
 
 

1 
 

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА 
 

 

 
Извештај 

за школску 2020/21. годину 
 

 



 
 

2 
 

ГОДИНА 182. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Годишњи извештај Ужичке гимназије 
за школску 2020/21. годину 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ужице, јун 2021. године 
Годишњи извештај о раду школе 

 



 
 

3 
 

 
 

 
 
 
 
Одговорни уредник 
Вукадин Симовић, директор школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач  
Ужичка гимназија 
Трг светог Саве 6, Ужице 
e-mail: uzickagimnazija@ptt.rs 
сајт: www.uzickagimnazija.edu.rs 
 
 
Штампа 
Графос 
Тираж 800 примерака 

 



 
 

4 
 

Садржај 
 
Летопис .......................................................................................... 5 
Културни живот школе ............................................................... 11 
Запослени ..................................................................................... 16 
     Наставно особље .................................................................... 16 
     Ненаставно особље ................................................................ 23 
     Персоналне промене .............................................................. 24 
Рад стручних органа................................................................... . 32 
Школски актив за развојно планирање..................................... 32 
Педагошки колегијум ....................................... ..........................33 
Наставничко веће........................................................................ .34 
Одељењска већа..................................................................... ...... 35 
Стручна већа ................................................................................ 36 
Стручно усавршавање наставника и осавремењивање наставе....37 
Самовредновање и вредновање квалитета рада ...................... 45  
Савет  родитеља........................................................................... 47 
Школски одбор…....................................................................... 48 
Извештај Ђачког парламента..................................................... 49 
Успех ученика ............................................................................. 51 
I разред ......................................................................................... 51 
II разред ........................................................................................ 60 
III разред ...................................................................................... 68 
IV разред ...................................................................................... 76 
Матурски испит ........................................................................... 89 
Најуспешнији ученици ............................................................. 113 
Ученик генерације .................................................................... 114 
Носиоци дипломе „Вук Караџић” ........................................... 115 
Носиоци специјалних диплома  ............................................... 117 
Такмичења ................................................................................. 119 
Ваннаставне активности ученика ............................................ 124 
Памтимо их ................................................................................ 176 
Они су помогли рад школе ....................................................... 181 
Обавештења ............................................................................... 182 

 
 

 

 



 
 

5 
 

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 
–од јула 2020. до јуна 2021. године– 
 
Јул 2020. 
 
9-10.7. Обављен упис ученика у први разред школске 2020/21. 
године, уписано је 9 одељења, три одељења математичког смера, 
четири одељења друштвеног смера, једно одељење ученика са 
посебним способностима за рачунарство и информатику и једно 
спортско одељење. 
 
Август 2020. 
 
13.8. Одржан је састанак Актива директора, на коме се 
разматрала листа техничких вишкова и бирао модел рада у 
условима пандемије. За ову школску годину изабран је 
комбиновани модел рада. 
20.8. Одржана седница Наставничког већа, на даљину,  на којој је 
колектив упознат са резултатима уписа у први разред, усвојен 
извештај о подели часова у оквиру стручних већа, формирана 
одељења, одређене одељењске старешине, именоване комисије 
за израду Годишњег плана рада и реализацију поправних и 
ванредних испита у августовском испитном року. Чланови већа 
су упознати са календаром за школску 2020/2021. годину.  
22.8. У Крагујевцу је одржано Републичко такмичење из 
математике, за претходну школску годину. 
25.8. На састанку Школског одбора изабрани су нови чланови  
25.8. Одржан је састанак Актива директора, разматрани су 
технолошки вишкови, договорена и организована дезинфекција 
школа и разматрани модели рада у условима пандемије. 
 
Септембар 2020. 
 
1.9. Почетак наставе у школској 2020/21. по комбинованом 
моделу, због пандемије 
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4.9.  Одржан је састанак Актива директора на коме је усаглашена 
сатница трајања часова и разматрана листа технолошких 
вишкова. 
7.9. Одржан је састанак Актива директора и представника 
Школске управе на коме су усаглашени оперативни планови 
рада школа. 
10.9. Свечана подела Вукових диплома и специјалних награда  за 
претходну школску годину. 
14.9. Одржана је седница Наставничког већа, на даљину,  на којој 
је усвојенраспоред часова редовне, додатне, допунске наставе, 
писменихзадатака, вежби и дежурства наставника. Такође је 
утврђенаструктура четрдесеточасовне радне недеље, разматран 
Извештај о раду у школској 2019/2020. години, Годишњи план 
рада за школску 2019/2020. годину и усвојена листа уџбеника 
који ће секористити у новој школској години. 
14.9. Одржан је састанак Савета родитеља, на даљину,  на коме 
су родитељиразматрали листу уџбеника који ће се користити у 
овој школскојгодини, Извештај о реализацији развојног плана у 
току школске 2019/2020. године, Извештај о самовредновању у 
претходнојшколској години, Извештај о раду тима за заштиту 
ученика однасиља, злостављања и занемаривања, Извештај о 
раду у школској 2019/2020.години и Годишњи план рада школе 
за школску 2020/2021. годину. 
15.9. Одржана седница Школског одбора, на даљину, на којој су 
усвојени:Извештајo остваривању Годишњег плана рада Ужичке 
гимназије  за школску 2019/2020. годину, Годишњи план рада 
Ужичке гимназије, за школску 2020/2021. годину, Извештај о 
раду директорау претходној школској години, Извештај о раду у 
школској 2019/2020. години, Годишњи план рада за школску 
2020/2021.годину, Школски програм и предлог финансијског 
плана занаредну школску годину. 
23.9. Састанак Актива директора са представницима Градског 
већа. На овом састанку договорена је дезинфекција школа, начин 
рада и заштита запослених и ученика од заразе вирусом ковид -
19. 
29.9. Одржан је састанак Тима за реализацију пилот матуре, за 
секретара је одабрана Нинослава Јелисавчић. 
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Октобар 2020. 
 
1.10.  Отварање изложбе ''Зона Довлатов'' у Врању  
5.10. Састанак Актива директора на коме је расправљано о 
покретању новог информационог система ЈИСП и закључавању 
досадашњег ДОСИТЕЈ-а. 
7.10. Састанак Школске матурске комисије за спровођење пилот 
матуре, на коме су чланови упознати  са свим процедурама 
везаним за спровођење испита. 
16.10. Обележен је Дан школе, на даљину, тим поводом 
ученицима и запосленима послат је пригодан текст.  
21. 10. Представници школе присуствовали су обележавању 
Великог школског часа у Крагујевцу, тада је одржано и  
Председништво Заједница гимназија Србије. 
24.10. Одржан је ДЕЛФ испит из француског језика 
28-30.10. Одржан је 15. књижевни фестивал На пола пута. 
 
Новембар 2020. 
 
2-4.11. У Београду је организована обука наставника српског 
језика и књижевности, математике, физике и историје,  за 
прегледање тестова пилот матуре. 
4.11.  Одржана је седница Наставничког већа, на даљину. 
10.11. На састанку је извршено конституисање Школског одбора. 
24.11. Наставници Р. Марјановић уручена је награда ''Покретач 
промена''. 
24.11. Наставнице Б. Грујичић и С. Гавриловић учествовале у 
пројекту Колпинг центра. 
 
Децембар 2020. 
 
2.12. Одржан је састанак Актива директора на коме је усвојен 
Оперативни план рада на даљину. 
24.12. Одржана је седница Наставничког већа, на даљину, на 
којој је извршена анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта шк. 2020/21. године.  
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29.12. Одржан је састанак Савета родитеља, анализа успеха 
ученика на крају првог полугодишта шк. 2020/21. године 
30.12. Састанак Школског одбора 
 
Јануар 2021. 
 
27.1. Обележена је школска слава Свети Сава, на даљину, 
пригодним видео и текстуалним материјалима. 
29.1. Отварање изложбе ''Зона Довлатов'' у Бајиној Башти. 
 
Фебруар 2021. 
 
20.2. Наша школа била је домаћин Окружног такмичења из 
физике. 
27.2. Наша школа била је домаћин Окружног такмичења из 
математике. 
 
Март 2021. 
 
7.3. Окружно такмичење из књижевности, Књижевна 
олимпијада, одржано је у Медицинској школи. 
8.3. Одржан је састанак НОКС-а, на даљину, том приликом 
усвојено је дванаест нових смерова за средње стручне школе. 
10.3. ДСД испит из немачког језика. 
17.3. Формиран је Тим за ЈИСП. 
18.3. Одржан је састанак Актива директора на коме се 
расправљало о средствима за одржавање такмичења. 
 
Април 2021. 
 
2.4. Тромесечје за ученике четвртог разреда. 
9.4. Тромесечје за ученике првог, другог и трећег разреда. 
12-16.4. Подношење пријава за рачунарско и спортско одељење. 
22-24.4. Одржано је Републичко такмичење из физике. 
24.4. Одржано је Окружно такмичење из српског језика. 
24.4. Отварање изложбе ''Зона Довлатов'' у Градској библиотеци 
у Новом Саду. 
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25.4. Одржано је Окружно такмичење из књижевности, 
Књижевна олимпијада. 
26.4.  Након прегледа рада Ужичке гимназије, Школска управа је 
доставила Извештај ''Стручна помоћ у реализацији наставе на 
даљину и комбиноване наставе''. 
28.4.  Одржана је промоција наше школе, на даљину. 
29.4. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије донирало је нашој школи рачунарску опрему. 
Њоме су опремљени кабинети бр. 28, 29, 31, 32. 
 
Мај 2021. 
 
7-9.5.  Одржано је Републичко такмичење из Хемије у Београду. 
9.5. Одржано је окружно такмичење из страних језика. 
9.5. У Ужичкој гимназији организован је пријемни испит и 
прегледање тестова за рачунарска одељења Златиборског и 
Моравичког округа. 
15-17.5. Организован је други круг пријема докумената ученика 
спортског одељења. 
19.5. Објављена коначна ранг листа ученика који су полагали 
пријемни за  рачунарско одељење. 
22.5. Одржано је Републичко такмичење из страних језика. 
23.5. Републичко такмичење из књижевности, Књижевна 
олимпијада. 
23.5. Одржано је Републичко такмичење из математике. 
25.5. Завршетак наставе за ученике IV разреда. 
26.5. Одржан је састанак Заједница гимназија Србије на коме су 
утврђени фондови часова и нови програми за други разред 
специјализованих смерова гимназија. 
27.5. Одржана је Српска олимпијада из физике. 
28.5. Подела сведочанстава матурантима и припреме за полагање 
матурских испита. 
31.5. Матурски испит из српског језика и књижевности. 
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Јун 2021. 
 
