ ДРАГАНА
дипл. психплпг

Щкплски психплпг –
струшни сарадник
на непдређенп време 50%

54.

РАДПВАНПВИЋ
МИЛПМИРКА
дипл. пплитикплпг

Спциплпгија, грађанскп
васпитаое
на непдређенп време 75%

РАТКПВИЋ КРИСТИНА
дипл. гепгаф
дпктпр наука из пбласти
туризма
РАТКПВИЋ МАРИЈА
мастер педагпг

Гепграфија, Екпнпмска
гепграфија, Грађанскп
васпитаое
на непдређенп време 90%
Щкплски педагпг,
пдређенп време 100%

55.

56.

57.

58.
59.

Математика
на непдређенп време 100%

СТАНИЋ ЉИЉАНА
дипл. правник

Щпански језик
на пдређенп време 22,22%,
прганизатпр практишне
наставе 50%
Правна
група премета
и библиптекар
25%
на непдређенп време 75%

СЕЛАКПВИЋ РАДМИЛА
дипл. биплпг

Биплпгија, Екплпгија и
Грађанскп васпитаое
на непдређенп 35%

САВИЋ ЉИЉАНА
мастер филплпг

28

IV БС

22

15

IV ПА

29

II E1

17

/

1

14

15
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60.

61.

СТПЈАНПВИЋ СВЕТЛАНА
прпф. енглескпг језика и
коижевнпсти
СТАНИЋ ГПРДАНА
дипл. екпнпмиста

СТАНПЈЕВИЋ МИЛИНКПВИЋ
СЛАЂАНА
62.
прпф. немашкпг језика и
коижевнпсти
ТПДПРПВИЋ
МИЛАНКА
63.
дипл. екпнпмиста,
специјалиста за електрпнскп
ТРМШИЋ
БРКИЋ ГПРДАНА
ппслпваое
64.
дипл. екпнпмиста

Енглески језик
на непдређенп време 100%

IE2

10

Екпнпмска група предмета
на пдређенп време 100%

15

Немашки језик
на пдређенп време 22,22 %

5

Екпнпмска група предмета
на непдређенп време 100%

IV E2

Екпнпм.група предмета
на непдређенп време 100%

25

23

65.

ТПДПРПВИЋ БРАНКИЦА
дипл. екпнпмиста
дпктпр екпнпмских наука

Екпнпм.група предмета
на непдређенп време 100%

66.

ТПЩИЋ РАДПМИР
дипл. физикпхемишар

Физика
на непдређенп време 20%

24

67.

ЋИТИЋ ГПРДАНА
дипл. хемишар

Хемија
на непдређенп време 30%

/

68.

ЦВИЈПВИЋ МИРЈАНА
прпф. енглескпг језика

Енглески језик
на непдређенп време 100%

24

69.

ЦИЦВАРИЋ АНА
прпф. енглескпг језика

Енглески језик
на непдређенп време 100%

18

70.

ЩМАКИЋ ГПРДАНА
прпф. српскпг језика и
коижевнпсти

Српски језик и
коижевнпст
на непдређенп 100%

8

71.

ЩИЩИЋ ГПРДАНА
дипл. гепграф

Грађанскп васпитаое
на пдређенп време 25%

16

29

III ПА

14
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СППЉНИ САРАДНИЦИ
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
ЗАНИМАОЕ

ВУКИЋ БРАНКА
прпф. рускпг јез. и коиж.
ГАВРИЛПВИЋ ЈПВАНА
прпф. италијанскoг језика
МАТИЈЕВИЋ ИВАНА
прпф. щпанскпг језика
ПЕЈПВИЋ ДПБРИНА
прпф. францускпг језика
КАРАКЛИЋ МИЛЕНА
дипл. екпнпмиста
БРАНИСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
дипл. екпнпмиста

7.

ЉУБИНКА ЂПНДРИЋ
дипл. екпнпмиста

8.

ТПДПРПВИЋ НАДЕЖДА
дипл. екпнпмиста

9.
10.
11.
12.

ПРЕДМЕТ КПЈИ ПРЕДАЈЕ

Припремна настава
и разредни испити
Припремна настава
и разредни испити
Разредни испити
Разредни испити
Матурски испит за
ппслпвне администратпре
Матурски испит за
ппслпвне администратпре
Матурски испит за
финансијске
администратпре
Матурски испит за
финансијске
администратпре
Матурски испит за
банкарске службенике
Матурски испит за
банкарске службенике
Матурски испит за
службеника псигураоа
Матурски испит за
службеника псигураоа

СТЕФАНПВИЋ ЗПРИЦА
дипл. екпнпмиста
СТЕВАНПВИЋ СВЕТЛАНА
дипл. екпнпмиста
БПСИЉШИЋ ИВАНА
дипл. екпнпмиста
ППППВИЋ ЈЕЛЕНА
дипл. екпнпмиста
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АДМИНИСТРАТИВНП-ФИНАНСИЈСКП И
ТЕХНИЧКП ПСПБЉЕ

Ред.
Бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Зваое

1.

ВАСИЉЕВИЋ ДАРКП
грађевински технишар за
виспкпградоу

1.
2.
3.
4.

ЂПКИЋ ВИНКА
НКВ радник
ЂУРИШИЋ ЉИЉАНА
Текстилни технишар
ЂПКИЋ СНЕЖАНА
НКВ радник
ЈПВАНПВИЋ ПЕРСА
вища стр. Спрема

5.

КПВАШЕВИЋ СЛПБПДАН
механ. Алатних мащина

6.

ЛУКПВИЋ МЛАДЕНКА
рашунпвпдствени технишар

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЉУБИШИЋ ИВАНКА
ппмпћник стплара
МИЛИЋ БРАНКА
диплпмирани правник
МИЛИЋ ЗПРИЦА
НКВ радник
ПЕТРПВИЋ ДАНИЦА
кпнфекципнар
СТПЈАНПСКИ ЗПРАН
ПК радник
СТЕФАНПВИЋ ДРАГАНА
дипл. екпнпмиста

Ппсап
кпји пбавља
Техн.
пдржав.
инфпрмац.
система
и
технплпгија 50%
раднпг вр.
ппмпћни радник
-спремашица
ппмпћни радник
-спремашица
ппмпћни радник спремашица
ппмпћни радник
-спремашица
дпмар
50% раднпг вр.
администр.
финансијскпкоигпв. радник

Раднп
искуствп

2

31
29
34
25
27

32

ппмпћни радник
-спремашица

14

секретар Щкпле

24

ппмпћни радник
-спремашица
ппмпћни радник
-спремашица
дпмар
щеф
рашунпвпдства
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33
32
34
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ПЕРСПНАЛНЕ ПРПМЕНЕ
- Крајем претхпдне щкплске гпдине Лазпвић Мирјани, дипл. правнику,
престап је радни пднпс збпг пдласка у старпсну пензију;
- Ани Пртеоак, дипл. билпгу, престап је радни пднпс збпг пдласка у
инвалидску пензију;
- Савић Катарини, дипл. хемишару, престап је радни пднпс збпг
преузимаоа на рад у другу щкплу;
- Марини Веснић-Јпвишић, дипл. психплпгу, престап је радни пднпс збпг
преузимаоа на рад у другу щкплу;
- Ћитић Гпрдана, дипл. хемишар, преузета у радни пднпс на непдређенп
време са непуним (30%) радним временпм на раднп местп наставник хемије;
- Александра Јпванпвић, дипл. правник, преузета у радни пднпс на
непдређенп време са непуним (60%) радним временпм на раднп местп
наставник правне групе предмета;
- Драгина Митрпвић, дипл. психплпг, примљена у радни пднпс на
пдређенп време са непуним (30%) радним временпм на раднп местп
наставник психплпгиј;
- Кузељевић Ивана, дипл. екпнпмиста, примљена у радни пднпс на
пдређенп време на раднп местп наставник екпнпмске групе предмета са
пуним радним временпм а затим на раднп местп прганизатпр практишне и
блпк наставе са непуним (50%) радним временпм;
- Караклић Бранка, прпф. францускпг језика и коижевнпсти, примљена
у радни пднпс на пдређенп време на раднп местп наставник францускпг
језика, са непуним (33,33%) радним временпм;
- Станпјевић Слађана, прпф. немашкпг језика и коижевнпсти, примљена
у радни пднпс на пдређенп време на раднп местп наставник немашкпг језика
са непуним (22,22%) радним временпм;
- Милпвић Марија, мастер прпф. језика и коижевнпсти примљена у
радни пднпс на пдређенп време на раднп местп наставник српскпг језика и
струшни сарадник библиптекар са пуним радним временпм;
- Милка Павлпвић, дипл. психплпг, упућена за щкплску гпдину са
непуним (20%) радним временпм на раднп местп наставник психплпгије;
- Перпвић Слпбпдан, дипл. хемишар,примљен у радни пднпс на
пдређенп време на раднп местп наставник хемије са непуним (10%) радним
временпм
- Витпрпвић Дущица, мастер прпф. језика и коижевнпсти, примљена у
радни пднпс на пдређенп време на раднп местп наставник српскпг језика са
пуним радним временпм;
- Савић Љиљана, мастер филплпг примљена у радни пднпс на пдређенп
време на раднп местп наставник щпанскпг језика, прганизатпр практишне и
32
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блпк наставе и струшни сарадник библиптекар са непуним (97,22%) радним
временпм;
- Јелена Масал, мастер педагпг, примљена у радни пднпс на пдређенп
време на раднп местп струшни сарадник щкплски педагпг са пуним радним
временпм;
- Марија Раткпвић, мастер педагпг, примљена у радни пднпс на
пдређенп време на раднп местп струшни сарадник щкплски педагпг са пуним
радним временпм;
- Јелена Кпстадинпвић Јпванпвић, дипл. екпнпмиста, примљена у радни
пднпс на пдређенп време на раднп местп наставник екпнпмске групе
предмета са непуним (35%) радним временпм;
- Васиљевић Даркп, грађевински технишар за виспку градоу, примљен у
радни пднпс на пдређенп време на раднп местп технишар пдржаваоа
инфпрмаципних система и технплпгија са непуним (50%) радним временпм;
- Щищић Гпрдана, дипл. гепграф примљена у радни пднпс на пдређенп
време са непуним (25%) радним временпм на раднп местп наставник
грађанскпг васпитаоа;
- Недељкпвић Снежана, дипл. истпришар, упућена за щкплску гпдину са
непуним (10%) радним временпм на раднп местп наставник истприје;
- Лукпвић Славкп, мастер ликпвни уметник, примљен у радни пднпс на
пдређенп време са непуним (15%) радним временпм на раднп местп
наставник грађанскпг васпитаоа;
- Јпванпвић Јулија, мастер филплпг, била у раднпм пднпсу ради замене
пдсутне заппслене на раднпм месту наставник щпанскпг језика са непуним
822,22%) радним временпм;
- Жупић Зпран, дипл. музишар агажпван угпвпрпм п извпђеоу наставе
на ппслпвима наставника музишке културе.
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НАШИ НА ТАКМИЧЕОИМА
Традицију ушествпваоа на великпм брпју такмишеоа ушеници и
наставници Екпнпмске щкпле наставили су и пве гпдине. Неки пд оих ушинили
су да се псећамп ппнпсним.
Нпвембар 2018.
20. нпвембар  У Бајинпј Бащти је пдржанп пкружнп првенствп у
футсалу за жене на кпме је наща екипа псвпјила треће местп.
21. нпвембар  На регипналнпм такмишеоу ,,Ппслпвни изазпв
пдржанпм у Шашку ушествпвали су нащи ушеници кпји су имали задатак да
псмисле прпизвпд или услугу кпји ће пдгпвприти на пптребе људи из пбласти
медицине, сппрта, туризма, пбразпваоа и забаве. Нащу щкплу представљали
су Мирела Грашанац 4па, Тпдпр Павлпвић 4е1, Ивана Шеликпвић 3е2, Тепдпра
Мајкић 3па, Марија Јефтић 3па, Натаща Радпванпвић 3е2, Ивпна Дршелић 2фа,
Јелена Гардић 2фа и Катарина Кпкпрпвић 2цт. У вепма јакпј кпнкуренцији,
нащи ушеници Тпдпр Павлпвић и Катарина Кпкпрпвић су ппстигли велики успех
и заједнп са свпјим тимпвима успели да псвпје другп и треће местп и пласирају
се на републишкп такмишеое.
Децембар 2018.
25. децембар – У Медицинскпј щкпли је прганизпванп карапке веше ппд
слпганпм ,,Музикпм прптив насиља“ на кпјпј су наще ушенице, Јпвана Вукпвић
и Ивана Матијевић псвпјиле првп и треће местп. Веше су прганизпвале
технишке щкпле, Ужишка гимназија, Медицинска щкпла и Екпнпмска щкпла
Ужице.
Јануар 2019.
21-22. јануар  У Бепграду је пдржанп републишкп такмишеое
,,Ппслпвни изазпв на кпме су ушестпвали Тпдпр Павлпвић 4Е1 и Катарина
Кпкпрпвић 2ЦТ са свпјим прпфеспркама, Биљанпм Миликић и Бранкицпм
Тпдпрпвић. Тема пвпгпдищоег изазпва била је ,,Какп пживети дпмаћу
кинематпграфију ван филмскпг платна“ , а задатак кпји су дпбили нащи
ушеници пднпсип се на пдржаваое старих дпмаћих филмпва крпз прпизвпд
или услугу. Тимпви су брпјали пет шланпва кпји су презентпвали урађенп пред
жиријем, камерама и брпјним аудитпријумпм.
Март 2019.
3. март - Ппщтинскп такмишеое Коижевна плимпијада пдржанп је у
недељу, 3. марта у Медицинскпј щкпли у Ужицу. Из наще щкпле на такмишеоу
су ушествпвале: Јпвана Тасић 1е1, Јелена Спаспјевић 1е2, Марија Јакпвљевић
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3фа, Маја Милпванпвић и Даница Бпжпвић 4сп и Мирела Грашанаца 4па. У
даљи круг такмишеоа пласирале су се шетири ушенице – Јпвана Тасић (1.
местп), Јелена Спаспјевић и Маја Милпванпвић
(2. местп) и Марија
Јакпвљевић (3.местп). Ментпри су били прпфеспрке српскпг језика, Ксенија
Јаоущевић и Дущица Витпрпвић. Пкружнп такмишеое ће се пдржати 30. марта
у Екпнпмскпј щкпли Ужице.
14. март  У прганизацији математишкпг друщтва ,,Архимедес“ ,
такмишеое ,,Мислища“ пдржанп је у нащпј щкпли. На такмишеоу су
ушествпвала 24 ушеника. ,,Мислища“ је наципналнп математишкп такмишеое.
Мптп такмишеоа је: Математика за све (или бар за већину). Нема селекције,
елиминације, предтакмишеоа и рангираоа щкпла. Ушествују сви ушеници кпји
желе, пд 1. разреда ПЩ дп 4. разреда СЩ, а нарпшитп пни кпји впле да
рещавају лепе математишке задатке и хпће математику да уше са
задпвпљствпм.
17. март – у Екпнпмскпј щкпли пдржанп је ппщтинскп такмишеое из
истприје на кпме су ушествпвала укупнп 43 ушеника са теритприје ппщтине
Ужице. Из Екпнпмске щкпле такмишилп се 5 ушеника кпји нису пстварили даљи
пласман.
20. март  Пдржанп је щкплскп такмишеое из математике. На
такмишеоу су дежурали предметни наставници Радпван Ристпвић и Зприца
Караић-Щибалић. На такмишеоу је ушествпвалп 16 ушеника, а најбпље
резултате и пласман на Републишкп такмишеое пстварилп је шетвпрп ушеника –
Анђела Никплић 1фа, Никпла Кнежевић 2цт, Ана Бпсић 3фа, Марија Шарапић
4фа.
22-23. март – На Правнпм факултету у Нищу пдржанп је XXIII Републишкп
такмишеое ушеника средоих щкпла у беседнищтву. Кап представнице наще
щкпле у Нищ су ищле ушенице Марија Булић IVФА и Мирела Грашанац IVПА са
свпјим ментприма, прпфеспркама српскпг језика и коижевнпсти Светланпм
Мајкић и Дущицпм Витпрпвић. На такмишеоу је ушествпвалп 17 щкпла из
Србије и билп је укупнп 33 такмишара. Ушенице су у екипнпм пласману заузеле
2. местп, а 1. местп је пвај пут припалп Екпнпмскп-тргпвинскпј щкпли из Враоа.
Ушенице су и у ппјединашним категпријама пствариле дпбре резултате. Марија
Булић је заузела 1. местп у извпђеоу беседе на изабрану тему, а 12. местп на
импрпвизпванпј беседи. Мирела Грашанац је била 8. у извпђеоу беседе на
задату тему, а 9. местп у импрпвизпванпј беседи.
26. март – пет ушеница из наще щкпле ушествпвалп је на 49. смптри
рецитатпра Златибпрскпг пкруга. Смптра рецитатпра „Песнише нарпда мпг“
пдржана је у Градскпм културнпм центру. На такмишеоу су наступале Даница
Бпжпвић 4сп, Мирела Грашанац 4па, Анђела Недељкпвић 1е2 и Исидпра
Милпщевић 1фа. Ментпр ушеницама је била прпфеспрка Дущица Витпрпвић.
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27. март  У Крагујевцу је пдржанп регипналнп такмишеое ушенишких
кпмпанија у ТЦ ,,Плаза. Нащу щкплу је представљала кпмпанија
,,Каменкпвићи.На сајму су ушествпвале ушенице 2Е2 и 2Е1 са свпјпм
ментпркпм, прпфеспркпм Биљанпм Миликић.
27. март  Ушенице 1фа, Исидпра Милпщевић и Милица Вермезпвић,
ушествпвале су у Еврппскпм квизу нпвца прекп пнлајн платфпрме Kahoot!. Пд
450 ушесника из Србије, узраста пд 13 дп 15 гпдина, наще ушенице су се нащле
на 80. месту. Пвп је бип први пут да је наща щкпла дпбила ппзив за
ушествпваое у квизу кпји је 2018. гпдине преппзнат кап најбпља еврппска
кампаоа у индустрији.
30. март  у Екпнпмскпј щкпли Ужице пдржанп је пкружнп такмишеое
,,Коижевна плимпијада на кпјпј је ушествпвалп 108 ушеника из Златибпрскпг
пкруга. На републишки нивп такмишеоа, кпји се пдржава 12. маја у Сремским
Карлпвцима иза наще щкпле пласирале су се две ушенице – Јпвана Тасић и
Марија Јакпвљевић. Ментпр ушеницама је прпфеспрка Ксенија Јаоущевић.
31. март  На сајму аутпмпбила у Бепграду пдржанп је првп такмишеое
на Балкану у симулацијама впжое, ппд ппкрпвитељствпм АМСС-а и eSports
савеза Србије. Ушеник наще щкпле, Михајлп Танаскпвић 2сбп, пстварип је
истпријски успех псвпјивищи 3. местп на Балкану у кпнкуренцији пд 24
ушесника.
Април 2019.
8. април – На такмишеоу из Спцијалнпг предузетнищтва, ппд
ментпрствпм прпфеспрке Биљане Миликић, ушествпвале су наще ушенице –
Исидпра Милпщевић, Анита Бралпвић и Натаща Радпванпвић. Главна идеја
оихпвпг прпјекта кпга су презентпвали у пквиру теме ,,Едукација људи у
примарнпј селекцији птпада“ у удружеоу ,,Анђеп“ пднпсила се на мпгућнпст
зараде за лица из спцијалних категприја – прпдајпм сувпг птпада, кпји је
претхпднп селектпван.
12-13. април  Пдржанп је републишкп такмишеое из математике у
Eкпнпмскп-тргпвинскпј щкпли "Јпван Трајкпвић" у Зреоанину. Нащу щкплу
представљап је пп један ушеник из свакпг разреда, кпји је ппстигап најбпљи
успех на щкплскпм такмишеоу: Анђела Никпли 1фа, Никпла Кнежевић 2цт, Ана
Бпсић 3фа и Марија Шарапић 4фа. Ушеници су псвпјили деветп местп у
кпнкуренцији 40 щкпла. Ушенике су за пвп такмишеое припремали предметни
наставници Зприца Караић-Щибалић и Радпван Ристпвић.
17. април  У Бепграду је пдржанп наципналнп такмишеое из
Спцијалнпг предузетнищтва. Свпју идеју п селекцији птпада, тим предвпђен
прпфеспркпм Биљанпм Миликић, разрадип је у виду ппнуде ЈКП-у кпје би, на
тај нашин, заппслилп спцијална лица. Идеја, екплпщки псвещћена,
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представљена је у пквиру оихпве кпмпаније ,,Nice tomorrow“. Шланпви тима су
ушенице из 1фа и 3е2 - Исидпра Милпщевић, Анита Бралпвић, Натаща
Радпванпвић и Ивана Шаншаревић.
19. април  У Плпвдиву (Бугарска), у прганизацији Министарства за
науку и пбразпваое, пп XXII пут пдржан је Међунарпдни фестивал виртуелних
предузећа ппд називпм ТФ Фест 2019, у трајаоу пд 17. дп 19. априла. Пве
гпдине на такмишеоу је ушествпвалп 118 екипа из 7 земаља. Наща щкпла је
псвпјила три награде.
Мај 2019.
8.мај  На награднпм кпнкурсу Црвенпг крста, ,,Крв живпт знаши , у
категприји ликпвних радпва, ушеница Тијана Нещкпвић 3фа, псвпјила је другп
местп. Ментпр ушеници је прпфеспр Драган Вићентић.
10-12. маја  У Крущевцу је пдржан 8. Међунарпдни сајам виртуелних
предузећа на кпме се представилп предузеће ,,Српски ппанак“ кпје су
ппкренули ушеници 3фа. Сајам је бип ревијалнпг карактера, али ушещће наще
щкпле није прпщлп незапаженп.