2.6. Матурски испит из математике и страних језика. 
4.6. Спроведена је одбрана матурских радова 
8.6. Одржана седница Наставничког већа на којој су усвојени 
резултати матурских испита, општи успех на матурском испиту, 
проглашени носиоци диплома „Вук Караџић“ и специјалних 
диплома. На истој седници проглашен је ученик генерације.     
15.6. Најбољим матурантима уручене су дипломе „Вук Караџић“, 
посебне дипломе за постигнуте успехе из појединих предмета и 
награде републичким победницима, као и професорима–
менторима за школску 2020/21. годину. Том приликом су 
најбољи ученици добили награде из фондова који постоје у 
Ужичкој гимназији. 
17.6.  На великој сцени Народног позоришта у Ужицу изведена је 
представа ученика наше школе ''Остаде ми чизма тужна'' у знак 
сећања на Марка Вермезовића. 
18.6.  У Дому културе у Чајетини, ученици наше школе извели су 
представу ''Остаде ми чизма тужна''  
22.6. Крај наставне године 
23.6. Одржане Седнице одељењских већа за ученике I, II и III 
разреда 
28.6. Подела сведочанстава за ученике првог, другог и трећег 
разреда 
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КУЛТУРНИ ЖИВОТ ШКОЛЕ 
 
На пола пута 
 

Петнаести књижевни фестивал због пандемије није одржан 
у априлу, када смо се окупљали свих претходних година. Априла 
2021. настава је била организована на даљину, па смо олучили да 
нећемо правити још један од мноштва онлине фестивала. Надали 
смо се да ће почетак ове школске године донети бољу ситуацију 
и да ће се бар део планираних гостију окупити. Крај октобра је 
био једини трнутак када је било могуће направити бар нешто. 

Књижевни фестивал На пола пута реализован је ове године 
уз стриктно поштовање противепидемиолошких мера. Зато су 
све активности реализоване у Ужичкој гимназији, јер је на тај 
начин највећи број ученика  могао безбеднo да прати програм. 

Угостили смо шест аутора, а три писца су придружила 
путем Zoom платформе. Током три књижевне вечери са 
публиком су разговарали и своје текстове читали:  Лана 
Басташић (Београд/Бања Лука), Алмир Алић (Сарајево/Тузла), 
Драшко Сикимић (Љубиње), Ненад Величковић (Сарајево), 
Радмила Петровић (Београд), a преко Zoom-а са публиком и 
ученицима Ужичке гимназије разговарали су Дарко Цвијетић 
(Приједор), Горан Марковић (Београд) и Јосип Млакић 
(Ускопоље). 

Предавања на часовима књижевности у свечаној сали 
Ужичке гимназије одржали су: Лана Басташић, Ненад 
Величковић, Дејан Илић (Београд), Алмир Алић. Предавања 
нису држана путем Zoom-а, јер смо сматрали да је директни 
дијалог на часу важан. Зато су по два предавања одржали Ненад 
Величковић, Дејан Илић и Алмир Алић.  Сви часови и књижевне 
вечери могле су се пратити у директом преносу, тако је програм 
био доступан много већем броју пратилаца него што их је у 
простор свечане сале у овом тренутку било могуће сместити. 

Предавања су у суседним учионицама ученици пратили 
путем онлајн преноса, а у паузама су са предавачима могли да 
дискутују испред школе и у ходницима, уз поштовање физичког 
растојања. 
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Дејан Илић је на првом предавању говорио о 
могућностима раличитих рецепција и тумачења филма Вариола 
вера Горана Марковића, Лана Басташић је са ученицима 
разговарала о томе како препознати добру прозу. Алмир Алић је 
бавећи се анализом делова Тврђаве Меше Селимовића 
преиспитивао неке од савремених вредносних ставова и домета 
правде у нашем веку. Ненад Величковић је на једном предавању 
говорио о сатири и значајним сатиричним делима у домаћој и 
светској књижевности, а на другом предавњу се разговарало о 
књигама које су данас део лектире, зашто их читамо, ко одређује 
избор, који су критеријуми и сл. 

Као и претходних година, ученици су и овога пута водили 
разоговор са гостујућим ауторима и са онима са којима се 
дијалог успостављао помоћу Zoom-a. Заједнички утисак и аутора 
и публике је да је упркос спацифичним условима током 
овогодишњег фестивала успостављен присан однос између 
писаца и публике, што је главна карактеристика фестивала На 
пола пута. При том су скоро сво коментарисали да су разговори 
са три писца која су се јавила са дистанце били изузетно успели, 
сугестивни и да се људи у публици нису осећали дистанцирано. 
”Имао сам утисак као да су ту, са нама; толико је било добро”, 
рекао је један од ученика који су пратили фестивал. 

 Због поштовња епидемиолошких мера у свечаној сали 
Ужичке гимназије, у којој су реализоване фестивалске 
активности, било је максимално 30 људи у публици, што је био 
највећи дозвољени број окупљених у затвореном простору. 
Предавања је пратило 180 ученика, а на књижевним вечерима је 
око 90 људи било физички присутно. Углавном су то били 
ученици Гимназије и понеки старији суграђанин/ка. 

Број оних који су пратили фестивал знатно је већи. 
Аналитички подаци интрнет преноса указују да су предавања 
праћена са 380-430 адреса, а да су књижевна читања повремено 
праћена и са по преко 600 адреса. То не значи да је часове 
пратило до 430 људи, већ сматрамо да је тај број знатно већи, јер 
је са једне адресе, у суседној учионици 15 ученика пратило 
прадавања (то је максимални дозвољен број људи у мањим 
просторијама). Исто важи и за ученике ријечке и загребачке 
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гимназије и за Католички школски центар, у коме је професорка 
предавања пореносила својим ђацима путем Гугл учионице, 
дакле са једне адресе. 

Увидом у аналитику Фејсбук странице, може се утврдити 
да је на пример 28. октобра 8702 корисника Фејсбука видело 
информације објављене на нашој страници, а да је програм 
пратило, односно отоврило линк на коме је садржај 896 
корисника. Током фестивалске недеље 1935 корисника је 
пратило наше активности, а информације о фестивалу стигле су 
до 18.800 корисника. 

Иако су импозантне бројке које показују колико је људи 
пратило фестивал путем интернета, ипак се надамо да ће крајем 
октобра све више личити на нашу стандардну организацију, да 
ће нам поново у госте доћи професори и ђаци неколико школа иѕ 
Србије, БИХ и Хрватске. Ове године су недостајали пријатељи 
из Ријеке, Сарајева и Загреба. Ипак смо задовољни јер смо и у 
овим условима сачували пламичак радости коју доносе сусрети 
са људима и читање добрих књига. 

 
Ружица Марјановић 

 
Представа „Остаде ми чизма тужна“  
 

 
Драмска секција ове године припремала је представу 

„Остаде ми чизма тужна”. Сценарио је писала ученица Јована 
Шиљковић III2, а за режију је био задужен Вук Здравковић III6. 

Драма је смештена у једно српско село и прати догађаје 
непосредно пре Првог светског рата, али и за време рата. 
Жанровски је неодређена јер су ученици хтели да помешају у 
исто време причу о пријатељству и љубави са страдањима за 
време рата. 

Повод за извођење представе је сећање на Марка 
Вермезовића, ученика „Ужичке гимназије” и члана драмске 
секције, који је настрадао прошле године.  

Због ситуације са корона вирусом представа није могла да 
се изведе у школи, али је одржана 17. јуна у Народном 
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позоришту у Ужицу. Следећег дана, 18. јуна, ученици су 
одиграли представу и у Културном центру Чајетина, родном 
месту настрадалог Марка. И због повода и због тужне приче у 
представи, у публици је било доста гледалаца који су заплакали.

Заједно са професорком Душицом Виторовић, ученици су 
успели да свој пројекат изведу до краја, иако је због 
епидемиолошке ситуације било доста потешкоћа. 

 

Глумци са професорком Душицом Виторовић
 
Ученици који су учествовали у реализацији и припреми 

представе су: Урош Ранковић III2, Војислав Ћосовић III
Лацмановић III2, Милица Јаблановић III2, Јована Шиљковић III
Аница Глигоријевић III1, Ђурђина Рогић III1, Ђурђија Лојаница 
III3, Вук Здравковић III6, Марко Менђан Павловић III
АћимовићIII6, Миа Пурић III6, Исидора РистовићIII
Марковић III7, Стефан Стјепић IIIр, Ђорђе Удовичић III
Драгутиновић II6, Душан Радивојевић I4 и Лука Требјешанин I

 
Душица Виторовић

 
 

Следећег дана, 18. јуна, ученици су 
одиграли представу и у Културном центру Чајетина, родном 

И због повода и због тужне приче у 
гледалаца који су заплакали. 

Заједно са професорком Душицом Виторовић, ученици су 
иако је због 

 
Глумци са професорком Душицом Виторовић 

у реализацији и припреми 
, Војислав Ћосовић III2, Бојан 

, Јована Шиљковић III2, 
, Ђурђија Лојаница 

ловић III6, Зорана 
, Исидора РистовићIII7, Мина 

, Ђорђе Удовичић III5, Сандра 
и Лука Требјешанин I7. 

Душица Виторовић 



 
 

15 
 

Додела награда и признањa 
 

Додела награда и признања је ове године организована 15. 
јуна.  Додели награда и признања нису присуствовали гости како 
би се испоштовале све безбедносне препоруке, које су на снази 
због пандемије корона вируса. 

Дипломе и поклони су уручени носиоцима дипломе „Вук 
Караџић“, републичким победницима, професорима менторима и 
награђенима од стране фондација. 