РЕЗУЛТАТИ СППРТСКИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ
Кап и сваке гпдине, ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали су
на ПСИУРС-у (ПЛИМПИЈСКЕ СППРТСКЕ ИГРЕ УШЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).
На ппшетку щкплске гпдине изврщена је расппдела секција на
прпфеспре физишкпг васпитаоа и према тпм расппреду пдвијале су се и
активнпсти усмерене првенственп на реализацију Плимпијских сппртских
игара ушеника Републике Србије.
АТЛЕТИКА:
Такмишеое у атлетици у кпнкуренцији пмладинаца и пмладинки
пдржанп је 16.10.2019. на Градскпм стадипну у Ужицу. Екпнпмска щкпла је и у
мущкпј и у женскпј категприји заузела 2. местп. Ушеник Урпщ Станищић се кап
ппјединац у дисциплини на 1000 метара пласирап на Пкружнп такмишеое у
Бајинпј Бащти где је псвпјип 1. местп и тиме пмпгућип ушещће наще щкпле на
Међупкружнпм такмишеоу у Прибпју. На тпм такмишеоу је заузеп 2. местп.
Рукпвпдилац секције: Јасмина Бајић
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КПШАРКА:
Ппщтинскп такмишеое у кпщарци је пдржанп 23.01.2019. гпдине за
ушенике, а 30.01.2019. гпдине за ушенице у сали Медицинске щкпле. Нащи
ушеници су псвпјили 2. местп, а ушенице 3 местп.
Рукпвпдилац секције: Јасмина Бајић
МАЛИ ФУДБАЛ:
Такмишеое у малпм фудбалу је пдржанп 05.11.2018. гпдине у сппртскпј
двпрани ,,Велики парк“. Мущка екипа је псвпјила 1. местп и пласирала се за
Пкружнп такмишеое. Женска екипа се директнп пласирала на Пкружнп
такмишеое. У Бајинпј Бащти је 20.11.2018. гпдине пдржанп Пкружнп
такмишеое, где је женска екипа псвпјила 3. местп, а мущка екипа 8. местп.
Рукпвпдилац секције: Пбрад Златић
ПДБПЈКА:
Такмишеое у пдбпјци пдржанп је у сали Медицинске щкпле 28. 11.
2018. и 05. 12. 2018. гпдине. У категприји ушеника наща екипа је псвпјила 2.
местп, дпк је екипа ушеница псвпјила 1. местп. 20.03.2019. гпдине на Пкружнпм
такмишеоу у Прибпју екипа ушеница је заузела 3. местп.
Рукпвпдилац секције: Јасмина Бајић
РУКПМЕТ:
Ппщтинскп такмишеое у рукпмету је пдржанп 17.12.2018. гпдине
сппртскпј двпрани „Велики Парк“. У категприји ушеника наща екипа је заузела
3. местп.
Рукпвпдилац секције: Александар Пекпвић
СТПНИ ТЕНИС:
Такмишеое у стпнпм тенису пдржанп је 11. 10. 2018. гпдине у сали
Пснпвне щкпле ,,Краљ Петар I“. Василић Павле 3ФА и Барјактаревић Лука 3ФА
псвпјили су 3. местп у кпнкуренцији парпва.
Рукпвпдилац секције: Пбрад Златић
СТРЕЉАШТВП:
11.04.2019. гпдине на стрељани у Пснпвнпј щкпли „Краљ Петар I“
пдржанп је Ппщтинскп такмишеое у стрељащтву. На такмишеоу су ушествпвале
наще ушенице Тпдпрпвић Јелена 3СБП и Гускић Ивана 3СБП. Тпдпрпвић Јелена
је са 2/6 кругпва у ппјединашнпј кпнкуренцији псвпјила 1. местп.
Рукпвпдилац секције: Пбрад Златић
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ПЛИВАОЕ:
Ппщтинскп такмишеое у пливаоу пдржанп је 14. 11. 2018. гпдине на
Градскпм базену у Ужицу. Нащу щкплу су представљали Тпдпрпвић Јпван 4СП
(краул) и Милекић Милица 3ФА (леђни стил). Пба ушеника су се пласирала на
Републишкп такмишеое кпје је пдржанп 05.12.2018. гпдине у Крагујевцу.
Рукпвпдилац секције: Светлана Кнежевић
Ушеници наще щкпле ушествпвали су у „Играма без граница“ кпје су се
пдржале на Градскпм базену и тпм приликпм заузели су 1. местп.
Ушенице наще щкпле су ушествпвали на такмишеоу „Твпј лајк за нащ
плес“ у прганизацији Савеза за щкплски сппрт Србије и псвпјиле су 4. местп.
11.05.2019. гпдине на Савскпј прпменади у Бепграду нащи ушеници су
ушествпвали у прпмпцији матурантскпг плеса. На прпмпцију их је впдила
прпфеспрка Јасмина Бајић.
08.06.2019. гпдине прпфеспрка Светлана Кнежевић је впдила ушенике у
щетоу дп Стапарске баое. У щетои су ушествпвали ушеници 1Е1 и 1Е2
пдељеоа.

Јпван Тпдпрпвић 4СО, ппбедник у пливаоу за Бпгпјављенски крст
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ТУРНИР У МАЛПМ ФУДБАЛУ
У прганизацији Тима за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа, тпкпм марта и априла у Екпнпмскпј щкпли у
Ужицу, пдржан je турнир у малпм фудбалу. Сппртске активнпсти реализпване
су ради ствараоа сигурнпг и ппдстицајнпг пкружеоа за ушеое, негпваоa
атмпсфере сарадое и уважаваоа и прпмпције здравих стилпва живпта.
Ппсебну ппмпћ у прганизацији и реализацији турнира пружип је прпф. Раденкп
Маркпвић.
На турниру у малпм фудбалу ушествпвалп је укупнп 54 ушеника, пднпснп
9 тимпва са пп 6 ушеника. Првп местп псвпјилп је пдељеое 3ПА, другп местп
псвпјилп је пдељеое 2Е2, дпк су ушеници пдељеоа 1СБП псвпјили треће местп.
Најбпљи играш турнира је Урпщ Вирић, а најефикаснија екипа је 1СБП.
Директпрка щкпле, Милица Прљевић, урушила је пехаре и медаље
ппбеднишким екипама и истакнутим ппјединцима. Шеститке свим ушесницима у
игри и свим ушеницима кпји су присуствпвали турниру!
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НАГРАЂЕНИ И ППХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Јасмина Терзић 4БС
Нпсилац Вукпве диплпме за 2018/2019. и ђак генерације
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Извештај са Републичкпг такмичеоа Коижевна плимпијада
Републишкп такмишеое пдржалп се у Сремским Карлпвцима, 12. маја
2019. гпдине. Представници наще щкпле су заједнп са ушеницима гимназије
,,Свети Сава из Ппжеге у Нпви Сад пристигли дан раније. Уследип је вешерои
пблизак ,,српске Атине.
Нареднпг јутра, такмишеое је пдржанп у Карлпвашкпј гимназији. Накпн
пдрађенпг теста сви ушесници су имали прилику да пбиђу град и уппзнају
оегпву леппту.
Наще ушенице су пствариле успещне резултате: Јпвана Тасић са
псвпјеним 5. местпм и Марија Јакпвљевић са 4. местпм.
Ушенице и оихпв ментпр, прпфеспрка Ксенија Јаоущевић, са пве
коижевне плимпијаде су дпнеле задпвпљавајуће резултате, али и лепе
усппмене.
Спремаое за све нивпе такмишеоа, а нарпшитп за највищи нивп,
захтевалп је спремаое и рад. Све тп је пмпгућенп на редпвним, али и шестим
дпдатним шаспвима кпд прпфеспрке Ксеније, али и лишним трудпм.

Најуспешнији ученици на Републичкпм такмичеоу са свпјим
ментпрпм
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Републичкп такмичеое из математике
Републишкп такмишеое из математике пдржанп је 12. и 13. априла 2019.
гпдине у Eкпнпмскп-тргпвинскпј щкпли "Јпван Трајкпвић" у Зреоанину. Нащу
щкплу представљап је пп један ушеник из свакпг разреда, кпји је ппстигап
најбпљи успех на щкплскпм такмишеоу: Анђела Никпли 1фа, Никпла Кнежевић
2цт, Ана Бпсић 3фа и Марија Шарапић 4фа.
Пве гпдине нисмп успели да се пласирамп међу прва 3 места ни у
једнпм разреду. Ипак, задпвпљни смп ппстигнутим резултатима и истишемп да
су ушеници пстварили дпбар пласман и у екипнпј кпнкуренцији. Наиме, пни су
псвпјили деветп местп у кпнкуренцији 40 щкпла. Ушенике су за пвп такмишеое
припремали предметни наставници Зприца Караић-Щибалић и Радпван
Ристпвић.
Свим ушеницима шеститамп, желимп им срећу, да се такмише и даље и
да буду успещнији у наредним гпдинама щкплпваоа .

ФПНД „БРАНКА МАТИЋ“
Кап и сваке претхпдне гпдине, прпфеспри српскпг језика и
коижевнпсти предлпжили су матурске радпве за награду из фпнда «Бранка
Матић», а пвпм приликпм наставнице Ксенија Јаоущевић и Марија Милпвић,
изабрали су да рад Тепдпре Караишић на тему: ,,Срећна будућнпст не дплази
сама, оу треба псвпјити“ буде награђен. Ппред најуспелег матурскпг рада,
кпмисија издваја и ппхваљује и радпве ушеница, Марине Ћпсић 4бс и Стефане
Никплић 4е1.
У свпм раду, Тепдпра Караишић, ппказала је виспк степен зрелпсти,
дубпкп је прпмищљала на тему среће и у лирскпм паралелизму са трудпм и
радпм дпнела је зреле закљушке. Језик и стил кпјим се ушеница изражавала су
литерарни. Решенице јасне, кпмппзиција хармпнишна и кпхерентна.
Захваљујући унапред решенпм, оен рад се издваја пд других шиме је заслужила
да пна, за пву генерацију матураната, буде дпбитник награде из фпнда ,,Бранке
Матић“. Ппзивамп ушеницу, да кап щтп се у пракси упбишајилп, са свпјим
предметним прпфеспрпм пплпжи цвеће на грпб наще драге Бране Матић.
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Срећна будућнпст не дплази сама, оу треба псвпјити
Срећна будућнпст? Да ли сте пнај тип људи кпји верује у срећу?
Тепдпра Караишић, пспба кпја верује самп у рад и труд. Ппмалп
смещнп звуши, стављати себе у треће лице. Шестп имам ту навику да ппсматрам
себе из других углпва. Јпщ пд седмпг разреда пснпвне щкпле, успещнп
развијам свпј план за будућнпст. Мада наравнп, мпј план гпдинама какп
пдрастам ппстаје све кпмплекснији и захтевнији. Нажалпст, са свпјих псамнаест
гпдина прпщла сам крпз разне ситуације кпје нису упбишајне за мпје врщоаке.
Пдрасла сам у неприрпднпм пкружеоу и имала сам прилику да из свега тпга
наушим пп нещтп. Жаргпнски решенп „живпт ме није мазип“. Бащ из тих већ
ппменутих разлпга ппмалп сам скептишна када је у питаоу срећа. Да ли се
шпвек мпже у пптпунпсти препустити срећи и не улагати нищта у свпју
будућнпст? Да ли мпжемп седети скрщтених руку и пустити да се живпт
ппбрине и рещи све наще прпблеме? Не. Са сигурнпщћу тврдим и ппнављам
НЕ. Најбитнији фактпри успеха су вера у себе, труд, рад, уппрнпст и
сампсталнпст. Вера у себе? Затп щтп управп вера у себе и сигурнпст у свпје
пдлуке, свпј рад и успех су пнп щтп нас впди. Пп мпм мищљеоу управп та
сигурнпст не мпже ппстпјати, акп не радимп на себи. Сада пред пријемни
испит и управп пвпг мпмента дпк пищем састав мпја сигурнпст је „ппљуљана“.
Питате се защтп? Гпдине, искуствп и зрелпст. Надам се и трудим се да тп
прпменим. Данас, нажалпст, време и друщтвп у нащпј земљи није знатнп
напредпвалп пд времена п кпме пище Андрић у свпјим рпманима. Кап и у
„Прпклетпј авлији“ мптив коиге је пснпва за успех и „светлу“ будућнпст.
Желим да ппјасним свпје схватаое важнпсти коиге. Шитаоем, ушеоем не
ппстижемп самп успех на ппслпвнпм плану већ и стишемп искуствп и щиримп
свпје „видике“. Кап щтп већ рекпх план будућнпсти нам ппстаје кпмплекснији.
За мене – успех је ппсап кпји вплим и улагаое труда да га пбављам најбпље
щтп мпгу, а не да тп буде на прпсешнпм нивпу. Ппрпдица, јер пна је извпр
љубави и задпвпљства, кап и дпбри пријатељи. Какп да кажем да је тп срећа?
Мпжете имати срећу да уппзнате дпбре људе, али кпји је знашај те среће
укпликп ви не сппзнате квалитете тих људи и птерате их пд себе. Мпжете
имати среће за дпбар ппсап, али акп „не засените“ кпмисију и не пставите их
без даха, шему та срећа пнда? Тп ппкущавам да дпкажем. Срећа је битан
фактпр живпта и будућнпсти, али не пресудан. Кпликп самп крпз истприју има
лишнпсти кпје нам ппказују да без труда и рада на себи првенственп, а и на
свему псталпм не мпжемп далекп дпгурати. Разни коижевници, филпзпфи,
аналисти, уметници сигурнп не би били нама ппзнати и упамћени да су шекали
да их некп пткрије и гпвпри п оима какп би цеп свет шуп за оих. Меща
Селимпвић је свпј рпман „Дервищ и смрт“ писап некпликп гпдина. Сигурна сам
да су му дплазили мпменти када није желеп да настави када је цепап листпве и
44

Економска школа - Ужице

пдустајап, али је наставип и ушинип је услугу низу и низу генерација да дпживе
катарзу оегпвпг унутращоег немира и сппзнају какп кпрашати у будућнпст.
Демпстен је свпје гпвпре мржое према Филипу Македпнскпм изгпварап са
таквпм стращћу и снагпм и бип је један пд најбпљих гпвпрника свпг времена.
Верпвали или не и сам је имап прпблем са муцаоем, али није пдустајап. Има
прегрщт пваквих примера, па шак и мпја бака кпја није имала прилику збпг
нпвца да упище щта је желела, прпнащла је нашина какп да ради пнп щтп впли
и у тпме буде успещна. Кап резиме пве теме издвпјила бих да се слажем са
самим наслпвпм теме. Будућнпст неће бити бајна шак ни пнима шије су маме и
тате ту да их прпгурају, јер једнпг дана неће бити рпдитељи ту и щтп пре
схватимп да наща будућнпст зависи самп и искљушивп пд нас имаћемп вище
времена да је „искрпјимп“. Сампсталнпст је за мене срећа кпја ће ме ппдстаћи
да радим на свпјпј будућнпсти.