 
директор Вукадин Симовић 
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ЗАПОСЛЕНИ 
 

Наставно особље школе 
 

 
Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

1. 
Симовић Е. Вукадин 
професор, неодређено 100% 

24 директор школе 

2. 
Даниловић М. Гордана 
професор, неодређено 100% 

32 
српски језик и књижевност 
II2,7,р IV5,6                   IV6            18 

3. 
Смиљанић Д. Љиљана 
професор, неодређено 100% 

27 
српски језик и књижевност 
II1,3 IV1,2                       II3              18 

4. 
Благојевић Б. Мирјана 
професор, неодређено 100% 

25 
српски језик и књижевност 
I1,3 III1,2                          I1                 18 

5. 
Виторовић М. Душица 
професор, одређено 100% 

4 
српски језик и књижевност 
I4,5,6,7 III5                             19 

6. 
Марјановић М. Ружица 
професор, неодређено 100% 

25 
српски језик и књижевност 
II4,5,6 IV3,4                    IV3             19 

7. 
Грујичић М. Биљана 
професор, неодређено 100% 

21 
српски језик и књижевност 
I2,р,с III6,7                     I2                   18 

8. 
Стричић М. Милена 
професор, неодређено 66% 

14 
српски језик и књижевност 
III3,4,р                                                    13 

9. 
Гавриловић М. Светлана 
професор, неодређено 100% 

31 
енглески језик 
III1,2,5,6,7,р                                             18 

10. 
Демировић Н. Невенка 
професор, неодређено 100% 

18 
енглески језик 
II6,7,р IV1,2,3                   II7               18 

11. 
Скорковић З. Бранкица 
професор, неодређено 100% 

17 
енглески језик 
II1,2,3,4 IV4,5,6               II1              18 

12. 
Ћоровић Л. Јелена 
професор, неодређено100% 

19 
енглески језик 
I1,2,3,4 III3,4                    I4                 18 

13. 
Ковачевић М. Данка 
професор, неодређено 72% 

17 
енглески језик 
I5,6,7,р,с II5                                              13 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

14. 
Вукић Н. Бранка 
професор, неодређено 56% 

25 

руски језик 
I4,7 II1,5 III2,6 IV2,5 
грађанско васпитање 
IV2,4,5                                                       11 

15. 
Пејовић Р. Добрина 
професор, неодређено 33% 

22 
француски језик 
II2,3,5,6                                                        6 

16. 
Судзиловски В. Ђурђица 
професор,неодређено 100% 

7 
француски језик 
I3,6,с III2,3,6,7 IV1,2,4,6       I3     18 

17. 
Шиљак Д. Исидора 
професор, неодређено 100% 

3 
немачки језик 

I1,2,6,7,с II1,2,3,4,6 III3,4,6 IV3,6    18  

18. 
Броћић М. Бојана 
професор, неодређено 100% 

10 
италијански језик, 
I1,4,5 II4,7 III1,5 IV1,3,5    III1  18 

19. 
Миленковић Д. Милена 
професор, одређено 44% 

10 
шпански језик 
I2,5,с  II3,6 III4,5 IV2,4            8 

20. 
Ристовић С. Јелена 
професор, неoдређено 100% 

15 
латински језик 
I1,2,3,4,5,6,7,с II1,2,3,4                            24 

21. 
Илић Д. Борис 
професор, oдређено 100% 

5 

устав и права грађана 
IV3,4,5,6 
социологија 
IV1,2,3,4,5,6 
грађанско васпитање 
IV1,3                                      20 

22. 
Радовановић М. 
Миломирка 
професор, неодређено 10% 

36 
устав и права грађана 
IV1,2                                                           2 

23. 
Ковачевић М. Соња 
професор, неодређено 100% 

12 

филозофија  
III1,3,4 IV1,2,3,4,5 

грађанско васпитање 
III3,4                                                          20 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

24. 
Смиљанић М. Катарина 
професор, одређено 100% 

12 

библиотекар школе 
филозофија 
IV6 

појединац, група, друштво 
I1,2,3,4,5,6,7 II1,2,3,4  

религије и цивилизације 
III2 

грађанско васпитање  
IV6                                                            12 

25. 
Стaрчевић Б. Зорица 
професор, неодређено 65% 

18 

филозофија 
III2,5,6,7  

грађанско васпитање 
III1,2,5,6,7,р                                             13 

26. 
Ђурић М. Драгана 
професор, неодређено 50% 

31 
психологија 
II3,4,5,6,7,Р                                               12 

27. 
Павловић Р. Милка 
професор, неодређено 30% 

30 
психологија 

II1,2 IIIР                                                   6 

28. 
Илић В. Душица 
професор, неодређено 100% 

28 
историја 

II1,2,3,4,5,6 IV1,2,3                                21 

29. 
Миловановић З. Светлана  
професор, неодређено 100% 

12 

историја 

 I1,2,3,4 III1,2,3,4              
религија и цивилизација 
III1,4                         III4       22 

30. 
Недељковић Б. Снежана  
професор, неодређено 60% 

26 
историја 
I5,6,7 III5,6,7                                            12 

31. 
Радојичић Љ. Будимир  
професор, неодређено 40% 

31 
историја 
Iр,с II7,р                                   8 

32. 
Галечић М. Мирјана 
професор, неодређено 100% 

24 
географија 
I5,6,с III1,2,3,4,5,6,7       III2        20 

33. 
Шоловић Б. Биљана 
професор, неодређено 100% 

21 
географија 
I1,7 II1,2,3,4,5,6,7,р         II2         20 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

34. 
Ратковић Т. Кристина 
професор, неодређено 40% 

16 

географија 
I2,3,4,р 

примењене науке 

I1,2,3,4,5                                                     10 

35. 
Станојевић М. Саша 
професор, неодређено 100% 

29 
биологија 
I1,2,3,4,5,6,7 II5,7             II5               20 

36. 
Зарић Д. Милица 
професор, неодређено 100% 

26 

биологија 
III4,5,7,р IV4,5,6 
примењене науке 2  
III1,2,3,5                     III5        22 

37. 
Ристовић Р. Душица 
професор, неодређено 100% 

20 

биологија 
II1,2,3,4,6 III1,2,3,6 

примењене науке 2  

III6                                          III6           21 

38. 
Митрашиновић Р. Мирјана 
професор, неодређено 10% 

26 
биологија  
Iс                                           2  

39. 
Суботић С. Слободан 
професор, неодређено 100% 

37 
математика 
II6,7 IV4,5                           IV4           18 

40. 
Јелисавчић С. Милена 
професор, неодређено 100% 

36 
математика  
III2,6,7,р                      IIIр          18 

41. 
Станковић С. Марија 
професор, неодређено 100% 

29 
математика  
II5,р IV2,3,6                 IIр        18 

42. 
Цвијетић Р. Дејан 
професор, неодређено 100% 

19 

математика  
I5,р III3,4 
рачунарство и информатика 

IIIр                                          Iр             18 

43. 
Секулић Илић П. Катарина 
професор, неодређено 100% 
породиљско одсуство 

8 

математика 
II1,2,3,4 IV1 
рачунарство и информатика 
IV1,2,3,4,5,6                                              19 
трудничко боловање од 9.11. 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

44. 
Митрашиновић Р. Дубравка 
професор, неодређено 100% 

9 

математика 
I1,6,7  
рачунарство и информатика 
IIIр                                   I6              18 

45. 
Марјановић М. Мира 
професор, неодређено 100% 

25 

математика 
I4 III1,5 
рачунарство и информатика 

III1,2,3,4,5,6,7                            19 

46. 
Бошњаковић Љ. Радмила 
професор, неодређено 100% 

9 

математика  
II1,2,3,4 IV1  
рачунарство и информатика 
IV1,2,3,4,5,6  
савремене технологије 
III6                                        20 

47. 
Глинтић С.  Желимирка 
професор,одређено 100% 

5 

математика 
I2,3,с 
рачунарство и информатика  

Iс II1,2,3                                  20 

48. 
Аћимовић М. Милијана 
професор, неодређено 100% 

23 
рачунарство и информатика 
Iр IIIр IV1,2,3,4,5,6          IV1           18 

49. 
Милошевић Р. Мирјана 
професор, неодређено 100% 

27 
рачунарство и информатика 
I1,2,3,4,5,6,7 II5,6,7              I7              20 

50. 
Мисаиловић М. Анка 
професор, неодређено 100% 

11 
рачунарство и информатика 
I1,2,3,4,5,6,7 III1,2,3,4,5,6                     20 

51. 
Ристић З. Биљана 
професор, неодређено 100% 

8 

рачунарство и информатика 
Iр IIр IIIр 
савремене технологије 

III1,2,3,4                                  18 

52. 
Алексић Т. Александар 
професор, одређено 100% 

8 

рачунарство и информатика 
Iр IIр IIIр 
савремене технологије 

III5,7                                      18 

53. 
Тодоровић П. Емилија 
професор, одређено 95% 

1 
рачунарство и информатика 

Iс II1,2,3,4,5,6,7 III7                    19 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

54. 
Павловић С. Живојин 
професор, неодређено 100% 

39 
физика 
II2 III1,2,3,4,5,6,7,р            III7          22 

55. 
Васовић М. Цмиљка 
професор, неодређено 100% 

25 
физика 
II1 IV1,2,3,4,5,6                  IV5           23 

56. 
Јевђовић Д. Снежана 
професор, неодређено 100% 

28 
физика 
I1,2,3,4,5,6,7,р,с II4,р           I5               23 

57. 
Савић С. Данијела 
професор, неодређено 70% 

22 
физика 
II3,5,6,7                                                      14 

58. 
Селаковић П. Драгица 
професор, неодређено 100% 

22 
хемија 
I1,2,3,4 IIр III6 IV4,5,6            20 

59. 
Вељовић П. Славица 
професор, неодређено 100% 

22 

хемија 
I5,6,7,р II5,6,7           

примењене науке 
II5,6,7                           II6      22 

60. 
Куљанин Р. Оливера 
професор, неодређено 50% 

21 
хемија 
IС  III5,7                                                   10 

61. 
Којадиновић М. Мирјана 
професор, неодређено 40% 

25 

хемија 
II1,2,3,4  

примењене науке 

 I6,7                                                              10 

62. 
Жупић Н. Зоран 
професор, неодређено 100% 

32 
музичка култура 
I1,2,3,4,5,6,7,Р II1,2,3,4,5,6,7 III1,2,3,4 

IV1,2,3                                                     22 

63. 
Спаловић Б. Биљана 
професор, неодређено 100% 

29 
ликовна култура 
I1,2,3,4,5,6,7 II1,2,3,4,5,7 
III1,2,3,4  IV1,2,3                III3          20 