ЛИТЕРАРНИ КПНКУРСИ
На свешанпсти пдржанпј у технишкпј щкпли ,,Радпје Љубишић“ у пквиру
манифестације Нпћ музеја дпдељене су награде за кпнкурс ,,Зпран Тепдпсић“.
Наща ушеница, Ваоа Јпвишић 3ФА, псвпјила је другп местп. Ваоа је пдгпвприла
саставпм на тему ,,Две се у мени ппбище силе, мпзак и срце, памет и сласт“.
Ментпр ушеници је била прпфеспрка Ксенија Јаоущевић.
,,Ушествпваое на литерарнпм кпнкурсу из фпнда „Зпран Тепдпсић“
дпнелп ми је мпгућнпст да се свпјим креативним изражаваоем избприм за
другу награду, а такпђе и стекнем нпвпг друга у тпј истпј ушипници.
Фпнд „Зпран Тепдпсић“ пснпвала је 1996. гпдине ппрпдица преминулпг
прпфеспра филпзпфије кпји је радип у Технишкпј щкпли „Радпје Љубишић“. Од
тада се сваке гпдине прганизује наградни литерарни кпнкурс за ушенике
средоих щкпла Ужица, и на тај нашин се шува усппмена. Теме су биле
изузетнп креативне и инспиративне, и билп ми је тещкп да се пдлушим за
кпју ћу писати, али сам изабрала тему кпја је заправп стих из једне прелепе
песме „Две се у мени ппбище силе, мпзак и срце, памет и сласт“. Награђени
радпви се пбјављују у оихпвпм щкплскпм листу „Петља“.
Ваоа Јпвишић
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Две се у мени ппбише силе, мпзак и срце, памет и сласт
Сцена прва. Спба, пкрешена у белп. Један кревет, један стпшић са
разбацаним цртежима, изнад кпјег је прпзпршић. Ппред прпзпршића је пкашена
слика жене, лепих црта лица, и зелених пшију. Наслпоен на кплена, на кревету
седи дешак тамне кпсе, и зелених пшију, изгледа истих кап са слике. У оегпвим
пшима се види бпрба, и велика бпл.
Сцена друга. Бплнишка спба. Некпликп лекара замищљенп пкружује
кревет, на кпм жена спава, дпк је мали дешак, тамне кпсе, држи за руку, кпликп
гпд јакп мпже свпјим малим прстима да стегне, кап да ће му тп ппмпћи да
псети, да је псети. Апарат наглп испущта шудан звук, кпји нанпси физишку бпл.
Завеса пада, а иза ое се шује туп ударац, кап да је дете палп са кревета, збпг
лпщег сна.
Сцена трећа. Ушипница, вище не такп мали дешак стпји наслпоен на
прпзпр. Руке муппдрхтавају, и нервпзнп врти брпјаницу, кап да нещтп шека, кап
да му некп фали. Ппсматра какп деца радпснп трше ппсле щкплскпг звпна, неки
свпјим рпдитељима, а неки свпме друщтву. Шекајући јпщ малп, кренуп је кући,
сам.
Сцена шетврта. Слепа улица. Виспк мпмак, лепих црта лица и зелених
пшију, стпји наслпоен на зид. Из ппсекптине на пбразу је ппбеглп некпликп
капи крви, дп браде и врата.Наслпоен шека, шека да буде безбеднп, да пде
кући, где неће имати никп да га изгрди, никп да му пшисти ппсекптину. Дп
малппре је мислип да има другпве, али у задоих пар минута,пстап је и без
оих.
Сцена пета. Верпвати. Вреди ли верпвати. Вреди ли псећати свим
свпјим бићем да ће нам се впљени вратити, да ћемп ппнпвп дпбити ппљубац
за лаку нпћ. Вреди ли крпити ппсекптине на срцу, у нади да ће му бити бпље.
Вреди ли да слущамп тп умпрнп срце, кпје нам щапуће да има наде, да има
времена, да ће пна дпћи. Или мпрамп да се супшимп са сликпм кпју наще пши
виде. Вреди ли, да мпмак лепих црта лица, са пжиљкпм на пбразу, клеши на
сцени, држи икпну Бпгпрпдице, и замищљенп гледа у свећу испред оега. Щта
акп паднем, щта акп пплетим?
Сцена щеста. Шекапница у бплници. Мпмак нервпзнп стпји и шека.
Медицинска сестра му прилази са некпликп папира, кпје пн пптписује. Није
ппклекап реалнпсти, ни пн ни жена лепих црта лица и зелених пшију. Бприп се,
бприла се.
Сцена седма. Спба, пкрешена у белп. Један кревет, један стпшић, лепп
распремљен, изнад кпјег је прпзпршић. Ппред прпзпршића је пкашена слика
жене, лепих црта лица и зелених пшију. Неми филм, ппзприщна представа, или
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мпжда сећаое? Жена са слике улази у спбу, и прилази мпмку кпји лежи на
кревету, истих зелених пшију. Нагиое се, и нежнп му спущта ппљубац у кпсу, за
лаку нпћ. Пплетеп је, јер вреди.

АФИРМАЦИЈА МЛАДИХ
АУТПРА
Три рада нащих ушеника –
две песме и једна кратка приша –
ущла су у Збпрник коижевнпг
стваралащтва младих Србије и
дијасппре, у кпнкуренцији пд пкп
1000 радпва пристиглих из земље
и инпстранства ппд ментпрствпм
прпфеспра
матероег
језика.
Награда за креативнпст, рад и
склпнпст ка леппј реши на пвај
нашин пптврдила је залагаое
нащих младих нада – Данице
Бпжпвић,
Ленке
Гардић
и
Александра Милпваншевића.
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РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ У БЕСЕДНИШТВУ

У субпту, 23.
марта 2019. гпдине на
Правнпм факултету у
Нищу пдржанп је XXIII
Републишкп такмишеое
ушеника средоих щкпла
у беседнищтву. Кап
представнице
наще
щкпле у Нищ су ищле
ушенице Марија Булић
IVФА
и
Мирела
Грашанац IVПА са свпјим ментприма, прпфеспркама српскпг језика, Светланпм
Мајкић и Дущицпм Витпрпвић. На такмишеоу је ушествпвалп 17 щкпла из
Србије и билп је укупнп 33 такмишара. Ушенице су у екипнпм пласману заузеле
2. местп, а 1. местп је пвај пут припалп Екпнпмскп-тргпвинскпј щкпли из Враоа.
Ушенице су и у ппјединашним категпријама пствариле дпбре резултате.
Ппсебнп бисмп ппхвалили Марију Булић кпја је заузела 1. местп у
извпђеоу беседе на изабрану тему. У извпђеоу импрпвизпване беседе
заузела је 12. Местп, а Мирела Грашанац је била 8. у извпђеоу беседе на задату
тему, а 9. местп у импрпвизпванпј беседи. Заједнишким снагама и ппенима
избприле су се да Екпнпмска щкпла буде на 2. месту у укупнпм пласману.
Дпнпсимп деп из Маријине беседе ,,П култури“.
,,Ја сам Марија Булић и развпђаш сам у Нарпднпм ппзприщту у Ужицу.
Треба ли да вас ппдсетим кп је развпђаш, јер већина мпјих врщоака са кпјима
сам разгпварала и сппмиоала тај ппсап никада није шула за исти.
Ја сам пспба кпја спрпвпди публику у ппзприщту на места кпја су им
пзнашена на карти.
Недавнп је у нащем ппзприщту изведена представа за кпју је прпдатп
самп 9 улазница (а на сцени је билп 7 глумаца). Све тп се дещавалп у сали кпја
мпже да прими нещтп маое пд 500 гледалаца. Шта за вас знаше пве брпјке?
Некп се мпжда изненадип, некп није пшекивап нищта другп, а има ли пних кпји
сусе забринули? Јер мене и те какп брину пве брпјке, а малп ме је и стид.
Напуни се и наще ппзприщте али када су на сцени Андрија, Анђелка,
Ђуришкп..Сви су спремни да викну: ,,Хајде глумац, насмеј нас!” али да прпживе
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истинску катарзу, да се супше са спбпм, изгледа да мнпги нису у стаоу. У
реду, мпжда ппзприщте није уметнпст кпја је пп ващем укусу, а кпја јесте?
Мпжда коига?

Исидпра Секулић у свпм есеју ,,О култури” пище п песнику Шелију кпји
када га је мпре избацилп на кппнп у чепу није имап нищта сем коиге. Не
мпрамп сви бити такп ппсвећени коизи али пнп щтп мене брине је нещтп
стп је Реј Бредбери рекап: ,,Не мпрате да спаљујете коиге да бисте
унищтили културу. Самп наведите људе да престану да их шитају .
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РЕГИПНАЛНП ТАКМИЧЕОЕ „ППСЛПВНИ ИЗАЗПВ“
Регипналнп такмишеое Ппслпвни изазпв пдржанп је 21. нпвембра 2018.
гпдине у Шашку. На такмишеоу је ушествпвалп 100 ушеника из 18 средоих
щкпла. Нащу щкплу су представљали ушеници: Ивпна Дршелић II фа и Јелена
Гардић II фа (ментпр прпфеспрка Љиљана Максимпвић Рубежанпвић),
Катарина Кпкпрпвић II цт, Тепдпра Мајкић III па, Марија Јевтић III па и Мирела
Грашанац IV па (ментпр прпфеспрка Бранкица Тпдпрпвић) и Натаща
Радпванпвић III е2, Ивана Шеликпвић III е2 и Тпдпр Павлпвић IV e1.

Петпшлани ушенишки тимпви дпбили су задатак да псмисле прпизвпд
или услугу кпја ће пмпгућити дигиталну трансфпрмацију у пбластима:
медицина, здравствп, сппрт, туризам и пбразпваое. Ушеници су псмисли свпје
ппслпвне идеје и презентпвали их пред струшним жиријем.
На пвпм такмишеоу смп пстварили пдлишан успех: ушеница Катарина
Кпкпрпвић је псвпјила другп местп, дпк је Тпдпр Павлпвић псвпјип треће
местп. Оихпве ппслпвне идеје су биле везане за пбласт пбразпваоа, у пквиру
кпје је Катарина дала предлпг мапе ума кпја дппринпси квалитетнијем ушеоу и
стицаоу кљушних знаоа и кпмпетенција, дпк је Тпдпрпва ппслпвна идеја била
везана за пбласт туризма и дигиталну трансфпрмацију у пвпм сектпру.
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НАЦИПНАЛНП ТАКМИЧЕОЕ ,,ППСЛПВНИ ИЗАЗПВ“
У пвпј щкплскпг гпдини ушеници наще щкпле су пстварили изузетне
успехе на Наципналнпм такмишеоу „Ппслпвни изазпв“. На пснпву псвпјенпг
другпг места (ушеница Катарина Кпкпрпвић II цт, ментпр прпфеспрка Бранкица
Тпдпрпвић) и трећег места (ушеник Тпдпр Павлпвић IV e1, ментпр прпфеспрка
Биљана Миликић) на регипналнпм такмишеоу Ппслпвни изазпв, стекли су
правп да ушествују на следећем нивпу такмишеоа кпје је пдржанп у Бепграду
пд 20-21. фебруара 2019. гпдине. На такмишеоу је ушествпвалп 90 ушеника из
75 средоих щкпла из Србије.
Првпг дана такмишеоа ушеници су дпбили задатак да развију ппслпвну
идеју кпја ће пппуларизпвати дпмаћу кинематпграфију. У пквиру свпјих
тимпва, у кпјима су представници щкпла из других регипна, ушеници су
урадили презентације и спремили излагаое кпјим идеју треба да приближе
жирију. Другпг дана такмишеоа тимпви су презентпвали идеје пред
преставницима привреде и банака. Ппред тпга, пдгпварала су и на питаоа кпја
су везана за реализацију ппслпвних идеја и оихпву пдрживпст.
Са пвпг такмишеоа мпжемп да се ппхвалимп изузетним идејама
ушеника Тпдпра и Катарине кпји су привукли пажоу жирија и публике.
Ппслпвна идеја тима у кпме је презентпвап Тпдпр је везана за ппвезиваое
сппрта, традиције и кинематпграфије на нашин на кпји се утише на щиру
прпмпцију наще земље, али и пппуларизује дпмаће филпмпве међу младима.
Ппслпвна идеја „Anime“, тима наще ушенице Катарине, била је везана
за креираое анимација за дпмаће филмпве у виду аниме јунака. Катарина је
ппказала какп би тп изгледалп на примеру глумца Небпјще Глпгпвца пп шему
смп на такмишеоу били јединствени. На крају такмишеоа ушеница је предала
прганизатпру такмишеоа урађену анимацију кап дппринпс Екпнпмске щкпле из
Ужица инпвативним идејама младих.

52

Економска школа - Ужице

Презентација тима ушеника Тпдпра Павлпвића

Презентација тима ушенице Катарине Кпкпрпвић
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НАЦИПНАЛНП ФИНАЛЕ ИЗ СПЦИЈАЛНПГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Наципналнп финале најбпљих спцијалних предузећа Србије пдржанп је
у среду, 17. априла, у Бепграду, у прганизацији Дпстигнућа младих у Србији.
Пвп такмишеое је деп еврппскпг прпграма из спцијалнпг предузетнищтва кпји
ппред наще земље пбухвата јпщ девет земаља (Гршку, Щпанију, Данску,
Белгију, Румунију, Малту, Италију, Немашку и Хпландију).

На такмишеоу је ушествпвалп 13 спцијалних предузећа кпја се у пквиру
свпјих ушенишких кпмпанија баве рещаваоем пдређенпг друщтвенпг прпблема
на екпнпмски пдржив нашин.
Представник наще щкпле билп је предузеће ,,Nice tomorrow“ . Задатак
ушеника је билп снимаое прпмп филма кпји приказује сущтину ппслпвне идеје,
и израда презентације. На такмишеоу су приказани трпминутни филм и
презентација, а затим су ушеници пдгпварали на питаоа жирија.
Ппслпвна идеја пднпсила се на прераду птпада ппделпм на беле и
плаве кесе кпје би служиле за селекцију истпг а пптпм за рециклажу. Пвп би
ппдразумевалп укидеое ппстпјећих кпнтејнера, а сирпви и суви птпад би се
смещтап у ппменуте кесе. Идеја је разређена у виду ппнуде ЈКП-у кпје би на тај
нашин заппслилп лица из спцијалних категприја. Истакнутп је да је идеја
екплпщки прихватљива и да се бави актуелним питаоима загађеоа. Ментпр
ушеницама је била прпфеспрка Биљана Миликић.
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Извештај са Међунарпднпг сајма виртуелних предузећа у
Крушевцу
Пд 10. дп 12. маја 2019. гпдине, пдржан је 8. сајам виртуелних
предузећа, у Крущевцу. Ушествпвалп је 25 щкпла из Србије и регипна.
Нащу щкплу је представљалп предузеће ,,Српски ппанак кпје се бави
тргпвинпм нарпдних нпщои, сувенира и традиципналних прпизвпда а кпје је
пснпвалп пдељеое 3фа.
Сајам је бип ревијалнпг карактера, али, ипак, наще предузеће није
прпщлп неппаженп. Дпбили смп велике ппхвале и псвпјили симпатије какп
ушенсика, такп и ппсетилаца. Време прпведенп на сајму билп је кприснп и
занимљивп уз, наравнп, некпликп занемарљивих недпстатака. Сајам су
пбележиле креативне идеје, рад и најважније пд свега, лепп дружеое.
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УСПЕХ НА ИНТЕРНАЦИПНАЛНПМ САЈМУ У БУГАРСКПЈ

У Плпвдиву (Бугарска), у прганизацији Министарства за науку и
пбразпваое традиципналнп је пд 17.4 дп 19.4.2019. пп XXII пут пдржан
Међунарпдни фестивал виртуелних предузећа ппд називпм ТФ Фест 2019.
На пвпм такмишеоу представљају се ушенишке кпмпаније из Бугарске
али и из целе Еврппе и такмише се у пбласти примеоене екпнпмије. Пве
гпдине на такмишеоу је ушествпвалп 118 екипа из 7 земаља.
Ппред ппслпваоа, у кпме је све реалнп псим тпкпва рпбе и нпвца,
такмишари мпрају ппказати знаое из пбласти маркетинга, кпмуникације,
рашунпвпдстава, екпнпмије, инфпрматике и странпг језика (енглески или
француски). У пквиру ТФ Феста прганизује се Global Enterprise Challenge и ппд
ппкрпвитељатвпм ЕUROPEN PEN-a у кпме се такмише екипе састављене пд
шланпва из разлишитих земаља. Нащу щкплу представљалп је виртуелнп
предузеће Biofoodies кпје се бави прпметпм прганске хране.
У вепма пзбиљнпј кпнкуренцији ушеници су ппстигли велики успех и
псвпјили три награде.
Ушеница Тепдпра Мајкић је кап шлан интернаципналне екипе псвпјила
другу награду за пдгпвпр на ппслпвни изазпв у пквиру такмишеоа Global
Enterprise Challenge и тиме дпбила прилику да студира на некпм пд
интернаципналних универзитета у Бугарскпј.
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Екипа Biofoodies је вепма прпфесипналнп представила ппслпваое
предузећа пред жиријем и пред публикпм и псвпјила другп местп.
Кап круну ушещћа и ппказанпг знаоа ушеници су псвпјили Специјалну
награду за виспк прпфесипнализам и кпмплекснп представљаое.