64. 
Вићентић З. Драган 
професор, неодређено 20% 

14 

ликовна култура 
II6 IIIр 
уметност и дизајн   

III2,4,5,7                                                     6 

65. 
Ковачевић В. Горан 
професор, неодређено 100% 

36 
физичко васпитање 
II1,2,7 III1,2,3,4,5,6,7                             20 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

66. 
Кнежевић Ж. Светлана 
професор, неодређено 100% 

24 
физичко васпитање 
I1,2,3,4 IV1,2,3,4,5,6        IV2         20 

67. 
Вранешевић Д. Љубиша 
професор, одређено 100% 

13 

физичко васпитање 
II3,4,5,6,р 

спорт и здравље 
Iс 
здравље и спорт  
II1,2,3,4,5                      II4       20 

68. 
Пековић М. Александар 
професор, неодређено 50% 

21 

спорт и тренинг 
Iс 
здравље и спорт 
I1,2,3,4,5,6                      Iс        10 

69. 
Тарабић Т. Вукашин 
професор, одређено 65% 

7 

физичко васпитање 
I5,6,7,р IIIр 
здравље и спорт 
I7 II6,7                                    13 

70. 
Божовић В. Јанко 
вероучитељ, одређено 40% 

18 

верска настава 
I1,2,3,4, 5,6,7,р,с III1,2,3,4 ,5,6 

IV1,2,3,4,5,6                               8 

71. 
Милић В. Богдан 
вероучитељ, одређено 20% 

2 
верска настава 
II1,2,3,4,5,6,7,р III7,р                    4 

72. 
Јанковић Д. Ивана 
професор, неодређено 20% 

12 
религије и цивилизације 
III3,5,6,7                                   4 

73. 
Милојевић Љ. Биљана 
професор, неодређено 7% 

21 
уметност и дизајн 
III1,3,6                                                          4 

74. 
Стојановић Ј. Светлана 
професор, неодређено 30% 

9 
образовање за одрживи 
развој 
III1,2,3,4,5,6,7                              6 

75. 
Јовановић В. Нинослава 
професор, одређено 100% 

6 

јeзик, медији и култура   

I1,2,3,4,5,6,7 II1,2,3,4,5,7  
грађанско васпитање 
I1,2,3,4,5,6,7,р,с II1,2                    20  
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 Предмет, разред и 

одељење, одељењско 
старешинство, број часова 

76. 
Гавриловић М. Јована 
професор, одређено 22,67% 

6 

грађанско васпитање 
II3,4,5,6,7,р                                 5 
трудничко боловање од 
16.11               

77. 
Гудурић В. Ирина 
професор, одређено 25% 

5 
грађанско васпитање од 
13.4. 
II3,4,5,6,7,р                                 5 

78. 
Станковић С. Емилија 
педагог, неодређено 100% 

24 школски педагог 

79. 
Радовић В. Драгана 
психолог, неодређено 50% 

17 школски психолог 

80. 
Марковић В. Славко 
професор, неодређено 100% 

36 
библиотекар школе 
помоћник директора Школе 

 
 

Административно–финансијско  
и помоћно–техничко особље 

 
 

 
Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 

Радно место 

1. 
 Јањић Р. Миланка 
 дипломирани правник, 
 неодређено 100% 

32  секретар школе 

2. 
 Веизовић Ј. Дејан 
дипломирани економиста 
неодређено 100% 

11 
 административно–  
финансијски радник 

3. 
 Пенезић Б. Слађенка 
 дипломирани економиста,  
неодређено100% 

26  шеф рачуноводства 

4. 

 Васиљевић М. Дарко 
грађевински техничар за 
високу градњу 
неодређено 50% 

4 
техничар одржавања 
информационих система и 
технологија 
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Презиме, име, звање и 
радни однос 

С
та

ж
 

Радно место 

5. 
 Ковачевић С. Слободан 
 КВ машинске струке, 
 неодређено 50% 

29  домар школе 

6. 
 Миловановић М. Снежана 
 техничар услуживања 
 неодређено 100% 

10  хигијеничар   

7. 
 Савић В. Десанка 
 дактилограф, III класа 
 неодређено 100% 

33 хигијеничар   

8. 

 Перић С. Драгана 
 средња економска школа - 
продавац 
 неодређено 100% 

15 хигијеничар 

9. 

Тешић Р. Сретина 
средња економска школа – 
трговински техничар и трговац 
 одређено 100% 

7 хигијеничар 

10. 
Ђурић М. Драгана 
 неквалификовани радник, 
 неодређено 100% 

23 хигијеничар 

11. 
Арсић Р. Миланка 
 неквалификовани радник, 
 неодређено 100% 

28 хигијеничар 

12. 
Алексић Ч. Милоратка 
 неквалификовани радник, 
 неодређено 100% 

6 хигијеничар 

 
Персоналне промене школске 2020/21. године 

Примљени у радни однос 
 
- Божовић В. Јанко, вероучитељ, дипломиран инжењер 
електротехнике, на одређено време са непуним (40%) радним 
временом, са укупно 16 сати рада недељно, на радном месту 
наставника верске наставе од 01.09.2020. године до краја 
школске 2020/2021. године – до 31.08.2021. године. 
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- Милић В. Богдан, вероучитељ, дипломиран теолог и мастер 
теолог, на одређено време са непуним (20%) радним временом, 
са укупно 8 (осам) сати рада недељно, на радном месту 
наставника верске наставе од 01.09.2020. године до краја 
школске 2020/2021. године – до 31.08.2021. године.  
- Смиљанић М. Катарина, професор филозофије, на одређено 
време, без конкурса до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу, а најкасније 
до 31.08.2021. године, са пуним радним временом, са укупно 40 
сати рада недељно, на пословима радног места наставника 
филозофије (10%), наставника предмета појединац, група 
друштво (30%), наставника предмета религије и цивилизације 
(10%) и стручни сарадник- библиотекар школе (50%)- замена 
Славка Марковића библиотекара школе који је са ових послова у 
школској 2020/2021. години  распоређен на послове помоћника 
директора Школе од 01.09.2020. године, а најкасније до 
31.08.2021. године. 
- Алексић Т. Александар, дипломирани инжењер информатике, 
на одређено време, без конкурса до преузимања запосленог, 
односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу, 
за пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 
31.08.2021. године, са пуним радним временом, са укупно 40 
сати рада недељно, на пословима радног места наставника 
рачунарства и информатике од 01.09.2020. године. 
- Илић Д. Борис, дипломирани социолог и доктор наука-
социолошке науке, на одређено време, без конкурса до 
преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу, за пријем у радни однос на неодређено 
време, а најкасније до 31.08.2021. године, са пуним радним 
временом, са укупно 40 сата рада недељно, на пословима радног 
места наставник социологије и устава и права грађана од 
01.09.2020. године. 
- Виторовић М. Душица, дипломирани професор језика и 
књижевности и мастер професор језика и књижевности, на 
одређено време са пуним радним , са укупно 40 сати рада 
недељно, од 08.11.2019. године , на пословима радног места 
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наставник српког језика и књижевности, а ради замене 
привремено одсутне запослене. 
- Гавриловић M. Jована, дипломирани филолог и мастер 
професор језика и књижевности, на одређено време, са непуним 
(22,67%) радним временом, са укупно 9 (девет) сати рада 
недељно, на пословима радног места наставника грађанског 
васпитања од 01.09.2020. године, а најкасније до 31.08.2021. 
године, односно најкасније за време трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а 
најдуже за време посебне неге детета. На трудничком боловању 
почев од 16.11.2020. у континуитету, а од 22.05.2021. године и 
даље на породиљском одсуству.  
- Гудурић В. Ирина, дипломирани професор језика и 
књижевности и мастер професор језика и књижевности, на 
одређено време, ( а ради замене одсутне запослене Гавриловић 
Јоване), са непуним (25%) радним временом, са укупно 10 сати 
рада недељно на пословима радног места наставника грађанског 
васпитања од 13.04.2021. године. 
- Бошњаковић Љ. Радмила, дипломирани математичар и 
мастер математичар, на неодређено време са пуним радним 
временом ( споразумно преузимање из Техничке школе „Радоје 
Љубичић“ у Ужицу) са укупно 40 сати рада недељно, на 
пословима радног места наставника математике и рачунарства и 
информатике од 01.09.2020. године. 
- Марјановић М. Мира, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику са пуним радним временом 
(споразумно преузимање из Техничке школе у Ужицу) са укупно 
40 сати рада недељно, на пословима радног места наставника 
математике и рачунарства и информатике од 01.09.2020. године. 
- Пековић М. Александар, професор физичке културе, на 
неодређено време са непуним (50%) радним временом, 
(споразумно преузимање из Медицинске школе у Ужицу) са 
укупно 20 сати рада недељно, на пословима радног места 
наставника физичког васпитања од 01.09.2020. године. 
- Митрашиновић Р. Мирјана, дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог, на неодређено време са непуним (10%) 
радним временом, (споразумно преузимање из Медицинске 
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школе у Ужицу) са укупно 4 (четири) сати рада недељно, на 
пословима радног места наставника билогије од 01.09.2020. 
године. 
- Јанковић Д. Ивана, дипломирани историчар, на неодређено 
време са непуним (20%) радним временом, (споразумно 
преузимање из Прве основне школе Краља Петра II у Ужицу) са 
укупно 8 (осам) сати рада недељно, на пословима радног места 
наставника предмета религије и цивилизације од 01.09.2020. 
године. 
- Милојевић Љ. Биљана, дипломирани сликар, професор 
ликовне културе, на неодређено време са непуним (7%) радним 
временом (споразумно преузимање из Техничке школе „Радоје 
Љубичић“ у Ужицу) са укупно 2,8 сати рада недељно, на 
пословима радног места наставника предмета уметност и дизајн 
од 01.09.2020. године. 
- Стојановић Ј. Светлана, професор енглеског језика и 
књижевности, на неодређено време са непуним (30%) радним 
временом, ( споразумно преузимање из Економске школе у 
Ужицу) са укупно 12 (дванаест)  сати рада недељно, на 
пословима радног места наставника предмета образовање за 
одрживи развој од 01.09.2020. године. 
- Глинтић С. Желимирка, дипломирани математичар и мастер 
математичар, на одређено време, без конкурса до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, за пријем у радни однос на неодређено време, а 
најкасније до 31.08.2021. године, са пуним радним временом, са 
укупно 40 сати рада недељно, на пословима радног места 
наставника математике и рачунарства и информатике од 
01.09.2020. године. 
- Јовановић В. Нинослава, професор шпанског језика и 
хиспанских књижевности, на одређено време, а најкасније до 
31.08.2021. године, са пуним радним временом, са укупно 40 
сати рада недељно, на пословима радног места наставник 
предмета језик, медији и култура и грађанског васпитања од 
01.09.2020. године. 
- Тарабић Т. Вукашин, дипломирани професор физичког 
васпитања и мастер професор физичког васпитања, на одређено 
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време ( а ради замене одсутне запослене Јокић Јоване) са 
непуним (65%) радним временом са укупно 26 сати рада 
недељно на пословима радног места наставника предмета 
физичко васпитање и здравље и спорт од 01.09.2020. године. 
- Тодоровић П. Емилија, дипломирани инжењер 
информационих технологија, на одређено време (а ради замене 
одсутне запослене Секулић Илић Катарине) са непуним (95%) 
радним временом са укупно 38 сати рада недељно на пословима 
радног места наставника рачунарства и информатике од 
09.11.2020. године. 
- Тешић Р. Сретина, са завршеном средњом економском 
школом- трговац трећи степен и трговински техничар четврти 
степен, на одређено време, без конкурса до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, за пријем у радни однос на неодређено време, а 
најкасније до 31.08.2021. године, са пуним радним временом, на 
пословима радног места помоћни радник школе-чистачица, од 
10.12.2020. године.  
-Јовановић Д. Хаџи Бојана, професор српског језика и 
књижевности, на одређено време, без конкурса до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, са пуним радним временом, на пословима радног 
места наставник српског језика и књижевности, од 01.09.2014. 
године , а од 26.02.2020. године на неодређено време са пуним 
радним временом по конкурсу. На породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета од 07.05.2020. до 06.05.2022. 
године. 
- Јокић С. Јована, професор физичког васпитања и мастер 
професор физичког васпитања, на одређено време са пуним 
радним временом, на трудничком боловању од 17.08.2020. 
године без прекида, а од 20.12.2020. године до 19.12.2021. године 
на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета. 
- Секулић Илић П. Катарина, дипломирани математичар и 
мастер математичар, на трудничком боловању од 09.11.2020. 
године без прекида, а од 02.01.2021. до 01.01.2022. године на 
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета.  
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- Ајдачић М. Јелена, дипломирани филолог и мастер филолог, 
на одређено време, са пуним радним временом, од 01.09.2020. 
године продужен радни однос на одређено време за време 
трудноће,  породиљског одсуства , одсуства са рада ради неге 
детета и посебне неге детета. На породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета до 12.03.2022. године. 
- Гавриловић M. Jована, дипломирани филолог и мастер 
професор језика и књижевности, на одређено време са непуним 
(22,67%) радним временом, са укупно 9 (девет) сати рада 
недељно, на пословима радног места наставник грађанског 
васпитања од 01.09.2020. године, а најкасније до 31.08.2021. 
године, односно најкасније за време трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а 
најдуже за време посебне неге детета. На трудничком боловању 
почев од 16.11.2020. у континуитету, а од  22.05.2021. године и 
даље на породиљском одсуству.  