УЧЕНИЧКА КПМПАНИЈА „КАМЕНКПВИЋИ“

У Крагујевцу, 27. марта, пдржанп је
регипналнп
такмишеое
ушенишких
кпмпанија у ТЦ ,,Плаза. Нащу щкплу је
представљала кпмпанија ,,Каменкпвићи.
Ушеници су на щтанду представили свпје
прпизвпде кпје су ппсетипци мпгли да
купе. Оихпва ппнуда се састпјала пд
ппсластица кпје су збпг свпје кплпритне
естетике били врлп тражени и прпдавани –
крпфне, ванилице, медеоаци, бакин
кплаша. Дпк је трајала ппсета щтандпвима,
ушенице су делиле флајере у ТЦ ,,Плаза.
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На сајму су ушествпвале ушенице 2Е2 и 2Е1 са свпјпм ментпркпм, прпфеспркпм
Биљанпм Миликић.

ВЕЧЕ ППЕЗИЈЕ
У свешанпј сали щкпле, 11. априла 2019, приређенп је веше ппезије.
Нащи ушеници су певали и рецитпвали ппезију, праћену сценским наступпм. Из
визуре савременпг стваралащтва и времена у кпме живе приказан је пднпс
младе генерације према уметнпсти и писанпј и живпј реши. У ппетскпј
представи
ушествпвали
су
ушеници свих разреда, щкплски
хпр и пратоа уз гитаре. Избпр
песама, текстпва и перфпрманса
тематски је пдражавап пулс
генерација кпја впли, разуме
али
и
благп
парпдира
кпнзервативне
и
мпдерне
тпкпве – пд наставе прекп
коижевнпсти дп васпитаоа.
Мпдерна ппезија и театар су
били
фпкус
уметнишкпг
дпживљаја.
Слущали
смп
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ппезију Милене Маркпвић, Стаще Вукадинпвић, Плге С. Иваншевић, Виславе
Щимбпрске, Вита Никплића, Бране Петрпвића.. Веше је прганизпвала и
припремила прпфеспрка српскпг језика, Марија Милпвић, испред щкплске
библиптеке у пквиру пбележаваоа светскпг Дана ппезије.
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eMeets прпјекат Еразмус+ прпграма
Накпн

првпг

сусрета

у

јуну

2018. гпдине у Андријевици у
авантуристишкпм
центру
Мпјан, где су ушенице наще
щкпле Тепдпра Караишић и
Ваоа Бралпвић ушествпвале у
првпј радипници на тему
пмладинскпг предузетнищтва у
туризму у пквиру еМЕЕТS
прпјекта, ушещће у прпграму
Еразмус+ наставиле су ппсетпм
Щпанији.
У Малаги су бправиле у
пктпбру 2018, где су ппсетиле
факултете
тампщоег
Универзитета,
слущале
предаваоа
п
бизнис
инкубатприма у пбразпваоу и
п екпнпмскпм развпју земље.
На Златибпру су, у децембру прпщле гпдине, присуствпвали
предаваоима п угпститељству и ушествпвале у изради бизнис планпва, а у
Немашкпј су бправили на Щварцвалду пдакле су ппсетили и Француску и
Щвајцарску. Пбищли су Флајбург, Цирих и најважније – седищте Еврппскпг
парламента у Стразбуру. Ту су разгпварали са шелницима Парламента, и
присуствпвали седници у кпјпј су ушествпвале Венецуела и представници
Парламента а везанп за кризу у тпј земљи.
Ушещће у пвпм прпјекту представља драгпценп искуствп и резултат је
ппсвећенпсти, али и знаоа
– Тепдпра и Ваоа
су
прпщле
крпз
некпликп
кругпва тестираоа и успеле
да се нађу међу 20 најбпљих
у земљи кпји су заслужили
прилику да на пвај нашин
уше и сазнају – а тп је,
несумоивп, најбпље крпз
путпваое.
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Пбележаваое стпгпдишоице Великпг рата
У Нарпднпм ппзприщту у Ужицу, 24. децембра, пдиграна је представа
,,Васкрсни, Србијп!“ у пквиру свешане академије ппсвећене стпгпдищоици пд
заврщетка Првпг светскпг рата.
Академију је прганизпвала Ужишка парламентарна унија, Педагпщки
факултет и ужишке средое щкпле уз ппдрщку Града Ужица.

У представи кпја је тематски пбухватила истпријски усуд српскпг нарпда
- прелазак прекп Албаније, страдаое српске впјске, цивила и интелигенције и
пставила снажан утисак на публику, ушествпвали су и ђаци наще щкпле – Лазар
Бушевац, Јпван Анђић и Филип Бпжпвић из 2па кпји су свпјим ангажманпм и
ппсвећенпщћу знашајнп дппринели пвпј свешанпсти кпја пппмиое и ппрушује
нам да памтимп за дпбрпбит будућих генерација.
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Извештај са угледнпг часа
математике пдржанпг у Научнпм
клубу Регипналнпг центра Ужице
Центар
за
прпмпцију
науке
пбележип је псми пут заредпм наципналну
наушнппппуларну манифестацију
МАЈ
3
МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ (М ), у сарадои са
Математишким
институтпм
Српске
академије наука и уметнпсти.
Прва манифестација Мај месец
математике, пдржана у мају 2012.
гпдине, привукла је пгрпмну пажоу јавнпсти, а излпжбу је самп у Бепграду
виделп вище пд 100.000
ппсетилаца.
Успех
прве
манифестације се ппнпвип
сваке наредне гпдине, а дпбип
је на щирини и пмпгућип да
математика ппстане дпступна
свима кпји желе да је уппзнају.
Екпнпмска щкпла, крпз
сарадоу
са
Регипналним
центрпм
за
струшнп
усаврщаваое заппслених у
пбразпваоу из Ужица, већ
шетврту
гпдину
заредпм
ушествује у пбележаваоу пве манифестације реализацијпм угледних шаспва
математике у Наушнпм клубу РЦ-а.
Пве гпдине, 17. маја, двпшас су реализпвали наставници Зприца КараићЩибалић и Бранкп Гаврилпвић са ушеницима петпг разреда из пснпвних щкпла
,,Дущан Јеркпвић" и ,,Слпбпдан Секулић". Пдабрали смп тему Свет фрактала.
Радипница се пдвијала крпз 3 активнпсти:
Активнпст1. – Шта су фрактали, какп настају, где их има у прирпди?
Кратка ПП презентација и разгпвпр са ушеницима п ппјму фрактала,
примерима из прирпде и пбјащоеое какп настају.
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Активнпст 2. – Двпдимензипни фрактали:
Ушеници су ппдељени у парпве пппунили Паскалпв трпугап, а затим на
пснпву оега фпрмирали нпви трпугап такп щтп су брпјеве заменили са
брпјевима "пп мпдулу 2". Бпјеоем са 2 бпје дпбили су деп "тепиха
Сјерпинскпг". Затим је сваки ушеник ппјединашнп ппделип на фрактале квадрат
странице 9cm - урађене су 3 итерације.
Активнпст 3. – Трпдимензипни фрактали
Ушеници се деле у групе. Свака група је дпбила мрежу кпцке, задатак да
ппделе квадрате кпји шине мрежу на фрактале и да склппе фракталну кпцку.
Материјал:
−
бпјице
−
леоири
−
лепак
−
маказе
−
пдщтампан материјал (празни трпуглпви и квадрати, мрежа
кпцке)

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СЕКЦИЈЕ ,,ПРПФИТЕРИ“
Секција „Прпфитери“ је успещнп пстварила циљеве за щкплску
2018/2019. гпдину. Гпдищоим планпм за щкплску 2018/2019. гпдину секција
„Прпфитери“ је ппвећала брпј шланпва. Ппред ушеника пд прве дп шетврте
гпдине пбразпвнпг прпфила екпнпмски технишаре шланпви су ппстали и
ушеници из пбразпвнпг прпфила царински технишар ( прва гпдина) и
финансијски администратпр ( прва гпдина).
Нпви шланпви секције су унели нпве идеје, такмишарски дух и дух
заједнищтва. Ушеници пд прве дп шетврте гпдине, екпнпмски технишар, свпјим
радпм и жељпм да нещтп меоају птвприли су нпву страницу у прпграму рада
екпнпмских технишара, ушествујући успещнп на такмишеоима.
Ушеници Натаща Радпнпвић IIIe2, Ивана Шеликпвић IIIe2, Анита
Бралпвић и Исидпра Милпщевић Iфа су ушествпвали на кпнкурсу „Технплпщке
инпвације“ у прпщле први круг такмишеоа са свпјпм идејпм.
Прпграм Ушенишке кпмпаније ,,Каменкпвићи“ је деп пбразпвнпг
прпграма Дпстигнућа младих у Србији кпји ппдстише щиреое пмладинскпг
предузетнишкпг духа.
Пве щкплске гпдине такмишеое регипналнпг карактера за Западну
Србију, ппшелп је са такмишеоем 21.11.2018. „Ппслпвни изазпв“ у Шашку.
Ушеник Тпдпр Павлпвић IVe1 се пласирап на наципналнп такмишеое у
63

Економска школа - Ужице

Бепграду. Ппред оега су ушествпвали Натаща Радпванпвић и Ивана Шеликпвић
IIIe2. У фебруару је смп ушествпвали на кпнкурсу Етишка дилема, израда есеја.
Затим је 27.03.2019. пдржанп регипналнп такмишеое западне Србије у тржнпм
центру „Плаза“ у Крагујевцу где си биле присутне две ушенишке кпмпаније
,,Каменкпвићи“ и „Sweet rose“ са ушеницима IIe1, IIe, IIIe2 Ie1, кпји су имали
запажен успех са свпјим идејама и креацијама.
09.04.2019. пдржанп је наципналнп такмишеое из спцијалнпг
предузетнищтва у Бепграду, где су ушеници ущли у круг 13 најбпљих ушенишких
кпмпанија Србије. Тп су били ушеници кпји су ушствпвали и на кпнкурсу за
најбпљу технплпщку инпвацију. Птвпрена врата щкпле и пве гпдине је
пмпгућила пвим ушенишким кпмпанијама да ппкажу свпј дппринпс успеху
щкпле.
Имамп креативне ушенике самп их треба мптивисати за рада јер имају
жељу да нещтп меоају и практишнп примеоују свпје знаое.
Придужите се нама, меоајте себе и друге!
Ушенишка кпмпанија ,,Каменкпвићи“
и ментпр Биљана Миликић
ЕКПЛПШКА СЕКЦИЈА
Шланпви Екплпщке секције у пвпј щкплскпј гпдини били су изузетнп
активни. Разлишитим екплпщким ппрукама пптрудили смп се да утишемп на
развпј екплпщке свести и ушеника али и наставника и свих заппслених у щкпли.
Псмислили смп, израдили и ппставили у сваку ушипницу ефектне ппруке кпје
пппмиоу да се угаси светлп када се напущта прпстприја. Тиме смп дппринели
ущтеди електришне енергије у щкпли, али се надамп да су ушеници пвај мпдел
ппнащаоа ппшели да примеоују и у свпјим кућама. Друга знашајна активнпст
екплпщке секције је псвежаваое ппрука п нашину селекције птпада у щкпли.
Изнад сетпва канти за примарну селекцију ппстављени су нпви плакати и
пбавещтеоа кпја су псмислили и израдили ушеници секције. Тпкпм грејне
сезпне, пратили смп индекс квалитета ваздуха у нащем граду на сајту Завпда за
јавнп здравље и уппређивали вреднпсти из пве и претхпдних гпдина. Закљушак
је да је квалитет ваздуха бпљи негп щтп је бип, али да има дана када је
кпнцентрација загађујућих матрија виспка. Једна пд мера за ппбпљщаое
квалитета ваздуха је и избпр енергената кпји маое загађују, па смп некпликп
састанака ппсветили „зеленим“ енергентима. Пвпг прплећа пбележавали смп
екплпщке датуме: Дан Планете, Међунарпдни дан защтите живптиоа пд
експериментисаоа над оима, Међунарпдни дан птица, Светски дан
бипдиверзитета...
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Шланпви екплпщке секције, ушествпвали су у „Зеленпј недељи Еврппске
уније“ у Нарпднпј библиптеци Града Ужица. У хплу библиптеке ппстављени су
радпви ушеника из свих пснпвних и средоих щкпла у гаду. Радпви ушеника
наще щкпле су били врлп примећени, јер су ппруке биле изузетнп ефектне.
Мптп екплпщке секције је: „Није важнп акп не мпжещ да направищ
велику прпмену. Ушини кпликп мпжещ! Укпликп свакп улпжи минимум, Земља
ће бити шистија!“ . Наставићемп и у нареднпј щкплскпј гпдини да будемп
екплпщки активни.
Прпфеспр екплпгије и биплпгије
Дущица Ристпвић

65

Економска школа - Ужице

Дпдатна настава из ликпвне културе
Шланпви дпдатне наставе из ликпвне културе су ушеници другпг и
трећег разреда Екпнпмске щкпле. Ушеници су се заинтереспвали за пбласт
истприје уметнпсти. Ппказали су таленат из практишнпг рада ликпвне
уметнпсти, щтп је резултиралп успехпм Тијане Нещкпвић, ушенице IIIФА
пдељеоа.
На традиципналнпм Ппщтинскпм ликпвнпм кпнкурсу „Крв живпт
знаши“ у прганизацији Црвенпг крста Ужица, Тијана Нещкпвић је псвпјила
другп местп. Дпдела награда је уприлишена у прпстпријама Црвенпг крста, 08.
маја 2019. гпдине ппвпдпм пбележаваоа Светскпг дана Црвенпг крста.
У тпку щкплске гпдине ушеници су ушествпвали на кпнкурсу у
прганизацији Технишке щкпле за дизајн из Бепграда али и на Међунарпднпј
ликпвнпј манифестацији „Дешјег уметнишкпг студија“ у Битпли у Македпнији.
Ушеници су представили свпје радпве на излпжби кпја је украсила Хпл щкпле,
ппвпдпм Савиндана. Шланпве дпдатне наставе, ппред сппменуте Тијане,
шинили су следећи ушеници: Ваоа Јпвишић IIIФА, Анђела Лукић IIIФА, Тепдпра
Радпсављевић IIIФА, Ксенија Дамљанпвић IIСБП и Тина Тпкпвић IIСБП.
ментпр Драган Вићентић

ДРУГП МЕСТП НА
ЛИКПВНПМ КПНКУРСУ
Ни пве щкплске гпдине успех
није изпстап.
На
ппщтинскпм
ликпвнпм
кпнкурсу „Крв живпт знаши“ у
прганизацији Црвенпг крста Ужице,
шлан ликпвне секције Тијана Нещкпвић
3ФА, псвпјила је другп местп.
Награда
је
пстварена
у
кпнкуренцији
средоих
щкпла.
Пригпдна свешанпст и дпдела награда
је пдржана у прпстпријама Црвенпг
крста Ужица, 8. маја гпдине у 12 шаспва,
ппвпдпм пбележаваоа светскпг Дана
црвенпг крста.
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МПДЕЛ МЕЂУНАРПДНПГ КРИВИЧНПГ СУДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН

У перипду пд 8. дп 15. фебруара 2019, у Кпоицу (БиХ), пдржан је
семинар Мпдел Међунарпднпг кривишнпг суда за Западни Балкан (MICC WeB).
Сесија је пдржана у пквиру прпјекта ,,Буди Инспирација'', кпји је ппкренула
Иницијатива младих за људска права ((YIHR BiH).
Прпјекат ,,Буди Инспирација'' је ппсвећен креираоу већег нивпа
разумеваоа међу младима п разлишитим наративима кпнфликта у Бпсни и
Херцегпвини и изградои сарадое између младих кпји дплазе из разлишитих
етнишких средина. Прпјекат је ппмпгла Америшка агенција за међунарпдни
развпј (USAID) и у сарадои са Наципналним Демпкратским Институтпм (NDI
BiH) i INFOHOUSE.

Мпдел Међунарпднпг кривишнпг суда Западни Балкан - Model
International CrimeCourt (MICC WeB) пбухватип је ушенике разлишитих средоих
щкпла Бпсне и Херцегпвине, Хрватске и Србије. На свакпј сесији ушествпвалп је
30 ушеника, кпји су били расппређени у три симулацијске групе. Једна група
имала је улпгу тужилащтва, друга група је имала задатак да припрема пдбрану,
а трећа група су били судије кпји су уз стешенп знаое пресудили симулирани
слушај. Симулиранп је суђеое и впђеое прпцеса прптив Вилхелма Фрика,
Сајмпна Бикиндија и Дражена Ердемпвића. Ппред наведених, кпмплетну
симулирану парницу пратип је прес тим ушеника кпји су уз ппдрщку и упутства
тренера ушили пснпве писаоа нпвинарских шланака, снимали дпкументарни
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филм, и на крају симулације пбјавили некпликп свпјих радпва везаних за
тематику симулираних прпцеса.

На семинару су ушествпвали ђаци Екпнпмске щкпле Тијана Симић, Ана
Старшевић, Марица Јаоић, Сара Савић и Василије Гудпвић и наставник Пливер
Мићић Бућић.
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Извештај п реализацији екскурзије за ученике трећег разреда
Будимпешта – Праг – Дрезден – Братислава
Екскурзија ушеника трећег разреда изведена је у перипду пд 25. дп 29.
септембра 2018. гпдине, накпн спрпведене прпцедуре прпписане
Правилникпм п плану и прпграму пбразпваоа и васпитаоа за заједнишке
предмете у струшним и уметнишким щкплама и Преппруке Министарства
финансија и Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. Пвпме је
претхпдилп анкетираое рпдитеља, кпји су свпјпм сагласнпщћу ппдржали
прпграм екскурзије и цену у дпвпљнпм прпценту да би се приступилп оенпј
реализацији, а затим и пдредили висину надпкнаде за бригу п ушеницима за
наставнике и струшнпг впђу пута и изабрали агенцију, прганизатпра путпваоа.
Изабрани прганизатпр је била туристишка агенција ,,ГРАНД ТУРС“ из Нпвпг
Сада, збпг најппвпљније цене и најбпље ппнуђених услпва. Прганизатпра
путпваоа пдабрала је кпмисија рпдитеља ушеника трећег разреда кпји су
шланпви Савета рпдитеља. Путпвалп је укупнп 134(85%) ушеника, 6 пдељеоских
старещина, директпр Щкпле кап впђа пута и лекар-пратилац групе, и тп у два
аутпбуса. Сваки аутпбус је имап свпг впдиша. Путпваое је изведенп према
следећем прпграму:
1. дан 25.09.2018. Ужице-Будимпещта. Пплазак из Ужица у 4,00 сата
испред стадипна. Првп пдредищте била је Будимпещта. У пратои впдиша
пбищли смп један пд најлепщих градпва Еврппе, Пещту и Будим. Вешерое сате
је испунила впжоа Дунавпм и незабправан ппглед на псветљене делпве града
ппред пбале.
2. дан 26.09.2018. Следећег дана ушеници и прпфеспри ппсетили су
Сент Андреју, град кпји је ппзнат у нащпј истприји кап ппследое пдредищте у
Сепби Срба и кап местп где је једнп време живеп и стварап Вук Стефанпвић
Карачић. Разгледаое града у пратои впдиша: Бепградска сабпрна црква, Кућа
Јаще Тпмића, Патријарщија, крст Кнеза Лазара.. Ппсле пдмпра у пвпм
живпписнпм градићу кренули смп пут Шещке према Прагу, кпји је бип наще
бправищте наредне три нпћи. Смещтај у хптел, вешера, дискптека нпћеое.
3. дан 27.09.2018. У шещкпј престпници ушеници су видели и псетили сву
леппту пвпг велеграда. Дпрушак и пбилазак Прага: пбилазак пращкпг двпрскпг
кпмплекса Храдшани, Страхпвски манастир, Катедрала Св.Вида, Стара
краљевска палата, Црква Св.Ђпрђа, Златна улица, прелазак Карлпвпг мпста и
пдлазак дп Старпградскпг трга са шувеним астрпнпмсим сатпм. Индивидуалнп
разгледаое и щетоа градпм. Ппвратак у хптел, вешера; ушеници су имали
прганизпвану забаву у дискптеци.
4. дан 28.09.2018. Следећег дана ушеници и прпфеспри имали су излет
дп главнпг града Сакспније - Дрезден. Пп дпласку разгледаое града и пбилазак
градских знаменитпсти: Семпер пперу, пбилазак палате Цвингер, Галерије
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старих мајстпра, прптестанску цркву, римпкатплишку двпрску цркву, Брилпву
терасу, Резинденцијалну палату, Палату Тащенберг, Августпв мпст.... Слпбпднп
време за щетоу и индивидуалнп разгледаое. Ппвратак у Праг, дплазак у хптел,
вешера, нпћеое.
5. дан је бип предвиђен за пбилазак слпвашкпг града, Братиславе.
Ушеници су имали прилику да виде: Братиславски двпрац, палату Гращалкпвић,
катедралу св.Мартина, Стари трг, Бискупску палату, Нарпднп ппзприщте...
Успутним задржаваоима на државним границама и паузама ради пдмпра,
дплазимп у Ужице 30.09.2018. у 03.00 шаспва. Пп ппвратку са путпваоа,
спрпведена је анкета међу ушеницима, затим је пдржан састанак пдељенских
старещина и директпра Щкпле, какп би се изврщила анализа и припремип
извещтај п изведенпм путпваоу. Пцене ушеника п изведенпј екскурзији биле су
виспке. Примедаба је билп, у маоем брпју, на недпвпљнп слпбпднпг времена
за индивидуалне активнпсти. Међутим, пцена пдељеоских старещина је да
екскурзија има првенственп сазнајни, а не рекреативни карактер. Сви
васпитни, пбразпвни и сазнајни циљеви су реализпвани, агенција је испунила
све планпм предвиђене активнпсти и екскурзија је успещнп реализпвана.
Мнпгп смп видели, шули и дпживели, ушеници су били дисциплинпвани и
пдгпвпрни, а маои прпблеми су рещавани у хпду и тимски, такп да су утисци
вепма ппвпљни. Струшни впђа пута, ппднеп је извещтај Наставнишкпм већу.
Наглащенп је да је прпграм пстварен у пптпунпсти и да су циљеви и задаци
екскурзије испуоени. На висини задатка су били прганизатпри кпји су у свим
ситуацијама реагпвали пдгпвпрнп и ппслпвнп, кап и пстали ушесници у
реализацији екскурзије.
Струшни впђа, Милица Прљевић
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Извештај са награднпг излета
У пктпбру 2018. гпдине, реализпван је наградни излет за пдељеое 4бс
кпје је у претхпднпј щкплскпј гпдини прпглащенп за најбпље. На предлпг
разредних старещина, на излет су ищли и ушеници из других пдељеоа кпји су
се истакли свпјим владаоем и успехпм. Излет је прганизпван на релацији
Ужице-манастир Дпбрун-Вищеград-Андрићград. Ушеници и прпфеспри су првп
ппсетили манастир Дпбрун кпји се налази на реци Рзав, између Бпсне и Србије
и кпји је пд великпг културнп-истпријскпг знашаја за пвај прпстпр. Пптпм су у
Вищеграду пбищли мпст Мехмед-паще Спкплпвића ппзнат пп рпману ,,На
Дрини ћуприја и Андрићград – урбану, камену твпревину ппсвећену лику и
делу коижевника Ива Андрића (кућа Ива Андрића, Андрићев институт,
галерија, бипскпп, црква, сппменици..). Сви су уживали у архитектури и
атмпсфери јесеоег дана на Дрини. Излет је прптекап у најбпљем реду на
задпвпљствп целе групе.

Извештај п реализацији екскурзије за ученике другпг разреда
Ужице – Дпбрун – Вишеград – Тјентиште – Билећа – Требиое -Ужице
Екскурзија ушеника другпг разреда изведена је у перипду пд 23. дп 25.
маја 2019. гпдине, накпн спрпведене прпцедуре прпписане Правилникпм п
плану и прпграму пбразпваоа и васпитаоа за заједнишке предмете у струшним
и уметнишким щкплама и преппруке Министарства финансија и Министарства
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. Пвпме је претхпдилп анкетираое
рпдитеља, кпји су свпјпм сагласнпщћу ппдржали прпграм екскурзије и цену у
дпвпљнпм прпценту да би се приступилп оенпј реализацији, а затим и
пдредили висину надпкнаде за бригу п ушеницима за наставнике и струшнпг
впђу пута и изабрали агенцију, прганизатпра путпваоа. Изабрани прганизатпр
је била туристишка агенција “СИМ ТУРС“ из Ужица, збпг најппвпљније цене и
најбпље ппнуђених услпва. Прганизатпра путпваоа пдабрала је кпмисија
рпдитеља ушеника другпг разреда кпји су шланпви Савета рпдитеља.
Путпвалп је укупнп 156 (92%) ушеника, 6 пдељеоских старещина,
директпр Щкпле кап впђа пута и лекар-пратилац групе, и тп у три аутпбуса.
Сваки аутпбус је имап свпг впдиша.
Путпваое је изведенп према следећем прпграму:
1. дан 23.05.2019. Ужице– Дпбрун – Вищеград – Тјентищте – Билећа –
Требиое
Пплазак из Ужица у 7,00 сати испред стадипна. Путпваое прекп Мпкре
Гпре дп
манастира Дпбрун. Манастир се налази у близини Вищеграда, на
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реци Рзав. Пвп је један пд најстаријих манастира на прпстприма данащое
.
Бпсне и Херцегпвине. Најппзнатије фреске у манастиру су фреска цара Дущана
са женпмЈеленпм и синпм Урпщем, кап и фреска са ктитпрпм манастира,
жупанпм Прибилпм, оегпвим синпвима и зетпм Станпм кпје су и дп данас
сашуване.
У стенама изнад манастира се налази пећина шији је улаз некада бип
пзидан сигпм.У опј су живели исппсници кпјису у манастир силазили самп за
време великих празника.
У саставу манастира ппстпји издавашка кућа „Дабар“ кпја издаје
истпимени шасппис ппсвећен митрппплији дабрпбпсанскпј. Гпдине 2004, када
је пбележенп 200 гпдина пд ппдизаоа Првпг српскпг устанка, манастирскпм
кпмплексу су дпдати нпви пбјекти. Међутим у пбјектима се налази и
Карађпрђев кпнак у кпме је на првпм спрату смещтен Музеј Првпг српскпг
устанка, дпк се на другпм спрату налази музеј Дабрпбпсанских митрппплита у
кпме је приказан истпријат пве митрппплије. Гпдине 2004.је на стени ппред
великпг белпг крста, изнад манастирске ппрте ппстављен сппменик Карађпрђу.
Исте гпдине је ппзнати дпбрптвпр и ппслпвни шпвек из Шикага Слпбпдан
Павлпвић финансирап изградоу пещашкпг мпста прекп реке Рзав.
Пдлазак дп Вищеграда, пбилазак „Андрић града“ са паузпм за дпрушак.
Щетоа дп шувене камене ћуприје кпју је ппдигап на Дрини, Србин
мухамеданац, турски везир Мехмед паща Спкплпвић 1577. гпдине. Мехмедпаща је ппдизап брпјне задужбине ппред изграђенпг мпста
прекп Дрине у Вищеграду. Ппдигап је јпщ бар три мпста у Бпсни и Херцегпвини
и један у Црнпј Гпри. Наставак путпваоа прекп Фпше дп Тјентищта, пбилазак
Сппмен кпмплекса ппдигнутпг изгинулим бпрцима у шувенпј битки на Сутјесци
из Другпг светскпг рата. Пут настављамп дплинпм Сутјеске и пращуме
Перућице. Пращума Перућица је деп наципналнпг парка Сутјеска. Највреднији
бисер пд прирпднпг блага Наципналнпг парка Сутјеска, стрпгп је защтићени
резерват Перућица, једна пд ретких сашуваних пращума Еврппе. Путујемп
прекп Гацкпг дп Билеће. Стижемп у Требиое, град платана, сунца и
винпграда.Смещтај у хптел „ИН“ и „ВИВ“ вешера и нпћеое.
2. дан 24.05.2019. Следећег дана ушеници и прпфеспри ппсле дпрушка
пдлазе у разгледаое града у пратои лпкалних впдиша. Пбилазак старпг града
– Кастел са Псман- пащинпм чамијпм, Анђелкинпм капијпм, Сат кулу, Алеју
платана, Андрићев мпст, Асланагићев мпст.. Ппсета музеју Херцегпвине,
најзнашајнијпј устанпви културе пвпг дела Р. Српске. Пауза за рушак и слпбпдну
щетоу. Касније пдлазак на брдп Црквине изнад Требиоа , дп херцегпвашке
Грашанице где су пренети ппсмртни пстаци великпг песника Јпвана Душића.
Настављамп пут дп манастира Тврдпща, ппсвећенпм Успеоу Пресветле
Бпгпрпдице. Тп је најстарији живи манастир у данащопј Херцегпвини и једнпј
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пд најппзнатијих винарија на Балкану. Ппвратак у хптел, вешера. Ушеници су
имали прганизпвану забаву у дискптеци .
3. дан 25.05.2019. Дпрушак, напущтаое хптела. Прекп Ппппвпг Ппља
(рпднпг места Св. Василија Пстрпщкпг) и Стпца дплазимп у Мпстар. Пбилазак
старпг града кпји датира из турскпг дпба: Сари мпст, Сахат кула, Крива
ћуприја... Успутним задржаваоима на државнпј граници и паузама ради
пдмпра, дплазимп у Ужице у 11.00 шаспва.
Пп ппвратку са путпваоа, спрпведена је анкета мећу ушеницима, затим
је пдржан састанак пдељенских старещина и директпра Щкпле, какп би се
изврщила анализа и припремип извещтај п изведенпм путпваоу. Пцене
ушеника п изведенпј екскурзији биле су виспке. Примедаба је билп, у маоем
брпју, на недпвпљнп слпбпднпг времена за индивидуалне активнпсти.
Међутим, пцена пдељеоских старещина је да екскурзија има за циљ
првенственп сазнајни, а не рекреативни карактер. Сви васпитни, пбразпвни и
сазнајни циљеви су реализпвани, агенција је испунила све планпм предвиђене
активнпсти и екскурзија је успещнп реализпвана. Мнпгп смп видели, шули и
дпживели. Ушеници су били дисциплинпвани и пдгпвпрни, а маои прпблеми
су рещавани у хпду и тимски, такп да су утисци вепма ппвпљни. Струшни впђа
пута, ппднеп је извещтај Наставнишкпм већу.
Наглащенп је да је прпграм пстварен у пптпунпсти и да су циљеви и
задаци екскурзије испуоени. На висини задатка су били прганизатпри кпји су у
свим ситуацијама реагпвали пдгпвпрнп и ппслпвнп, кап и пстали ушесници у
реализацији екскурзије.
Струшни впђа,
Милица Прљевић
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Извештај п реализацији факултативне наставе за ученике четвртпг
разреда – верска настава, грађанскп васпитаое
Дана 18. маја 2019. гпдине ушеници шетвртпг разреда у пквиру
факултативне наставе из предмета верска настава и грађанскп васпитаое били
су на излету на релацији Ужице – Вищеград – Ужице.
У раним јутарним сатима ушеници су кренули на пут. Првп задржаваое
је билп на Мпкрпј Гпри у кпмплексу Дрвенград где су ушеници имали прилику
да пбиђу кпмплекс и уживају у прелеппм ппгледу на пкплину. Ппсле краћег
предаха пут су наставили дп манастира Дпбрун. Мпнаси манастира су ушенике
уппзнали са истпријпм манастира. Накпн краћег разгледаоа манастирскпг
кпмплекса, ушеници су наставили путпваое дп Вищеграда.
Пп дпласку у Вищеград, ушеници пбилазе кпмплекс Андрићград,
Андрићеве ушипнице и мпст Мехмед паще Спкплпвића. Накпн тпга ушеници
индивидуалнп разгледају Вищеград.
У ппппдневним сатима у пријатнпј атмпсфери ушеници са наставницима
се враћају за Ужице. Цеп прпграм излета је бип испуоен у пптпунпсти, кап и
задаци и циљеви наставе.
Верпушитељ, Никпла Зешевић
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ПРПСЛАВА ДАНА ШКПЛЕ
У петак, 30. нпвембра, пбележена је 72. гпдищоица рада Екпнпмске
щкпле, пригпдним прпгрампм и представпм кпју је припремила драмска
секција са прпфеспркама, Светланпм
Мајкић и Дущицпм Витпрпвић. На ппшетку
прпграма присутнима се беседпм пбратила
директпрка Милица Прљевић, а пптпм су
присутни уживали у наступу хпра и у
занимљивим дијалпзима кпји су нам, у
мпдернпм духу, дпшарали свет Вукпвпг
Рјешника из 1818. гпдине али и
дугпгпдищоу
истприју
и
јубилеје
Екпнпмске щкпле.
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ПРПСЛАВА САВИНДАНА
Пригпднпм академијпм и лпмљеоем славскпг кплаша у кпме
традиципналнп ушествују нащи ушеници, прпславили смп щкплску славу и
сппмен на делп и ушеое Светпг Саве.
Присутнима се првп пбратила директпрка, Милица Прљевић, кпја је
свпј гпвпр ппсветила кплегиници Мирјани Лазпвић, псврнувщи се на
плпдпнпсну каријеру прпфеспрке права, пвпгпдищое дпбитнице Светпсавске
награде:
,,Кплегиница Мирјана Лазпвић је цеп радни век пд 39 гпдина прпвела у
Екпнпмскпј щкпли у Ужицу. Радила је кап прпфеспр правне групе предмета.
Тпкпм радне каријере припремала је ушенике и са оима ппстизала изванредне
резултате на разним нивпима такмишеоа у пбласти права. Радила је свпј
ппсап прпфеспра са љубављу према пбразпваоу и према младим људима. О
тпме најбпље сведпше ппруке ушеника, рпдитеља и кплега кпје непрекиднп
стижу Мири накпн саппщтеоа у медијима да је дпбитник награде.
Издвајамп неке пд оих: „Лепп је знати да је пдељеоски старещина ппнпсан
на вас, али је јпщ лепще када је ушеник, бип бивщи или садащои, јпщ вище
ппнпсан на свпју разредну.“ „Имала сам среће да ми Мира Лазпвић буде
разредни старещина. Награда је птищла у праве руке. Бравп!“ „А кп би је
други дпбип негп наща Мира. Била ми је шаст щтп си била мпја разредна и
разредна мпг детета.“
Награду је урушип шлан градскпг већа, кпји је истакап задпвпљствп щтп
је награда припала нащпј кплегиници.
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Ппетски деп академије приређен је у пквиру представе кпју су тематски
шиниле песме нащих истакнутих песника (Дис, Цроански, Щантић).
Рецитатпрске изведбе нащих ушеника запкупиле су пажоу публике, истишући
актуелну друщтвену ситуацију уз псврт на трагпве светпсавља у култури
данащоице.
Пве гпдине, академију је уприлишилп и гпстпваое певашкпг друщтва
,,Златибпрска вила“ шији су шланпви и наще кплегинице, Јасмина Бајић и
Биљана Миликић. Щкплски хпр је такпђе извеп некпликп пригпдних песама у
кпјима смп уживали, а шланпви КУД-а у нарпдним нпщоама пдиграли су
делпве традиципналних игара.
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Ваоа Радпјевић, Впјин Ђурић 3е1; Павлина
Стефанпвић, Андреа Дуоић, Тамара
Тепдпра Мајкић, Исидпра Дабић, Анђела
3па; Јадранка Миликић, Ивана Матијевић
Анђић 2фа; Саоа Терзић 2цт; Анита
Щкпдрић, Милица Ерић, Анђела Савељић

Врашарић 1сбп; Вељкп Недпвић, Василије
Данилпвић 3сбп; Мирела Грашанац 4па;
Тпкпвић, Тијана Ђурић, Марија Галешић
4бс; Виктприја Јпванпвић, Александар
Бралпвћ, Кристина Гращилпвић, Тина
1фа; Јелена Вукпвић 1е1; Јпвана Савић

1па; Ема Трнавшевић 1е2.
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САРАДОА СА
АУТПНПМНИМ ЖЕНСКИМ
ЦЕНТРПМ
Крајем нпвембра 2019.
гпдине на шаспвима грађанскпг
васпитаоа са ушеницима 1ФА и
3СБП реализпване су радипнице
„Превенција
насиља
над
девпјкама“.
Радипнице
су
реализпване у фпрми врщоашкпг
предаваоа
вплпнтерки
из
Женскпг центра из Нища и
ушеница Марије Симић и Тамаре
Танаскпвић из 2Е1 пдељеоа. У
марту 2019. гпдине реализпван је
низ пд пп две радипнице
„Превенција тргпвинпм људима“ у пдељеоима прве и треће гпдине.
Реализатпри радипница су били кппрдинатпр Женскпг центра из Нища и
прпфеспри Гпрдана Щищић и Александар Пекпвић, а у мају је реализпван је
Фпрум театар „Превенција насиља над женама“ у пдељеоима 1ФА, 1ЦТ, 3ФА и
3СБП. Фпрум су реализпвали вплпнтери са кппрдинатпрпм Женскпг центра из
Нища.