 
Престанак радног односа: 
 
- Живанић Р. Славки, 31.08.2020. године, наставнику 
математике, због одласка у старосну пензију. 
- Бошњаковић З. Мирјани, 9.12.2020. године, помоћном 
раднику –чистачица, због одласка у старосну пензију. 
- Илић П. Мирјани, наставнику српског језика, истеком рока за 
који је заснован радни однос, а због повратка на рад запослене 
коју је замењивала (радила од 26.01.2021. до 05.03.2021. године). 
- Гудурић В. Ирини, дипломирани професор језика и 
књижевности и мастер професор језика и књижевности, 
12.04.2021. године за 90% радног времена, истеком породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета- истеком рока за 
који период је и био продужен радни однос  
- Гавриловић M. Jовани, дипломирани филолог и мастер 
професор језика и књижевности, 31.08.2020. године за 33,78% 
радног времена, са 13 сати рада недељно, истеком рока за који је 
заснован радни однос на пословима наставника грађанског 
васпитања. 
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Распоређени у току школске године: 
 
-Марковић В. Славко, стручни сарадник школе-библиотекар, 
од 01.09.2020. године распоређен на послове библиотекара 
школе (50%) и послове помоћника директора Школе (50%) 
радног времена, са укупно пуним радним временом, са 40 сати 
рада недељно. 
- Старчевић Б. Зорица, наставник филозофије, од 01.09.2020. 
године распоређенa на послове наставника филозофије (40%) и 
послове наставника грађанског васпитања (25%) радног времена, 
са укупно непуним (65%) радним временом, са 26 сати рада 
недељно. 
- Миленковић Д. Милена, професор шпанског језика и 
хиспанских књижевности и мастер професор језика и 
књижевности, од 01.09.2020. године, распоређена на послове 
наставника шпанског језика са непуним (44%) радним временом, 
са укупно 17,6 сати рада недељно.  
- Павловић Р. Милка, дипломирани психолог, од 01.09.2020. 
године распоређена на послове наставника психологије са 
непуним (30%) радним временом, са укупно 12 сати рада 
недељно.  
- Радојичић Љ. Будимир, дипломирани историчар, од 
01.09.2020. године, распоређен на послове наставника историје 
са непуним (40%) радним временом, са укупно 16 сати рада 
недељно.  
- Радовановић М. Миломирка, дипломирани политиколог, 
распоређена на послове наставника устава и права грађана са 
непуним (10%) радним временом, са укупно 4 (четири) сата рада 
недељно.  
- Вићентић З. Драган, дипломирани сликар професор ликовне 
културе, дипломирани цртач-мастер и мастер ликовни уметник, 
од 01.09.2020. године распоређен на послове наставника ликовне 
културе (10%) и послове наставника предмета уметност и дизајн 
(10%) , са укупно 20% радног времена, са укупно 8 (осам) сати 
рада недељно.  
- Куљанин Р. Оливера, дипломирани хемичар за истраживање и 
развиј, од 01.09.2020. године распоређена на послове наставника 
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хемије са непуним (50%) радним временом, са укупно 20 сати 
рада недељно. 
- Кнежевић Ж. Светлана, професор физичке културе, од 
01.09.2020. године распоређена на послове радног места 
наставника физичког васпитања са пуним радним временом, са 
укупно 40 сати рада недељно.  
- Ратковић Д. Кристина, дипломирани географ и доктор наука 
из области туризма, од 01.09.2020. године распоређена на 
послове радног места наставника географије са непуним (40%) 
радним временом, са укупно 16 сати рада недељно. 
- Ристовић Р. Душица, дипломирани биолог, од 01.09.2020. 
године распоређена на послове радног места наставника 
биологије са пуним радним временом, са укупно 40 сати рада 
недељно. 
- Ковачевић М. Данка, професор енглеског језика и 
књижевности, од 01.09.2020. године распоређена на послове 
радног места наставника енглеског језика, са непуним (72%) 
радним временом, са укупно 28,8 сати рада недељно. 
- Савић С. Данијела, дипломирани физичар за општу физику, 
од 01.09.2020. године распоређена на послове радног места 
наставника физике ,са непуним (70%) радним временом, са 
укупно 28 сати рада недељно. 
- Броћић М. Бојана, професор италијанског језика и 
књижевности и мастер професор језика и књижевности, од 
01.09.2020. године распоређена на послове радног места 
наставника италијанског језика, са пуним радним временом, са 
укупно 40 сати рада недељно. 
- Стричић М. Милена, професор српске књижевности и језика, 
од 01.09.2020. године распоређена на послове радног места 
наставника српског језика и књижевности ,са непуним (66%) 
радним временом, са укупно 26,4 сата рада недељно. 
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
Школски актив за развојно планирање 

 
Чланови Актива за развојно планирање су: 
 
1. Вукадин Симовић, директор 
2. Емилија Станковић, педагог 
3. Драгана Радовић, психолог 
4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика  
5. Мирјана Галечић, професор географије 
6. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 
7. Невенка Демировић, професор енглеског језика 
9. Соња Ковачевић, професор филозофије 
10. Јелена Ћоровић,  професор енглеског језика 
10.  Зоран Милинковић, представник родитеља 
11. Слободан Павловић, представник локалне заједнице 
12. Ива Богићевић, представник ученика 
 
Школски развојни план усвојен је на период од 2017. до 

2021. године. Он обхвата развојне циљеве који се односе на све 
дате области квалитета: 1. Годишњи програм и годишњи план 
рада, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа ученика, 4. Подршка 
ученицима, 5. Етос, 6. Организација рада школе, управљање 
људским и материјалним ресурсима. У оквиру сваког развојног 
циља дати су акциони планови који садрже задатке и предвиђене 
активности.   