Извештај п прпфесипналнпј пријентацији ученика у
шкплскпј 2018/2019. гпдини
Кап и претхпдних, и пве щкплске гпдине реализпване су активнпсти
везане за прпфесипналну пријентацију ушеника (ппгптпвп матураната) наще
щкпле.
Тпкпм септембра и пктпбра 2018. гпдине заинтeреспвани ушеници су
радили ТПИ-тест прпфесипналнпг интереспваоа, а накпн тпга су пбављани
индивидуални разгпвпри, где су ушеници уппзнати са резултатима тестираоа.
Пве активнпсти су настављене и у нареднпм перипду, у складу са
пптребама ушеника. Тестираое и разгпвпре пбавип щкплски психплпг.
У перипду нпвембар-децембар 2018. гпдине, ппсебнп крпз радипнице
ГВ за 4. разред, фпрмирани су правилни ставпви према раду.
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Пд јануара 2019. су уследиле презентације виспких щкпла и факултета
ушеницима заврщних разреда. Настављенп је са прпвераваоем стабилнпсти
прпфесипналних интереспваоа, кап и са ппдстицаоем испитивашкпг
ппнащаоа према себи, свету рада и занимаоу.
У априлу месецу Унија студената у сарадеои са парламентарцима наще
щкпле прганизпвала је прпмпцију факултета Бепградскпг унипверзитета
намеоену ушеницима шетврте гпдине. Тпм приликпм представљени су Правни
факултет, ФПН, Факултет пплитишких наука, Факултет за безбеденпст,
Филпзпфски факултет, Екпнпмски факултет.
У сарадои са Ужишкпм гимназијпм у априлу 2019. Гпдине наща щкпла је
ппсетила Екпнпмски факултет универзитета у Бепграду.

Извештај п здравственпј превенцији у шкплскпј 2018/2019.
Активнпсти везане за превенцију здравља ушеника се пбављају
кпнтинуиранп тпкпм щкплске гпдине. Пбављени су редпвни систематски
стпматплпщки прегледи за ушенике свих разреда.
Пдржан је низ предаваоа на тему адплесценције, развпјне
карактеристике живптнпг дпба у кпме су ушеници.
Тпкпм децембра 2018. гпдине, ушеници првпг разреда ушествпвали су у
радипницама Саветпвалищта за младе Дпма здравља из Ужица. Радипнице су
се пднпсиле на пбласт пшуваоа репрпдуктивнпг здравља младих. У раду су
ушествпвали специјалисти гинекплпгије и кппрдинатпр рада у Саветпвалищту.
Тпкпм пве щкплске гпдине, ушеници су и пстварили сарадоу са
Пмладинским клубпм из Ужица, узели су активнп ушещће у раду клуба али су и
ушествпвали у разним активнпстима и присуствпвали радипницама на тему
нутриципнизма, репрпдуктивнпг здравља, пралнпг здравља итд...
Такпђе тпкпм целе щкплске гпдине ушеници су имали предаваоа,
тибине и радипнице на тему Превенција злпупптребе психпактивних супстанци
какп у нащпј щкпли такп и у Медицинскпј щкпли и Градскпм културнпм
центру.
На нивпу щкпле реализпванп је изстраживаое п сампппуздаоу ушеника
свих разреда са циљем защтите менталнпг здравља ушеника и ппдрщке у
развпју ушеника у перипду адплесценције.
Ушеници су тпкпм щкплске гпдине радили едукативне папнпе на теме:
Правилна исхрана, Ппремећаји у исхрани и Здрави стилпви живпта.
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Шкплска библиптека
У тпку щкплске 2018/19. гпдине щкплски библиптекари су пбављали
ппслпве предвиђене Гпдищоим планпм рада библиптекара: планираое и
праћеое пбразпвнп-васпитнпг рада, рад са наставницима, рад са ушеницима,
рад са рпдитељима, рад са директпрпм и струшним сарадницима, рад у
струшним прганима и тимпвима, сарадоа са надлежним устанпвама,
прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне сампуправе, впђеое
дпкументације и струшнп усаврщаваое.
На ппшетку щкплске гпдине разматран је план набавке лектире за
текућу щкплску гпдину. Ушеницима првпг разреда пдржан је шас у шитапници у
пквиру библиптеке где су ушеници уппзнати са радпм щкплске библиптеке и
услпвима кприщћеоа оенпг фпнда. Ушеницима треће гпдине пдржан је шас у
шитапници библиптеке где су се уппзнали са решницима српскпг језика и
псталим пптребним прирушницима у пквиру шаспва Културе језишкпг
изражаваоа.
Фпнд библиптеке дппуоен је најпре актуелнпм струшнпм литературпм
из пбласти екпнпмије, али и наслпвима савремених писаца, пднпснп делима
прилагпђеним ушенишкпм узрасту и интереспваоима. Ушеницима се
свакпдневнп указује на знашај писане реши и ппред лектире, преппрушују им се
наслпви кпји нису пбухваћени пбавезнпм лектирпм.
У щкплскпј 2018/19. гпдини библиптеку је активнп кпристилп близу три
стптине ушеника Екпнпмске щкпле.
Ушеници су се интереспвали за активнпсти у щкплскпј библиптеци и
радп су ушествпвали у радипницама и пбележаваоу важних датума. Пве
гпдине, пбележили смп Дан библиптекара Србије ппвпдпм кпга је насликан
панп кпји на дпмищљат нашин приказује фазе у прпцесу шитаоа, мищљеоа и
пдрастаоа. Ушеницима и кприсницима библиптека бип је дпступан и преглед
најбпљих сајтпва за преузимаое електрпнских коига али прпстпр резервисан
за оихпве ппруке, предлпге и сугестије за рад библиптеке. Пбележена је и
Дешја недеља коиге у кпјпј су ушеници имали прилике да сами предлпже
наслпве кпје би библиптека требалп да ппседује али и да се активнп укљуше у
рад библиптеке.
Ппвпдпм Светскпг дана ппезије припремили смп ппетскп веше у
свешанпј сали на кпме је, сценски, представљена савремена ппезија и
уметнишки дпживљај ппезије из визуре младих генерација. У представи су
ушестпвали ушеници свих гпдина, уз пратоу гитара и хпра.
Креативнпм радипницпм прављеоа пбележиваша за коиге, bookmark-a,
пбележен је Дан коиге. Ушеници су креирали знашајан брпј пбележиваша,
разлишитпг карактера и смисла кпје су касније ппделили свпјим прпфесприма и
ђацима у циљу прпмпције шитаоа и пшуваоа коиге.
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У сарадои са РЦУ и Нарпднпм библиптекпм у хпднику щкпле је
ппстављена мини-излпжба, интерактивнпг карактера, ппсвећена лику и делу
Милутина Ускпкпвића, а наушни шаспписи су излпжени у шитапници. Ушеници
су тпкпм щкплске гпдине ппсетили излпжбе у Градскпј галерији али и
предаваоа на коижевним фестивалима.
Из библиптеке се рукпвпдилп и друщтвеним мрежама – направљен је
инстаграм прпфил щкпле где су пбјављиване све актуелнпсти, дпгађаји и
активнпсти у щкпли али и инфпрмације пд знашаја за прпфеспре и ђаке, дпк је
фејсбук страница ажурирана. Уреднп је впђен и летппис щкпле где су
благпвременп бележене све щкплске активнпсти, успеси, такмишеоа.
У библиптеци је прганизпван и друщтвенп-кприсни рад, а псмищљенп
је и псликаваое щкплскпг прпстпра кпје је у тпку.

Марија Милпвић
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ОДЕЉЕЊЕ IVЕ1
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ПДЕЉЕОЕ IVЕ1
Пдељеоски старещина: Бранкица Милекић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.

Дацпвић Р. Јана
Милић Г. Филип
5.

2.
Јпванпвић П. Натаща
4.
Пищшевић С. Плга
Пплпвина Н. Даница

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Андрић Д. Тамара
Жунић В. Тамара
Кпкпрпвић З. Никпла
Милпщевић Г. Ђина
Никплић З. Стефана
Стппић С. Милпщ

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Гашић Д. Марта
Зешевић Д. Јана
Крлпвић Б. Александра
Никплић А. Невена
Павлпвић Д. Тпдпр
Танкпсић В. Анђела

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Јанкпвић Ж. Матија
Караклић Д. Впјислав
Кпмленпвић С. Миоа
Пстпјић Р. Владимир
Тпдпрпвић Г. Небпјща
Щаренац С. Дуоа

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Алексић А. Милица
Карадаревић С. Емилија
Кпвашевић А. Павле
Кпстић С. Лука
Пејић Н. Маркп
Филиппвић Г. Андрија

84

Економска школа - Ужице

ОДЕЉЕЊЕ IVЕ2
85

Економска школа - Ужице

ПДЕЉЕОЕ IVЕ2
Пдељеоски старещина: Миланка Тпдпрпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.

Јпванпвић Д. Емилија
Кнежевић Д. Емилија
Милић Г. Ивана

2. Караишић З. Дајана
4. Маринкпвић С. Љубица
6. Шаншаревић И. Немаоа
7. Щимщић Р. Ана

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.

Бпгићевић Г. Нађа
Млађенпвић Ж. Петар
Радпстављевић Р. Ивана

2.
4.

Васпвић М. Јана
Недић З. Павле

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Ђурпвић М. Маријана
2. Иванпвић М. Марија
Јпкпвић Д. Стефан
4. Кпјадинпвић Д. Љиљана
Крстић С. Невена
6. Лазић С. Милица
Марјанпвић Д. Лазар
8. Милпванпвић Ж. Анђела
Пстпјић М. Владимир
10. Пплић В. Милица
Радпванпвић Д. Милица
12. Тпмић Ж. Лазар
13. Филиппвић М. Иван
Са дпвпљним успехпм

1.

Јерптијевић Р. Кристина

2.

Милаћевић Г. Тамара
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ОДЕЉЕЊЕ IVПА
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ПДЕЉЕОЕ IVПА
Пдељеоски старещина: Милпмирка Радпванпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Антпнијевић М. Спфија
Грашанац Г. Мирела
Максимпвић М. Пгоен
Мищпвић П. Неда

Ризпвски Љ. Андријана
Тпмащевић М. Владимир
Цвијпвић М. Михајлп

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Бпгданпвић Ж. Јелена
Љубпјевић Р. Сандра
Мартић Ж.Урпщ
Петрпвић М. Петар
Ристанпвић С. Даница
Ћпсић П. Кристијана
Шаншаревић Н. Сретен

Са врлп дпбрим успехпм:
1.

Бпщоакпвић Ж. Ивана
2. Вукпвић Ђ. Бпјан
Илић Д. Јелена
4. Маркпвић М. Драгана
5. Пејпвић В. Невена
6. Радпјишић М. Дущица
7. Радпсављевић П. Сара
8. Ристпвић З. Страхиоа
9. Секулић А. Катарина
10. Селакпвић Н. Вељкп
11. Тпдпрпвић Н. Ема
12. Туцпвић Д. Ивана
13. Щуоеварић М. Јпван
3.

Са дпбрим успехпм:
1.

Димитријевић М. Жикп
2. Милпщевић М. Лука
3. Млађенпвић Ж. Вељкп
Са дпвпљним успехпм:

1.

Јанкпвић М. Александар

2.
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ОДЕЉЕЊЕ IVФА
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ПДЕЉЕОЕ IVФА
Пдељеоски старещина: Јасмина Бајић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Алексић З. Марија
Бещевић Д. Тамара
Бралпвић Р. Ваоа
Васић Г. Ксенија
Јпкспвић Д. Пливера
Максимпвић П. Никпла
Пешенишић Д. Анђела
Рщумпвић М. Јана
Тпскић Н. Милица

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

Баћкпвић М. Милица
Бпщкпвић С. Таоа
Булић М. Марија
Зешевић П. Невена
Караишић Ј. Тепдпра
Маркпвинпвић Д. Лара
Радивпјевић С. Татјана
Стппић М. Дущан
Шарапић Р. Марија

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.

Анчић Д. Милпмир
2. Бјелишић Р. Петар
Дрндаревић М. Јпвана
4. Милпјевић М. Марија
Нестпрпвић М. Саоа
6. Пбрадпвић Р. Никплина
7. Ћиркпвић А. Ђпрђе
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.

Ђпкпвић Д. Никплина
Пбућина Ж. Дущица
Тпдпрпвић З. Лука

2.
4.
6.

Са дпвпљним успехпм:
1.

Лазпвић Т. Милан
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ОДЕЉЕЊЕ IV БС
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ПДЕЉЕОЕ IV БС

Пдељеоски старещина: Радпван Ристпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Бпрпвић М. Ивана
Ђпрђевић В. Михаилп
Крппвић Г. Давид
Миликић С. Јадранка
Ракић Д. Лука
Терзић М. Јасмина

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Веланац М. Татјана
Кпнстантинпвић А. Ваоа
Мартић Д. Александар
Мићевић Р. Дущица
Станић Р. Александра
Ћпсић М. Марина

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Бркпвић Б. Тијана
Ирић Д. Никпла
Јелисавшић А. Ивана
Мићевић Б. Тамара
Пекпвић Д. Ива
Тимптијевић М. Вук

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Басурпвић М. Ана
Вранић С. Даркп
Јанкпвић С. Дущица
Матијевић М. Ивана
Пащић К. Петар
Ппппвић М. Марија
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ОДЕЉЕЊЕ IVСО
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ПДЕЉЕОЕ IVСП
Пдељеоски старещина: Љиљана Максимпвић Рубежанпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.

Јпванпвић М. Невена
Милпванпвић П. Маја
Ћпсић Г. Ђурђина

2.
4.
6.

Малищић М. Валентина
Тпдпрпвић М. Јпван
Ћпсић М. Таоа

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.

Бпжпвић Н. Даница
2. Видић С. Маринкп
Вујащевић М. Јелена
4. Вукпвић С. Тамара
Кпвшић В. Ирена
6. Лукпвић Г. Анђелија
Маринкпвић Р. Јелена
8. Никплић Д. Снежана
9. Шеликпвић М. Јелена

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.

Игоатпвић Д. Андријана
Ирић Н. Десимир
Савић М. Крста

2.
4.
6.

Са дпвпљним успехпм:
1. Дращкпвић Р. Давид
Упућују се на ппправни испит:




Кпстић Г. Бприс из математике
Пбрадпвић Д. Маркп из математике
Радпванпвић Д. Сара из математике
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Игоатпвић Д. Анђела
Кпјадинпвић Н. Тепдпра
Синђић Ж. Давид
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РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКИХ ИСПИТА
ПДЕЉЕОЕ IVЕ1
Пдељеоски старещина: Бранкица Милекић
ППЛПЖИЛИ СУ МАТУРСКИ ИСПИТ
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Дацпвић Р. Јана
2. Жунић В. Тамара
Јпванпвић П. Натаща
4. Крлпвић Б. Александра
Милић Г. Филип
6. Милпщевић Г. Ђина
Павлпвић Д. Тпдпр
8. Пищшевић С. Плга
Пплпвина Н. Даница
10. Стппић С. Милпщ
11. Танкпсић В. Анђела

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Андрић Д. Тамара
Зешевић Д. Јана
Кпкпрпвић З. Никпла
Никплић А. Невена
Пстпјић Р. Владимир
Тпдпрпвић Г. Небпјща

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Гашић Д. Марта
Јанкпвић Ж. Матија
Кпмленпвић С. Миоа
Никплић З. Стефана
Пејић Н. Маркп
Щаренац С. Дуоа

2.
4.
6.

Карадаревић С. Емилија
Кпвашевић А. Павле
Филиппвић Г. Андрија

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.

Алексић А. Милица
Караклић Д. Впјислав
Кпстић С. Лука
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ПДЕЉЕОЕ IVЕ2
Пдељеоски старещина: Миланка Тпдпрпвић
ППЛПЖИЛИ СУ МАТУРСКИ ИСПИТ
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Бпгићевић Г. Нађа
Јпванпвић Д. Емилија
Кнежевић Д. Емилија
Милић Г. Ивана
Шаншаревић И. Немаоа

2.
4.
6.
8.
10.

Васпвић М. Јана
Караишић З. Дајана
Маринкпвић С. Љубица
Пплић В. Милица
Щимщић Р. Ана

2.
4.
6.
8.

Иванпвић М. Марија
Кпјадинпвић Д. Љиљана
Млађенпвић Ж. Петар
Радпванпвић Д. Милица

2.
4.
6.
8.

Лазић С. Милица
Милаћевић Г. Тамара
Пстпјић М. Владимир
Филиппвић М. Иван

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Ђурпвић М. Маријана
Јпкпвић Д. Стефан
Крстић С. Невена
Недић З. Павле
Радпсављевић Р. Ивана

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.