Активности предвиђене овим докумнетом, тичу се 
унапређивања рада Школе: усклађивање Годишњег плана са 
потребама насталим услед реформе гимназија и уписа нових 
одељења, постизање квалитета наставе кроз примену савремених 
метода, облика и наставних средстава, усаглашавање 
критеријума оцењивања уз праћење утврђених стандарда на 
нивоу стручних и сродних већа, подршка и помоћ ученицима 
при превазилажењу тешкоћа на које наилазе, сензибилисање 
ученика и запослених за квалитетније међусобне односе ради 
стварања подстицаје радне атмосфере, подстицање и развијање 



 
 

33 
 

социјалних вештина код ученика за конструктивно решавање 
проблема, толерантно понашање и ненасилну комуникацију, рад 
на угледу и промоцији школе, обезбеђивање стручног, 
мотивисаног и за реформу спремног наставног кадара, 
побољшање материјално-техничких услова рада, транспарентно 
руковођење и друго. 

На почетку школске 2021/22.године очекује нас 
формирање новог Актива за школско развојно планирање, као и 
израда и усвајање новог документа који ће се односити на 
унапређење образовно–васпитног рада у наредном 
петогодишњем периоду. 

 
Емилија Станковић, школски педагог 

 
Педагошки колегијум 
 

У сарадњи са директором Педагошки колегијумстарао се о 
осигурању квалитета и унапређeњу образовно-васпитног рада: 
остваривању развојног плана установе, самовредновању рада 
школе и стручном усавршавању директора, наставника и 
стручних сарадника.   

Чланови Педагошког колегијума за школску 2020/21. 
годину су: 
 

1. Вукадин Симовић, директор 
2. Емилија Станковић, педагог 
3. Биљана  Грујичић, професор српског језика и књижњвности 
5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 
6. Биљана Ристић, професор рачунарства и информатике 
7. Борис Илић, професор социологије 
8. Саша Станојевић, професор биологије 
9. Цмиљка Васовић, професор физике 
10. Славица Вељовић, професор хемије 
11. Мирјана Галечић, професор географије 
12. Будимир Радојичић, професор историје 
13. Љубиша Вранешевић, професор физичког васпитања 
14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 
15. Нинослава Јовановић, професор грађанског васпитања 
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Педагошки колегијум је током ове школске године одржао 
седам седница. У августу месецу разматрана је  организација 
рада у условима насталим услед пандемије корона вируса. 
Разматране су организационе-техничке приреме, а распоред свих 
облика наставних и ваннаставних активности усклађен је са 
реформом гимназија и уписом нових специјализованих одељења. 

Текућу школску годину обележило је и неколико обустава 
непосредног рада и прелазака на потпуни рад на даљину. У 
условима потпуног рада на даљину и насталим изменама 
школског календара разматрано је и организовано оцењивање 
ученика у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.    

У другом полугођу организована је стручна помоћ од 
стране Школске управе по питању реализације наставе на 
даљину, па је овај стручни орган разматрао и дате препоруке и 
смернице за поборшање рада. 

Крајем другог полугодишта добили смо и резултате пилот 
пројекта Националне матуре, која је реализована у октобру 
месецу, за једно одељење друштвено-језичког смера и једно 
одељење природно-математичког смера. Наши ученици су 
показали добре резултате и висок ниво знања, посебно из 
физике.  

 
Емилија Станковић, педагог 

 
Наставничко веће 

Наставничко веће је, као највећи и најважнији стручни 
орган школе, непосредно организовало и пратило остваривање 
циљева и задатака образовно-васпитног процеса. Пратили су се 
резултати рада ученика и наставника, утврђивао се општи успех 
ученика, предлагане су и изрицане васпитно-дисциплинске мере. 
На полугодишту и крају наставне године урађена је анализа рада 
стручних већа. На свакој седници разматрана су будућа 
дешавања у школи и подношени су извештаји о стручном 
усавршавању наставника и стручнихсарадника. 

У току школске 2020/21. године на дневном реду били су 
следећи садржаји: резултати уписа у први разред за текућу 
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школску годину; формирање одељења и упис ученика у II, III и 
IV разред; одређивање одељењских старешина; разматрање и 
усвајање Извештаја о реализација плана рада школе; разматрањe 
предлога Годишњег плана рада школе; усвајање распореда  
часова редовне, додатне, допунске, секције, писмених задатака и 
контролних вежби; доношење одлуке о коришћењу уџбеника за 
наредну школску годину; доношење одлуке о секцијама које ће 
радити у наредној школској години и именовање руководилаца 
секција; разматрање и усвајање програма екскурзије за наредну 
школску годину и извештаја о реализованим екскурзијама; 
именовање комисије за спровођење пријемног испита за 
рачунарско одељење; именовање испитног одбора и испитних 
комисија за релизацију матурског испита; разматрање и усвајање 
предлога тема за матурске радове и одређивање ментора; 
утврђивање резултата испита за ванредне ученике и резултата 
матурских испита и општег успеха ученика на  матурском 
испиту; доношење одлуке о похваљивању и награђивању  
ученика и проглашење носилаца диплома ''Вук Караџић'' и 
специјалних диплома; рад школског развојног тима и  
реализација задужења за вредновање и самовредновање рада 
школе; организација и учешће ученика на такмичењима, 
конкурсима, смотрама итд.; организација културно-спортских 
сусрета, размена ученика идруго. 

У школској 2020/21 сва наставничка већа су одржана 
онлајн према упутству Министарства просвете.  
 
Одељењска већа 
 

Одељењска већа су се, у протеклој школској години бавила 
свим питањима везаним за остваривање циља и задатака 
васпитно–образовног рада у једном одељењу. У просеку је 
одржано 5 седница одељењских већа, а садржај рада био је 
следећи: формирање одељенских већа и усвајање плана рада 
одељењских већа; утврђивање распореда писмених задатака и 
вежби; упознавање са социјално-економским, породичним и 
здравственим условима ученика; анализа постигнутих 
образовно-васпитних резултата; предлагање мера за побољшање 
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успеха ученика и унапређивање наставне и радне атмосфере; 
евидентирање  изостанака  ученика;  изрицање  васпитних мера, 
али и ублажавање и укидање васпитно-дисциплинских мера 
ученицима; утврђивање предлога за похваљивање и награђивање 
ученика; предлог плана и програма екскурзије/излета; 
унапређивање сарадње са родитељима и друго. 

Седнице одељнских већа су у току школске године, због 
ванредне ситуације изазване пандемијом, реализоване на  
даљину, коришћењем вебалата. 

Седнице одељенских већа за утврђивање успеха на крају 
школске године су одржане у школи. 

Битна запажања и предлози са седница одељењских већа 
разматрани су на седницама Наставничког већа и другим 
стручним органима школе. 

 
Стручна већа 
 

Рад наставника организован и у оквиру рада дванаест 
стручних већа. То су: 
 
1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности -  

Биљана Грујичић 
2. Стручно веће наставника страних језика - Светлана 

Гавриловић 
3. Стручно веће наставника друштвених наука - Борис Илић 
4. Стручно веће наставника историје - Будимир Радојичић 
5. Стручно веће наставника биологије - Саша Станојевић 
6. Стручно веће наставника географије - Мирјана Галечић 
7. Стручно веће наставника хемије - Славица Вељовић 
8. Стручно веће наставника физике - Цмиљка Васовић 
9. Стручно веће наставника математике и информатике - 

Биљана Ристић  
10. Стручно веће наставника ликовне културе и музичког 

васпитања - Биљана Спаловић 
11. Стручно веће наставника физичког васпитања - Љубиша 

Вранешевић 
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12.  Стручно веће наставника грађанског васпитања и 
веронауке - Нинослава Јовановић 

 
Уводне састанке, у августу месецу, одржали су директор, 

психолог и педагог са сваким Стручним већем. Утврђена је 
организација рада, подела послова и разматране су планиране 
активности већа. Даљи рад стручних већа односио се на: израду 
планова наставе и учења услед реформе гимназија и новог 
одељења за ученике са посебним способностима за спорт, 
планирање наставног рада и организацију допунске и додатне 
наставе, припремне наставе и ваннаставних активности, 
организацију и извођење огледних и угледних часова, 
уједначавање критеријума оцењивања и израда тестова знања, 
коришћење и опремање специјализованих учионица, 
лабораторије и фискултурних сала, менторство наставницима- 
приправницима и полагање испита за дoбијање лиценце за рад, 
размену искустава у оквиру истих и сродних већа и друго. 
Стручна већа су просечно одржала по десет састанака. Састанци  
и међусобна сарадња реализована су путем веб алата. 
 
 
Стручно усавршавање наставника и осавремењавање 
наставе 
 

Организација рада установе у условима пандемије 
изазване корона вирусом 
 

Након истраживања спроведеног за родитеље и чланове 
колектива Ужичке гимназије утврђен је модел по коме ће се 
реализовати настава у време док траје пандемија ковида -19. 
Модел организације наставе који се примењује је МОДЕЛ а 
(настава на даљину) за сва одељења (31). То је подразумевало 
поделу свих одељења на две групе чији се начин рада седмично 
мењао. Дакле, док је једна група на непосредној настави, друга је 
на наставни на даљину. Урађен је Оперативни план за 
реализацију образовно-васпитног рада који је достављен 
надлежној Школској управи на сагласност. Одређени подаци из 
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овог плана саставни су део ИС Доситеј-а. Назив одабране  
платформе која се користи као допунска подршка ученицима у 
учењу је G Suite for Education платформа (учионица, митинг, 
диск и остали алати гугла), као и РТС планета. Непосредна 
настава на даљину са ученицима организована је у трајању од по 
30 минута за сваки час.   

Увођењем модела наставе на даљину појавила се потреба 
да се програм наставе и учења остварује коришћењем 
савремених информационо-комуникационих технологија за 
учење. Од неколико актуелних система за управљање учењем, 
Ужичка гимназија се крајем авуста 2020. године одлучила за 
регистровање на G Suite платформу компаније Google. Формиран 
је тим администратора који чине Дубравка Митрашиновић, 
Желимирка Глинтић и Биљана Ристић, који је у најкраћем 
могућем року приложио сву неопходну документацију Google-у 
како би нам се потврдио статус образовне непрофитне установе 
и како бисмо бесплатно добили многе погодности ове 
платформе. Отворени су школски налози за све ученике и 
запослене у школи, чиме се добило затворено образовно решење 
без могућности приступа неовлашћених лица. Сви алати који се 
користе у оквиру ове платформе су локализовани на српски 
језик. 

Настава се углавном реализовала преко апликација 
Google Classroom (Учионица) и Google Meet (Састанак). Google 
Classroom (Учионица) апликација је код већине ученика 
инсталирана и на телефонима. Она омогућава приступ 
дигиталним садржајима (текстови, слике, упитници, квизови, 
звучни и видео- записи, линкови ка провереним веб сајтовима) 
путем интернета у било које време током дана. Наставни 
материјали и ученички радови се складиште на Google Drive-у 
(Диску) који је након регистрације постао неограниченог 
капацитета, а што омогућава прављење дуготрајне архиве. 
Задаци који се постављају ученицима могу да се ограниче и 
временски, а након прегледања наставник враћа повратну 
информацију о раду ученика. Активности, оцене и бодови се 
сумирају за сваког ученика појединачно што олакшава 
формативно оцењивање. У свакој виртуелној учионици је додат 
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школски налог преко кога директор и школски педагог прате 
одвијање наставе на даљину. 

Алат Google Meet (Састанак) се користи за држање 
часова уживо. Уз добру интернет конекцију, ученици целог 
одељења могу да прате предавање наставника који има 
могућност презентовања наставног материјала помоћу дељења 
екрана сопственог рачунара са ученицима. Часови одржани на 
овај начин имају могућност снимања и накнадног прегледања у 
року од 30 дана, а може се добити и списак ученика који су 
присуствовали. 
Постигнућа ученика праћена су путем разних техника 
формативног и сумативног оцењивања. Начин праћења и 
вредновања постигнућа ученика оствариваривао се преко 
платформе за наставу на даљину и  путем електронског 
дневника.Током периода потпуног преласка на наставу на 
даљину организована су одговарања ученика у школи, у 
договору са наставником, уз поштовање свих епидемиолошких 
мера. Додатни начин пружања подршке ученицима одвијао се 
кроз појачану комуникацију са наставницима, одељењским 
старешинама, педагошко-психолошком службом и управом 
школе. Комуникација се највише одвија путем имејла, а све 
адресе се налазе унутар система и аутоматски се нуде након 
уноса првих неколико слова имена особе. У сврху олакшавања 
комуникације, формирани су групни имејлови за одељења, 
разреде, наставничко, стручна, разредна и одељењска већа, као и 
тимове. Формирана је и групна имејл адреса за администраторе 
платформе путем које сви запослени и ученици могу добити, у 
најкраћем могућем року, непоходну техничку подршку или 
послати захтев за промену лозинке за приступ платформи. 
Праћење реализације наставе на даљину организовано је на самој 
платформи креирањем посебног канала, као место на коме су 
наставници, управа и стручни сарадници могли да размењују 
сугестије, питања и примере добре праксе.  

Школска документација је смештена на Диску посебног 
школског налога уз опције дељења фолдера са одговарајућим 
особама. Фолдере за своја документа и планове су добили сви 
наставници појединачно, стручна и разредна већа, Педагошки 
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колегијум. На овај начин направљена је база свих докумената на 
једном месту која је неограничена, прегледно организована и 
доступна одговарајућим особама. Међу наведеним фолдерима је 
и фолдер Огласна табла који је доступан свим запосленима и у 
коме се налазе документа која су качена на огласну таблу у 
наставничкој канцеларији, као и сва упутства која су направили 
администратори за коришћење нових налога и алата. 

 
Обука директора као припрема полагања испита за 

лиценцу 
 

У складу са чланом 2. Правилника о програму обуке и 
полагању испита за лиценцу директора установе образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 63/2018), организована 
је обука и то: 1. први део обуке – два дана интерактивне обуке 2-
3.3.2020. године у Тршићу, 2. други део обуке – два дана 
интерактивне обуке – планиран за 20-21.3.2020.год је одложен 
због проглашења ванредног стања, успед проглашења епидемије 
и 3. трећи део обуке - 9 дана учења на даљину.Обука је 
настављена учењем на даљину почев од  27.8.2020.године. 
Реализовано је 95% обуке до сада. 

Директор Ужичке гимназије је пријављен 25.10.2018. 
године, као руководилац са мање од 6 година искуства на 
пословима руковођења установом. За ову категорију директора 
предвиђена је интерактивна обука у трајању од 32 сата (4 сата) и 
индивидуална обука на даљину у трајању од 72 сата (9 дана). 
Програм обуке има за циљ оспособљвање кандидата за стицање 
компетенција директора у складу са стандардима прописаним 
правилником којим се прописују стандарди компетенција 
директора установа образобања и васпитања. Савладавањем 
програма обуке кандидат се припрема за полагање испита за 
стицање лиценце за директора образобно – васпитне установе. 
Савладавање обуке је услов за приступање испиту за стицање 
лиценце за директора. 

Обрађене су следеће теме:1. Лидерство директора 
образовно-васпитне установе, 2. Асертивна комуникација, 3. 
Вредновање наставног рада, 4. Повратна информација о 
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квалитету часа, 5. Методологија истраживања образовно-
васпитне праксе, 6. Контекстуални оквир за развој школе, 7. 
Израда портфолија директора, 8. Програмирање и планирање у 
установи – Област квалитета 1, 9. Вредновање кључних 
школских докумената, 10. Коришћење података за развој 
установе, 11. Сарадња са родитељима и улога директора, 12. 
Систем заштите од насиља у школи и улога директора, 13. Мере 
за унапређивања рада у установи и акциони план, 14. 
Инклузивна политика установе и улога директора. У марту 
2021.године диркетор је добио сертификат о комплетно 
завршеној обуци за луценцу и укупуно остварених 104 сата 
обуке. 

 
Обука''Формативно оцењивање у дигиталном 

окружењу'' 
 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и 
Уницеф, у сарадњи са Савезом учитеља и Заводом за 
унапређивање образовања и васпитања, је средином маја 2020. 
године реализовао Вебинар под именом Формативно оцењивање 
у дигиталном окружењу 1.Наша школа је у сарадњи са Заводом 
за вредновање квалитета образовања и васпитања учествовала у 
реализацији бесплатних акредитованих семинара ''Формативно 
оцењивање у дигиталном окружењу''. Општи циљ обуке био је да 
се оснаже наставници, стручни сарадници и директори школа за 
формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину. 
Циљ се односио и на праћење и вредновање образовних 
постигнућа ученика кроз формативно оцењивање, са нагласком 
на примени у дигиталном окружењу. 

Намера организатора је била да учесници буду оснажени 
да систематизују знања о томе шта је сврха формативног 
оцењивања и како су формативно и сумативно оцењивање 
повезани; да разумеју како различите форме формативног 
оцењивања утичу на учење, мотивацију и постигнућа ученика и 
сазнају које су предности и могућности формативног оцењивање 
у дигиталном окружењу. 
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Применом програма обуке развијају се компетенцијe: за 
наставу и учење (К2), компетенције за подршку развоју личности 
детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4). Према 
садржају, обука се сврстава у приоритетну област П1 која се 
односи на унапређивање дигиталних компетенција ученика и 
наставника и употребу информационо-комуникационих 
технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.    

Учесници који су прошли целокупну обуку добили су 
сертификат од стране Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања  у износу од 12 сати стручног 
усавршавања. Програм је одобрен од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја под бројем 610-00-
00439/2020-07 од 24.06.2020. године.  

Сама обука организована је и изгледала је на следећи 
начин:  1.  Учесници су прво прошли теоријски део кроз онлајн 
обуку на Мудл платформи Завода. Очекивано време за 
реализацију онлајн обуке било је 4 сата, а за реализацију овог 
дела обуке у потпуности је задужен Завод;2. Након тога, 
учесници су имали прилику да на радионици у школи, кроз 
практичан рад, примене научене садржаје и кроз вођену 
дискусију размене мишљења са колегама.Очекивано време 
неопходно за одржавање програма непосредног рада са 
учесницима је 8 сати.  

Учесници на вебинару су имали прилике да чују тематска 
предавања и прате презентацију o формативном оцењивању, као 
и о праћењу и вредновању у контексту нових програма наставе и 
учења. Такође су имали прилике да чују одговоре на унапред 
постављена питања учесника или да дају свој допринос кроз 
дискусију. Овом приликом је презентован и формат за 
прикупљање примера добре праксе. 
 

Обука Дигитална учионица 
 
Дигиталне компетенције данас су компетенције од 

суштинског значаја за све запослене. Основне дигиталне 
компетенције се развијају у систему образовања, а ниво 
поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, 
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зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се 
од наставника очекује да поседују одговарајући ниво 
информатичке, информационе, дигиталне и медијске 
писмености, као и да у својим наставним областима користе 
модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену 
употребу информационо-комуникационих технологија. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 
2017. године покренуло пројекат „Дигитална учионица”. Обука 
је акредитована Решењем Министра просвете, науке и 
технолошког развоја број: 610-00-00247/1/2018-07, ова обука под 
називом "Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник 
– увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 
материјала" је добила статус програма од јавног интереса. Обука 
се изводи у организацији Завода за унапређивање образовања и 
васпитања, уз подршку Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Аутор обуке је Радна група пројекта коју је 
оформио Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

Онлајн обука, коју је прошла већа група наставника и 
стручних сарадника,  трајала је две недеље. Пројектовано време 
трајања обука је 19,5 сати (две недеље онлајн обуке и 3,5 сата 
израде и реализације задатка у школи). Циљ обуке је 
професионално оснаживање наставника за коришћење савремене 
информационо-комуникационе технологије у свакодневној 
настави, оспособљавање наставника за коришћење дигиталних 
уџбеника и отворених образовних ресурса, као и коришћење 
система за управљање наставом и учењем у дигиталном 
окружењу и већег броја алата за самостално креирање 
образовних ресурса. 