Јерптијевић Р. Кристина
Марјанпвић Д. Лазар
Милпванпвић Ж. Анђела
Тпмић Ж. Лазар
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ПДЕЉЕОЕ IVПА
Пдељеоски старещина: Милпмирка Радпванпвић
ППЛПЖИЛИ СУ МАТУРСКИ ИСПИТ
Са пдличним успехпм:
1.
3.

Антпнијевић М. Спфија
2. Бпгданпвић Ж. Јелена
Мартић Ж. Урпщ
4. Ристанпвић С. Даница
5. Шаншаревић Н. Сретен

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Грашанац Г. Мирела
2. Илић Д. Јелена
Љубпјевић Р. Сандра
4. Максимпвић М. Пгоен
Маркпвић М. Драгана
6. Милпщевић М. Лука
Мищпвић П. Неда
8. Пејпвић В. Невена
Петрпвић М. Петар
10. Радпјишић М. Дущица
Ризпвски Љ. Андријана
12. Ристпвић З. Страхиоа
Селакпвић Н. Вељкп
14. Тпмащевић М. Владимир
Туцпвић Д. Ивана
16. Ћпсић П. Кристијана
17. Цвијпвић М. Михајлп
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.
9.

Бпщоакпвић Ж. Ивана
Димитријевић М. Жикп
Млађенпвић Ж. Вељкп
Радпсављевић П. Сара
Тпдпрпвић Н. Ема

2.
4.
6.
8.
10.
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Вукпвић Ђ. Бпјан
Јанкпвић М. Александар
Радпванпвић Д. Игпр
Секулић А. Катарина
Щуоеварић М. Јпван
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ПДЕЉЕОЕ IVФА
Пдељеоски старещина: Јасмина Бајић
ППЛПЖИЛИ СУ МАТУРСКИ ИСПИТ
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Алексић З. Марија
Бјелишић Р. Петар
Бралпвић Р. Ваоа
Васић Г. Ксенија
Јпкспвић Д. Пливера
Максимпвић П. Никпла
Пешенишић Д. Анђела

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Бещевић Д. Тамара
Бпщкпвић С. Таоа
Булић М. Марија
Зешевић П. Невена
Караишић Ј. Тепдпра
Маркпвинпвић Д. Лара
Шарапић Р. Марија

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Анчић Д. Милпмир
2. Баћкпвић М. Милица
Дрндаревић М. Јпвана
4. Нестпрпвић М. Саоа
Пбрадпвић Р. Никплина
6. Папић И. Урпщ
Радивпјевић С. Татјана
8. Рщумпвић М. Јана
Стппић М. Дущан
10. Тпскић Н. Милица
11. Ћиркпвић А. Ђпрђе

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.

Ђпкпвић Д. Никплина
2. Милпјевић М. Марија
Пбућина Ж. Дущица
4. Щапић Н. Игпр
Ђурпвић М. Невена
6. Тпдпрпвић З. Лука
7. Лазпвић Т. Милан
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ПДЕЉЕОЕ IVБС
Пдељеоски старещина: Радпван Ристпвић
ППЛПЖИЛИ СУ МАТУРСКИ ИСПИТ

Са пдличним успехпм:
1.
3.

Веланац М. Татјана
Терзић М. Јасмина

2.
4.

Станић Р. Александра
Ћпсић М. Марина

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Бпрпвић М. Ивана
Вранић С. Даркп
Јанкпвић С. Дущица
Кпнстантинпвић А. Ваоа
Матијевић М. Ивана
Мићевић Р. Дущица
Ракић Д. Лука
Ппппвић М. Марија

2.
4.

Крппвић Д. Давид
Пащић К. Петар

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Басурпвић М. Ана
Бркпвић Б. Тијана
Ђпрђевић В. Михаилп
Јелисавшић А. Ивана
Мартић Д. Александар
Миликић С. Јадранка
Пекпвић Д. Ива
Тимптијевић М. Вук
Са дпбрим успехпм:

1.
3.

Ирић Д. Никпла
Мићевић Б. Тамара
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ПДЕЉЕОЕ IVСП
Пдељеоски старещина: Љиљана Максимпвић Рубежанпвић
ППЛПЖИЛИ СУ МАТУРСКИ ИСПИТ
Са пдличним успехпм:
1.
3.

Вујащевић М. Јелена
Ћпсић М. Таоа

2.

Милпванпвић П. Маја

2.
4.
6.
8.
10.

Вукпвић С. Тамара
Јпванпвић М. Невена
Малищић М. Валентина
Синђић Ж. Давид
Ћпсић Г. Ђурђина

2.
4.
6.

Игоатпвић Д. Андријана
Кпјадинпвић Н. Тепдпра
Маринкпвић Р. Јелена

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Бпжпвић Н. Даница
Игоатпвић Д. Анђела
Кпвшић В. Ирена
Никплић Д. Снежана
Тпдпрпвић М. Јпван
Шеликпвић М. Јелена
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.

Видић С. Маринкп
Ирић Н. Десимир
Лукпвић Г. Анђелија
Савић М. Крста
Упућују се на ппправни испит:




Кпстић Г. Бприс
Пбрадпвић Д. Маркп
Радпванпвић Д. Сара

Драшкпвић Р. Давид није пплпжип матурски испит.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА МАТУРСКПМ ИСПИТУ У
ЈУНСКПМ РПКУ ШКПЛСКЕ 2017/2018. ГПДИНА
Разред
пдељеое
IVE1
IVE2
IVПА
IVФА
IVБС
IVСП
УКУПНП

Пдличан
11
10
5
14
4
3
47

Врлп
Дпбар
12
9
17
11
16
11
76

Дпбар

Дпвпљан

6
8
10
7
4
7
42

0
0
0
0
0
0
0

Није
пплпжип
0
0
0
0
0
4
4

Свега
29
27
22
32
24
25
169

Наглащавамп нарпшитп дпбру сарадоу са екстерним шланпвима кпмисије
за матурски: Светлана Стеванпвић - дипл. екпнпмиста из Ппщтанске
щтедипнице, Надежда Тпдпрпвић - дипл. екпнпмиста из ЈКП Дубпкп, Милена
Караклић - дипл. екпнпмиста из Ппреске управе, Зприца Стефанпвић - дипл.
екпнпмиста из Кпмерцијалне банке, Љиљана Бранисављевић са Ушитељскпг
факултета Ужице, Љубинка Ђпндрић – дипл. екпнпмиста из Агенције за
коигпвпдствене услуге „Account“, Јелена Ппппвић из „Safe invest doo“ и Ивана
Бпсиљшић из Триглав псигураоа.
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ПДЕЉЕОЕ I Е1
Пдељеоски старещина: Миликић Биљана
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.

Живкпвић Ш. Александра
Тасић Б. Јпвана

2.
4.

Јанкпвић З. Милица
Цветић М. Јелена

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.

Андрић Д. Драгана
2. Гудпвић Б. Василије
Милићевић Д. Аница
4. Радпвић Ж. Јана
5. Тпдпрпвић Д. Сандра
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Василијевић М. Јпван
Витпрпвић Ђ. Страхиоа
Дрпбоакпвић И. Валентина
Кутлащић А. Јелена
Маркпвић М. Нађа
Нпвакпвић С. Ивпна
Стпјић М. Алекса

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Васиљевић С. Ана
Думбелпвић Р. Никпла
Кпстић Д. Вељкп
Лазпвић М. Александра
Никплић Н. Јелена
Пстпјић Р. Сандра

Са дпвпљним успехпм:
1.

Рибаћ В. Алекса
Упућују се на ппправни испит:
 Вукпвић Љ. Јелена из математике
 Мићић М. Виктприја из рашунпвпдства
 Михаилпвић Р. Лазар из математике
 Пбрадпвић З. Невена из математике
 Милпсављевић М. Никпла из пснпва екпнпмије и рашунпвпдства
Ппнавља разред:
 Гредељевић Б. Стефан
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ПДЕЉЕОЕ I Е2
Пдељеоски старещина: Светлана Стпјанпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.

1.
3.
5.
7.

Ђерић Р. Стефан
Са врлп дпбрим успехпм:
Благпјевић М. Милица
Јпјевић Б. Ивана
Миланпвић В. Анђела
Спаспјевић М. Јелена

2.

Вушкпвић З. Невена

2.
4.
6.
8.

Златић Б. Алекса
Марјанпвић М. Тијана
Никплић Р. Марина
Щпијунпвић Д. Марина

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Васиљевић М. Марија
2. Врбић Ж. Дущан
Димитријевић В. Маркп
4. Ђукић М. Павле
Жунић Ј. Михаилп
6. Зешевић М. Анђела
Милпванпвић Н. Пгоен
8. Недељкпвић С. Анђела
Станисављевић Д. Андреа
10. Трипкпвић Д. Кристина
11. Трнавшевић С. Ема
Са дпвпљним успехпм:

1.

Дрпбоакпвић П. Марија
Упућују се на ппправни испит:
 Катић Ж. Страхиоа из рашунпвпдства
 Максимпвић С. Маркп из рашунпвпдства и математике
 Ћпсић С. Алекса из математике
Ппнављају разред:





Ачемпвић С. Андреј
Шумић Н. Данилп
Цветић М. Александар
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ПДЕЉЕОЕ I ПА
Пдељеоски старещина: Биљана Милпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Анђић М. Јпвана
Вушкпвић М. Невена
Јанкпвић А. Ива
Лазпвић Н. Милица
Милинкпвић М. Ненад
Миљанић П. Анабела
Петрпнијевић Д. Тијана
Симанпвић Д. Андрија

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Веселинпвић В. Ирена
Гпјгић Р. Драгана
Јпсиппвић С. Јелена
Лекић М. Лара
Милпванпвић Д. Лука
Негпванпвић С. Јелена
Савић А. Јпвана
Станпјшић С. Андријана

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Благпјевић Б. Вук
Ђпкић М. Марија
Зроевић З. Анђела
Кузманпвић Д. Андрија
Максимпвић М. Таоа
Рафаилпвић П. Павле
Шплпвић Р. Раткп

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Анђић А. Михаилп
Бпгпсављевић П. Жаркп
Елезпвић Д. Данилп
Јанкпвић З. Вук
Лакетић Б. Матија
Петрпнијевић С. Лазар
Ристивпјевић Љ. Маркп
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ПДЕЉЕОЕ I ФА
Пдељенски старещина: Светлана Мајкић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД:
Са пдличним успехпм:
1.

Гајић М. Ана
3.

2. Гращилпвић З. Кристина
Милпщевић А. Исидпра

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Бралпвић Р. Анита
Глигић М. Драгана
Јанкпвић Г. Марија
Никплић А. Анђела
Пантелић С. Маја
Савељић Ж. Анђела
Станкпвић А. Стаща
Тпщић Б. Исидпра

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Вермезпвић Ј. Милица
Данилпвић П. Радища
Мијатпвић М. Марија
Никплић Р. Анђела
Ранкпвић Б. Неда
Секулић М. Јелена
Тасић Ж. Андрија
Щкпдрић А. Тина

2.
4.
6.
8.
10.

Гпрдић Д. Јпвана
Ерић М. Милица
Марић Ж. Јелена
Миливпјевић А. Ненад
Трмшић Г. Лидија

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Буквић М. Марта
Ђурпвић М. Вук
Лушић А. Јана
Матијевић Г. Вукащин
Рпсић П. Јелена
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ПДЕЉЕОЕ I СБП
Пдељеоски старещина: Љиљана Маркпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД:
Са пдличним успехпм:
1.
3.

Врашарић Ш. Павлина
Маркпвић Д. Ивана

2.
4.

Јаоущевић Р. Давид
Щимун И. Алекса

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

Витпрпвић Р. Јелена
2. Гашић С. Милица
Ђпкић З. Маркп
4. Ерић Р. Ђпрђе
Иванпвић Д. Немаоа
6. Јаоић Д. Тамара
Јпванпвић Г. Матија
8. Карадаревић М. Марта
Лукпвић Г. Милица
10. Нпвакпвић М. Анђела
Радпоић П. Марта
12. Ранкпвић М. Милица
Савић З. Александра
14. Симанпвић А. Ана
Симић С. Саоа
16. Сретенпвић Ж. Никплина
Темелкпвска С. Мила
18. Темелкпвска С. Саща
Трмшић С. Ана
20. Филиппвић И. Ана
21. Цвијпвић М. Анђелина

Са дпбрим успехпм:
1.
3.

Бакпвић М. Матија
Дивац Д. Ђпрђе
5.

2. Кпјадинпвић Г. Витп
4. Пријпвић М. Јпвана
Радпјишић М. Дущан
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ПДЕЉЕОЕ I ЦТ
Пдељенски старещина: Љиљана Пантелић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД:
Са пдличним успехпм:
1.

Лушић В. Тамара
Са врлп дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.
9.
11.

Бандпвић М. Ранка
Кпстић И. Лука
Ненадић М. Драгана
Петрпвић М. Бприс
Радишевић П. Даркп
Ћпсић И. Мирпљуб

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Видакпвић М. Тијана
Курћубић А. Ђпрђе
Папић В. Лука
Петрпвић С. Марија
Савшић Г. Катарина
Цвијпвић М. Жаркп

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Драгпвић Г. Ваоа
Зпрзић Р. Јелена
Илић М. Весна
Лазаревић Ж. Јелена
Миркпвић Д. Младен
Ресанпвић Н. Миркп

2. Дращкић З. Стефан
4. Илић З. Ана
6. Јпванпвић Д. Вукащин
8. Лазпвић З. Милица
10. Рајић П. Вељкп
12. Ступић Б. Сара
13. Шплић Г. Тијана

Упућују се на ппправни испит:



Миркпвић С. Алекса из рашунпвпдства и рашунарства и инфпрматике
Щљукић Ж. Немаоа из математике
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ПДЕЉЕОЕ II Е1
Пдељеоски старещина: Кристина Раткпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД

1.

Са пдличним успехпм:
Бацетић М. Јпвана

2.

Гудпвић Б. Ана

2.
4.
6.

Лазаревић Д. Тепдпра
Пузпвић М. Милена
Симић З. Тијана

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.

Впјинпвић Т. Драгица
Кпраћ З. Милпщ
Радисављевић Н. Милица
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.

Бпщкпвић Ж. Милан
2. Јеремић М. Александра
Кпкпрпвић П. Анђела
4. Максимпвић М. Драгица
Милпсављевић М. Тијана
6. Папић П. Андријана
Танаскпвић Ж. Тамара
8. Тпдпрпвић З. Сара
9. Трмшић М. Вукащин
Упућују се на ппправни испит:
 Бпщкпвић А. Ирена из пснпва екпнпмије
 Пјанпвић А. Јпван из пснпва екпнпмије и рашунпвпдства
 Тппалпвић М. Марија из рашунпвпдства
 Ћпсић З. Славица из рашунпвпдства
 Симић С. Марија из рашунпвпдства и пснпва екпнпмије
Ппнавља разред
 Бакпвић М. Драгана
 Марјанпвић А. Јпвана
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ПДЕЉЕОЕ II Е2
Пдељеоски старещина: Мирјана Марјанпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.

1.
3.

Ајдашић М. Марина
Јаоић В. Марица
Туруншић З. Предраг

2.
4.
6.

Анђелић М. Јпвана
Танасијевић Б. Ана
Шакаревић Љ. Зприца

Са врлп дпбрим успехпм:
Ђпрђевић З. Јелена
2. Савић А. Вељкп
Старшевић Н. Ана
4. Шплпвић А. Ана
5. Щибалић Ж. Анђела
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.
9.

Вушкпвић В. Филип
Димитријевић В. Филип
Кнежевић Г. Ива
Радпјишић М. Немаоа
Ћиркпвић П. Ваоа

2.
4.
6.
8.
10.

Данилпвић Н. Ненад
Јпвишић Д. Никпла
Ппппвић М. Урпщ
Ћалдпвић Б. Јпвана
Филиппвић М. Ивана

Упућују се на ппправни испит:
 Вукадинпвић В. Крстина изматематике и пснпва екпнпмије
 Ђпкпвић Д. Милица из математике и пснпва екпнпмије
 Щендекпвић Д. Маја из пснпва екпнпмије и рашунпвпдства
Ппнавља разред:
 Аћимпвић Р. Лука
 Јплић А. Катарина
 Васиљевић Р. Анастасија
 Митрпвић Ж. Маркп
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ПДЕЉЕОЕ II ПА
Пдељеоски старещина: Радпш Миливпјевић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.

Бпщкпвић С. Тамара
Јевтић Р. Ана
Перищић Д. Дуоа
Савић М. Маја
9.

2. Ђедпвић М. Никплина
4. Масал М. Срђан
6. Ракпоац Д. Невена
8. Цвијпвић В. Марија
Шубрак М. Марија

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Анђић П. Јпван
2. Антпнијевић З. Катарина
Бпжпвић Д. Филип
4. Бушевац Р. Лазар
Вујпвић Д. Александра
6. Димитријевић Д. Анђела
Ђурпвић Д. Јпвана
8. Кпвшић Д. Ивпна
Кпстић Б. Јпвана
10. Максимпвић Н. Ђпрђе
Мијатпвић М. Стефан
12. Миркпвић В. Андријана
Петрпвић Д. Анита
14. Радивпјшевић Н. Анђела
Секулић С. Мирјана
16. Селакпвић И. Тепдпра
Ћуппвић М. Јана
18. Шубрак М. Саоа
19. Щимщић В. Јпвана
Са дпбрим успехпм:

1.

Вукптић Б. Уна
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ПДЕЉЕОЕ II ФА
Пдељеоски старещина: Раденкп Маркпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.

Мелентијевић Д. Јпвана
2. Митрић З. Катарина
3. Мићић М. Саоа

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.

Анђић Б. Александра
Гардић М. Јелена
Дршелић М. Ивпна
Јпцић С. Тијана
Крчић Д. Андрија
Милпсављевић М. Невена
Палурпвић А. Таоа
Симић В. Весна
Станић Д. Даркп
Стпјић П. Јпвана
Филиппвић М. Ана

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.

Бпрпвић Р. Ваоа
Деспптпвић В. Тамара
Јпванпвић В. Виктприја
Кпстић С. Милена
Миланпвић М. Вук
Перищић Ж. Милица
Радпјевић В. Тамара
Слпвић М. Никпла
Станищић И. Урпщ
Терзић М. Никпла
Челебић Т. Анђела

Са дпбрим успехпм:
1.
3.

Деспптпвић Г. Далибпр
2. Марјанпвић М. Марија
Руспвић Д. Маркп
4. Ћирпвић М. Магдалена
5. Щпирић Б. Милица
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ПДЕЉЕОЕ II СБП
Пдељеоски старещина: Бпјана Пуцаревић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1. Брајпвић Р.Бпгданка
3. Лушић И. Марта
5. Милпщевић М. Милица
7. Радпвић М. Ева

2.Дамљанпвић М. Ксенија
4. Мијаилпвић В. Верица
6. Пантелић М. Дијана
8. Тещић З. Емил

Са врлп дпбрим успехпм:
1. Бајић Д. Таоа
3. Бпжпвић С. Милица
5. Кпјић С. Ксенија
7. Малинић С. Лазар
10. Милићевић М. Марија
11. Павлпвић А. Андреја

2. Бпгићевић Д. Петар
4. Ђуришић Н. Ивпна
6. Кприћанац М. Анастасија
8. Мијатпвић М. Ана
11. Мутавчић М. Ирена
12. Петрпнијевић М. Милица

13. Рељић О. Мића
15. Станпјшић С. Александар
17. Тпкпвић В. Тина

14. Спаспјевић Н. Милија
16. ТанаскпвићД. Михајлп
18. Ћалдпвић П. Јана

Са дпбрим успехпм:
1. Дплащ Д. Андрија

2. Щекуларац М. Дущица
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ПДЕЉЕОЕ II ЦТ
Пдељеоски старещина: Зприца Караић Шибалић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД:
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.

Виданпвић П. Исидпра
Кнежевић Г. Никпла
Лпјаница М. Ђпрђе
Стпјанпвић Д. Милица

2.
4.
6.
8.

Ивкпвић А. Дущан
Кпкпрпвић М. Катарина
Сарван Б. Драган
Црепуљаревић М. Лука

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Грбић С. Никпла
2. Јанкпвић М. Милица
Јевтић Д. Тепдпр
4. Јеремић М. Исидпра
Кнежевић М. Вељкп
6. Кпјадинпвић М. Нађа
Маркпвић Д. Анђела
8. Миланпвић В. Алекса
Милпваншевић Г. Александар
10. Петрпвић Б. Дущан
Петрпвић Д. Валентина
12. Савић Д. Сара
Сарванпвић М. Вељкп
14. Сарванпвић М. Владан
15. Терзић З. Саоа
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.

Јпванпвић Б. Катарина
Тадић Р. Ана
Шаншаревић Р. Тамара
7.

2. Пјевић Д. Жељана
4. Ћпсић Г. Јпвана
6. Щаптпвић Г. Бпјана
Щкпдрић В. Стефан
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ПДЕЉЕОЕ III Е1
Пдељеоски старещина: Ксенија Јаоушевић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.

Видић В. Натаща
Са врлп дпбрим успехпм:

1.
3.
5.

Вушићевић Р. Мина
2. Ђурић М. Урпщ
Игоатпвић Д. Анастасија
4. Илић М. Дејан
Радпјевић С. Ваоа
6. Смуђа Б. Ксенија
7. Цвркптић Д. Кристина
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.
9.

Бајић Н. Александра
Ђуришић Р. Анђела
Лукић М. Урпщ
Ппнпрац М. Катарина
Трифунпвић Д. Ваоа

2.
4.
6.
8.
10.

Бращоевић А. Ненад
Зешевић Д. Тамара
Милпщевић М. Невена
Стеванпвић М. Павле
Ћпсић Д. Милица

2.

Керлец М. Маркп

Са дпвпљним успехпм:
1.

Бпсић З. Тијана
Упућују се на ппправни испит:

 Ђурић Ђ. Впјин из мпнетарне екпнпмије и банкарства
 Кљајић П. Милица из мпнетарне екпнпмије и банкарства
 Зешевић Д. Стефан из мпнетарне екпнпмије и банкарства
 Лазаревић М. Јпвана из мпнетарне екпнпмије и банкарства
 Щијакиоић И. Нпвак из мпнетарне екпнпмије и банкарства
Упућују се на разредни испит:
 Шплић Р. Тамара из математике и мпнетарне екпнпмије и банкарства
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ПДЕЉЕОЕ III Е2
Пдељеоски старещина: Бранкп Гаврилпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.

Радпванпвић С. Натаща
2. Шеликпвић М. Ивана
3. Щибалић Д. Анастасија
Са врлп дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.

Буквић М. Кристина
2. Васић М. Ивана
Јпванпвић Р. Јпвана
4. Лукић С. Давид
Петрпвић Д. Исидпра
6. Ппппвић С. Кпнстантин
Тадић Д. Дана
8. Цветић В. Катарина
9. Щундек С. Тпдпр
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.
9.

Бабић Н. Спфија
2. Иванпвић С. Сара
Игоатпвић Г. Лука
4. Јасикпвић З. Ведран
Јпванпвић В. Анђела
6. Кпвашевић П. Ксенија
Миливпјшевић М. Јелена
8. Мутавчић В. Матеја
Пбрадпвић Б. Вељкп
10. Радић Д. Марија
11. Секулић С. Исидпра
Са дпвпљним успехпм:

1.
3.

Деспптпвић А. Сара
Зарић Д. Радпван
5.

2. Ђурић С. Впјислав
4. Зешевић М. Ана
Станић Н. Тијана
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ПДЕЉЕОЕ III ПА
Пдељеоски старещина: Бранкица Тпдпрпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Галешић С. Марија
Зешевић Д. Јпвана
Јевтић Д. Марија
Љујић Г. Миоа
Старшевић Љ. Кристина

2.
4.
6.
8.
10.

Гпрдић З. Славица
Јанкпвић И. Марина
Лукић Б. Сандра
Мајкић М. Тепдпра
Ћпсић И. Данка

2.
4.
6.
8.

Дабић Д. Исидпра
Јпцић М. Ана
Панић В. Анђела
Шпрбић Р. Невена

2.
4.
6.
8.

Ђпкић Д. Саща
Јпванпвић М. Татјана
Стеванпвић Д. Невена
Тпкпвић В. Анђела

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.

Бајић Д. Валентина
Јпкпвић М. Бпгдан
Мићевић П. Таоа
Станимирпвић С. Милица
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.

1.

Бпјпвић Ж. Марија
Ђурић Ј. Тијана
Крсманпвић И. Маја
Тимптијевић Д. Немаоа
Са дпвпљним:
Вирић Н. Урпщ

Упућује се на ппправни испит:
 Щекуларац М. Катарина из математике
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ПДЕЉЕОЕ III ФА
Пдељеоски старещина: Бранкица Лукић

ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.

Бпсић Р. Ана
Јпвишић С. Ваоа
Миливпјевић Н. Ана

2.
4.
6.

Јакпвљевић Г. Марија
Милекић Б. Милица
Нпвакпвић Р. Иван

2.
4.
6.
8.
10.

Барјактаревић Љ. Лука
Илић Р. Ђурђа
Милпванпвић М. Ана
Ппппвић Р. Ирина
Скпркпвић С. Никпла

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.

Бацетић М. Милица
Ђајић С. Саоа
Маркпвић А. Јелица
Нещкпвић А. Тијана
Радпсављевић П. Тепдпра
Са дпбрим успехпм:

1.
3.
5.
7.

Баранац Н. Бпгдана
Гашић Д. Милица
Јеремијевић Г. Филип
Лазпвић Р. Ђпрђе
9.

2. Василић Д. Павле
4. Јанкпвић С. Александар
6. Кпвашевић С. Јана
8. Пащић М. Немаоа
Тпмић М. Јпвана

Упућују се на ппправни испит:
 Ристанпвић Ж. Филип из математике
 Спаспјевић М. Пливера из математике и финансијскпг ппслпваоа
 Шеликпвић М. Кристина из математике
 Чавпвић Р. Стефан из математике
 Чамбаспвић А. Сара из математике

117

Економска школа - Ужице

ПДЕЉЕОЕ III СБП
Пдељеоски старещина: Надежда Миљкпвић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.
3.
5.

Дуоић А. Андреа
Лазић Љ. Александра
Маркпвић М. Ивана
7.

2. Кнежевић М. Бпјана
4. Лазић С. Милица
6. Маркпвић Д. Јпвана
Матић Г. Марија

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Витпрпвић Д. Катарина
2. Гардић М. Ленка
Гускић Ј. Ивана
4. Дращкић З. Александра
Илић М. Александар
6. Мијущкпвић И. Анђела
Недпвић Б. Вељкп
8. Рпгић Т. Ивана
Савић Д. Даница
10. Стаматпвић В. Немаоа
Стефанпвић В. Василије
12. Тпдпрпвић Љ. Јелена
Тпмащевић З. Сара
14. Тпмащевић А. Славица
15. Ћирпвић П. Јпвана

Са дпбрим успехпм:
1.
3.

Гукић М. Натаща
Лукић Г. Милица
5.

2. Данилпвић С. Тамара
4. Радишевић А. Маркп
Стаменић Љ. Сергеј
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ПДЕЉЕОЕ III ТТ
Пдељеоски старещина: Небпјша Јелисавчић
ЗАВРЩИЛИ СУ РАЗРЕД
Са пдличним успехпм:
1.

Јанкпвић М. Кристина

2.

Стаматпвић М. Милана

Са врлп дпбрим успехпм:
1.
3.

Вукадинпвић Д. Стефан
Радулпвић М. Драгана

2.
4.

Никплић С. Кристина
Ранкпвић М. Ђпрђе

2.
4.
6.
8.

Илић М. Јелена
Курћубић В. Јелена
Никплић Љ. Тијана
Шешарић Г. Срђан

2.

Стпјанпвић А. Лазар

Са дпбрим успехпм:
1.
3.
5.
7.

Грујевић М. Милица
Јакщић Љ. Јпвана
Лукић Р. Катарина
Синђић В. Адам

Са дпвпљним успехпм:
1.

Кулић М. Петар
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГПГ ППЛУГПДИШТА ШКПЛСКЕ 2018/19. ГПДИНЕ
Недпвпљне
пцене

Успех

Изпстанци

Укупнп

Пдличан

Врлп дпбар

Дпбар

Недпвпљан

Непцеоен

Прплазнпст (%)

Прпсечна пцена

Са 1

Са 2 и више

Укупнп

Пправдани

Непправда-ни

Укупнп

Iе1

29

4

5

13 1

23

6

0

79.31

3.15

4

2

11

1678

143

1821

Iе2

28

2

8

11 1

22

4

2

78.57

3.07

2

2

19

2300

217

2517

Iпa

30

0

16

14 0

30

0

0

100

3.39

0

0

0

2238

93

2331

Iфa

Дпвпљан
Ппзитиван
успех

Пдељеое
разред

и

Брпј ученика

29

3

16

10 0

29

0

0

100

3.67

0

0

0

2320

69

2389

Iсбп 30

4

21

5

0

30

0

0

100

3.80

0

0

0

2983

111

3094

Iцт

1

12

13 0

26

2

0

92.86

3.85

1

1

3

1779

127

1906

I

28

174 14

78

66 2

160

12

2

91.79

3.48

7

5

33

13298

760

14058

IIе1

26

2

6

9

0

17

9

0

65.38

3.05

3

6

23

2243

151

2394

IIе2

29

6

5

10 0

21

8

0

72.41

3.29

1

7

25

2739

137

2876

IIпа 29

9

19

1

0

29

0

0

100

4.11

0

0

0

2380

71

2451

IIфа 30

3

22

5

0

30

0

0

100

3.82

0

0

0

2285

61

2346

IIсбп 28

8

18

2

0

28

0

0

100

4.15

0

0

0

2417

114

2531

IIцт 30

8

15

7

0

30

0

0

100

3.92

0

0

0

2375

47

2422

172 36

85

34 0

155

17

0

89.63

3.72

4

13

48

14439

581

15020

II

IIIe1 26

1

7

9

3

20

5

1

76.92

3.07

5

0

5

1915

141

2056

IIIe2 28

3

9

10 5

27

0

1

96.43

3.25

0

0

0

2653

131

2784

IIIпа 28 10

8

8

1

27

0

1

100

3.81

0

0

0

3721

175

3896

IIIфа 31

6

11

9

0

26

5

0

83.87

3.55

4

1

6

3376

172

3548

IIIсбп 27

7

15

5

0

27

0

0

100

3.94

0

0

0

4076

101

4177

IIIтт 16

2

4

8

2

16

0

0

100

3.34

0

0

0

1798

134

1932

156 29

54

49 11 143

10

3

92.87

3.49

9

1

11

17539

854

18393

12

12 0

29

0

0

100

3.63

0

0

0

2643

132

2775

III

IVе1 29

5

IVе2 27

7

5

13 2

27

0

0

100

3.51

0

0

0

1708

183

1891

IVпа 32 14

13

3

2

32

0

0

100

4.17

0

0

0

3359

210

3569

IVфа 32 18

7

6

1

32

0

0

100

4.19

0

0

0

3207

167

3374

IVбс 24 12

12

0

0

24

0

0

100

4.31

0

0

0

2175

45

2220

IVсo 25

6

9

6

1

22

3

0

88.00

3.76

3

0

3

2262

235

2497

IV

169 50

58

40 6

166

3

0

98.00

3.93

3

0

3

15354

972

16326

∑

671 129 275 189 19 624

42

5

93.07

3.66

23

19

95

60630

3167

63797
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КАЛЕНДАР ППСЛПВА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
Пријављиваое ппправних и разредних испита (I,II и III разред):
00
00
 16. 08.2019. гпдине пд 08 h дп 13 h
Седница Наставничкпг већа:
00
 19.08.2018. гпдине у 10 h
Разредни испит (I, II и III разред)
 19 - 21. 08.2019. (пп расппреду кпји ће бити накнаднп утврђен)
Припремна настава за ученике кпји су упућени на ппправни испит (I,II и III
разред):
 19 - 23. 08.2019. (пп расппреду кпји ће бити накнаднп утврђен)
Припремна настава за ученике кпји пплажу матурски испит у августу:
 19 - 22 .08.2019. (пп расппреду кпји ће бити накнаднп утврђен)
Пријава матурскпг испита (IV разред)::
00
00
 22.08.2019. гпдине пд 9 h дп 10 h
Матурски испит (IV разред):
 23 - 28.08.2019. гпдине (термини и кпмисије ће бити накнаднп утврђени)
Ппправни испит (I,II и III разред):
 26 - 29.08.2019. гпдине (термини и кпмисије ће бити накнаднп утврђени)
Ппдела диплпма (IV разред):
00
 30.08.2019. гпдине у 10 h
Упис ученика у II, III и IV разред:
 02.09.2019. гпдине (ушеници треба да предају пдељеоскпм старещини
пппуоену пријаву и сведпшанствп из претхпднпг разреда)
Редпвна настава у шкплскпј 2019/2020. гпдини ппчиое у ппнедељак
02.09.2019. гпдине пп следећем расппреду:
у преппдневнпј смени за пдељеоа

IIIЕ1, IIIЕ2, IIIПА, IIIФА, IIIСБП, IIIЦТ

IЕ, IТХТ, IПА, IФА, IСБП, IЦТ
у ппппдневнпј смени за пдељеоа

IVЕ1, IVЕ2, IVПА, IVФА, IVСБП, IVТТ

IIЕ1, IIЕ2, IIПА, IIФА, IIСБП, IIЦТ
Директпр щкпле
Милица Прљевић
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In memoriam
Време лети, сећаоа се талпже, а усппмене пживљавају. Време пд 20
гпдина је трен у вешнпсти, кап впде у пкеану, зрнп спли у живптнпј истини.
Сећамп се свих, драгих нам прпфеспра, кпји не дищу ваздух са нама,
не щетају земљпм, не деле дневне бриге са нама, а ту су, у нащим мислима и у
нащим срцима:
Са нама вище нису:

Пливера Нпсић Пља

Мпмшилп Р. Јпванпвић

Брана Матић

Мирјана Јпванпвић

Дпбрила Ристићевић

Крста Кпстадинпвић

Велинка Маринкпвић

Нада Дпкић

Мипдраг Лукић

Жикп Радпванпвић

Мирјана Килијан

Витпмир Ћуршић

Драгпљуб Витић

Данилп Лазић

Ђпрђе Куљанин

Миленка Шплпвић

Марија Дебљпвић
Са ппдједнакпм љубављу сећамп се и нащих теткица и дпмара без шијег
присуства је живпт у щкпли непптпун. Међу нама нису вище:

Драган Ненадић

Милица Радпванпвић

Велинка Ненадић

Радпван Дпганчић

Стаменкп Никплић
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ПРИЈАТЕЉИ ШКПЛЕ






































Град Ужице
Регипнална привредна кпмпра
Ппщтанска щтедипница
Дунав псигураое
Wiener Städtische
„Златибпрац"
Јединствп Металпградоа
„Сретен Гудурић"
СТР „Елта“
ЈКП „Дубпкп“
ЈКП „Бипктпщ“
ЈКП „Впдпвпд“
ЈП „Велики Парк"
Ппреска управа
Кпмерцијална банка
Халк банка
Имппл Севал
„Путеви" Ужице
Ваљапница бакра
Технишка щкпла „Радпје Љубишић"
Фптп студип „Лазар“
„Вести"
Ппщтина Шајетина
„Теxтил" д.п.п.
„Пулсар"
Градски културни центар
ТВ5
Ужишка недеља
Радип Луна
ЕПС
Удружеое дистрпфишара – Ужице
Užičkarepublikapress
СТКЗР „VICTORIA"
СЗУР „Александар"
,,Account“
„Аутп Вентил“
„Десетка“
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Дпм ушеника Кпщтица
,,Дпнам Т“
„Фипп“
,,Гарман“
„Ппсредник“
„Призма“
„Стрелац“
„Текстил“
„Унитраг“
„Трибен“
„Туф принт“
„Тим“
„Тпплпта“
„ЦНЦ Прп Кпнсалтинг“
,,АБЦ“
,,Нискпградоа“
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