Специфични циљевиобуке су:професионално оснаживање 
наставника за коришћење савремене информационо-
комуникационе технологије у свакодневној настави; упознавање 
са педагошким принципима употребе  савремене информационо-
комуникационе технологије у настави; коришћење основних и 
напредних поставки графичког оперативног система; самостално 
коришћење периферних уређаја рачунарског система (штампач, 
скенер, пројектор, интерактивна табла); практична примена 
дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа 
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наставнику могућности за реализацију наставе на савремен 
начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и 
рационалније коришћење времена; упознавање са савременим 
алатима за управљање учењем - ЛМС платформе; подстицање 
наставника на додатну интеракцију са ученицима применом 
технологије у настави; упознавање са сетом дигиталних алата за 
израду образовних материјала и садржаја. 

Приоритетне области на које се програм односи: П1 - 
унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и 
употреба информационо-комуникационих технологија у 
реализацији образовно-васпитног процеса. Програм обуке је 
креиран према програму наставе и учења оријентисаном на 
процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање 
следећих компетенција наставника: (К1) компетенције за уже 
стручну oбласт и (К2) компетенције за поучавање и учење. 

"Оквир дигиталних компетенција – Наставник за 
дигитално доба 2019" – je документ који представља једну од 
мера образовне политике за развој дигиталног образовања, који 
има велики потенцијал за повећање приступа образовању у 
контексту целоживотног учења. Применом оквира дигиталних 
компетенција – Наставник за дигитално доба 2019. промовише се 
педагошка употреба дигиталних технологија у циљу подстицања 
иновативности у настави и постизања вишег нивоа остварености 
стандарда образовних постигнућа. Овај документ наставници 
могу да користе за процену нивоа сопствених компетенција и за 
промишљање о сопственој пракси, као и за идентификацију 
наредних корака професионалног развоја. 

Обе обуке ''Формативно оцењивање у дигиталном 
окружењу'' и ''Дигитална учионица'' организована су за већу 
групу наставника и пратиле су реалне потребе Школе. У јануару 
месецу сукоординатори за области квалитета: 1. Настава и учење  
- Бранкица Скорковић, 2. Подршка учењу – Биљана Спаловић и 
3. Стручно усавршавање – Невенка Демировић у сарадњи са 
школским педагогом Емилијом Станковић израдили Глобални 
акциони план за унапређивање квалитета наставе на даљину. 
Идентификовани су проблеми при реализацији наставе на 
даљину, а свим стручним већима дате смернице за побољшање 
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рада. Као највећи недостатак наставе на даљину идентификована 
је немогућност објективног оцењивања ученика. Самим тим 
намеће се и питање објективности оцењива осталих учесника у 
образовно – васпитном процесу. Школска управа Ужице је 
организовала и стручну подршку реализацији наставе на даљину. 
Током марта месеца праћена је реализација наставе на даљину, а 
извештај о препорукама за побољшање рада достављен је 
средином априла 2021. године. 

 
Извештај сачинили: 

Вукадин Симовић, директор 
Емилија Станковић, педагог 

Дубравка Митрашиновић, професор 
Драгана Ђурић, професор 

 
 
 
Самовредновање и вредновање квалитета рада установе 

 
Вредновање квалитета рада установе представља процену 

квалитета рада установе. Вредновање квалитета рада установе 
врши се на основу Стандарда квалитета рада установе. 
Вредновање квалитета рада установе врши се кроз 
самовредновање и спољашње /екстерно/ вредновање квалитета 
рада установе. 

Самовредновање је процес сталног праћења, анализирања  
и процењивања успешности властитог рада. Самовредновање је 
процес неопходан за унапређивање образовно-васпитног рада у 
свим доменима. Полазна основа за самовредновање је 
Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних 
установа. У раду могу да се користе, као подршка при избору 
методологије и инструмената рада и: Приручник за 
самовредновање и вредновање рада школе, Водич за 
самовредновање за установе у стручном образовању, Приручник 
за развој инклузивне културе и др, али вредновање и извештај 
треба конципирати према прописаним стандардима у свих шест 
области квалитета. Установе самостално одлучују коју ће област 
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квалитета када вредовати, а сваке четврте године су у обавези да 
изврше самовредновање свих шест областиквалитета. 

У текућој школској години вредноване су друга и трећа 
област квалитета: Настава и учење и Постигућа ученика. 

У акционом плану самовредновања дефинишу се: 
предвиђене активности, носиоци активности, временска 
динамика, методологија рада, критеријуми успеха и извори 
доказа. 

Самовредновање се врши на основу: анализе квалитета 
евиденције и педагошке документације установе, Школског 
програма, Годишњег плана рада школе, Школског развојног 
плана, стручног усавршавања директора, наставника и стручних 
сарадника, затим на основу података прикупљених из 
истраживања спроведених у установи, ефеката реализованих 
активности у пројектима, праћења различитих активности 
образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, стручних 
дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и друго.Тим 
за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за 
предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета 
самовредновања на основу обрађених података. 

Након идентификовања, прикупљања и анализе доказа за 
процену оствареног нивоа одређеног стандарда у свим 
индикаторима, уочавање јаких и слабих страна и састављање 
извештаја о процесу самовредновања дају се мере и препоруке за 
даље унапређење квалитета рада установе. 

Извештај о самовредновању на годишњем нивоу подноси 
се и разматра на Наставничком већу, Педагошком колегијуму и 
Савету родитеља, а усваја на Школском одбору до 15. септембра 
сваке школске године. Са усвајањем новог Правилника о 
стандардима квалитета рада установа је у обавези да извештај о 
самовредновању достави и својој јединици Школске управе. 

Директор обезбеђује начин да извештаји о 
самовредновању буду доступни свим заинтересованим 
корисницима. На основу извештаја о самовредновању у целини, 
извештаја о остварености стандарда постигнућа и других 
индикатора квалитета рада, установа доноси развојни план. 
Развојни план установе доноси се за период од три до пет година 
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и као полазну основу узима резултате самовредновања. 
Школским  програмом одређују се активности и програмикоји 
обезбеђују остваривање развојног плана, а у годишњем плану 
рада се све те активности операционализују и конкретизују. 
 
Спољашње (екстерно) вредновање квалитета рада установе 

 
Кроз спољашње вредновање се врши провера квалитета 

рада установе, системска контрола и усмеравање рада школа, 
информисање јавности о стању у школама. Спољашњим 
вредновањем оцењује се квалитет свих области дефинисаних 
стандардима квалитета. 

Спољашње вредновање промовише уједначено мерење, 
подржава процес континуираног унапређивања рада школа, 
усмерава пажњу на степен и начин задовољавања потреба 
корисника и успоставља добру комуникацију са свим 
учесницима у образовномпроцесу. 

Спољашње вредновање врши Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и врши се најмање једном у пет година. 
У првом циклусу екстерног вредновања Ужичка гимназија је 
остварила оцену 3. Остварена оцена 3 показује висок ниво 
квалитета рада установе. Ипак, у обавези смо да, у будућности 
тежимо ка највишем нивоу квалитета и да у следећем циклусу 
екстерног квалитета остваримо оцену 4. 

 
Емилија Станковић, школски педагог 

 
Савет родитеља 
 

Савет родитеља одржао је шест онлајнседница током ове 
школске године. На првој седници, при конституисању Савета 
родитеља, за председника је изабран  Зоран Милинковић, а за 
заменика Жељко Комарица. Записничар је Нада Филиповац. За  
представника Општинског савета родитеља изабран је Грујица 
Копруновић.  
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Чланови савета родитеља по одељењима: 
 
1. Зоран Божовић I1 
2. Гогић Верица I2  
3. Гордана Андрић I3 
4. Шестовић Зоран I4 
5. Данијела Панић I5 
6. Зоран Чегањац I6 
7. Тасић Ивана I7 
8. Александра Т. Мићић Iр 
9. Наташа С. Јоковић Iс 
10. Јелена Стевановић II1 
11. Михаило Крстић II2  
12. Катарина Василијевић II3 
13. Маријана Каргановић II4 
14. Милена Бранковић II5 
15. Снежана Радељић II6 

16. Драгутин Ђенадић II7 
17. Жељко Јевтић IIр 
18. Бојана Шестовић III1 
19.Александра Ранковић III2 
20. Јелена Нешовић III3 
21. Сања Цветић III4 
22. Саша Удовичић III5 
23. Радица Јокић III6 
24. Зоран Милинковић III7 
25.Жељко Комарица IIIр 
26. Милић Драговић IV1 
27. Зорица Марић IV2 
28. Лидија Тодорић IV3  
29. Сања Маричић IV4 
30. Слободан Тановић IV5 

31. Грујица Копуновић IV6 
 

На дневном реду Савета родитеља нашла су се питања 
везана за: разматрање извешаја и планова рада школе, изборне 
пакете и нове предмете за сепцијализована одељења, реформу 
гимназија, анализе резултата образвно-васпитног рада школе и 
мере за побољшање успеха, реализацију пилот пројекта 
Националне матуре и друго.  

Представници Света родитеља пратили су рад ученика и 
наставника у отежаним уловима услед пандемије корона вируса.  

 
Емилија Станковић, школски педагог 

Школски одбор 
 
У овој школској години Школски одбор је одржао 3 

седницe на којима су анализирани и усвојени Извештај о раду 
школе у школској 2019/2020. години и Годишњи план рада за 
школску 2020/21. годину. Школски одбор је анализирао успех 
ученика, реализацију наставе, финансијска питања, и друга 
питања везана за рад школе. 
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Решењем Скупштине града Ужица I број: 610-16/20 од 
28.10.2020. године именован је Школски одбор Ужичке 
гимназије чији мандат траје четиригодине. 

На првој конститутивној седници Школског одбора 
одржаној 10.11.2020. године за председника је изабран Слободан 
Павловић, а за заменика председника Сенжана Јевђовић. 
 
Чланови Школског одбора Ужичке гимназије: 
 
 
1. представници запослених 

– Снежана Јевђовић,   професор физике 
– Славица Вељовић, професор хемијеи 
– Дејан Цвијетић, професорматематике 

2. представници родитеља 
– Зоран Шестовић 
– Гордана Андрић 
– Жељко Јевтић 

3. представници Града 
– Слободан Павловић, председник Школског одбора 
– Дејан Гвозденовић 
– Јелка Цицварић 

 
Вукадин Симовић, директор 

 
Извештај о раду ученичког парламента 
 

Овогодишње активности почеле су 11. септембра, када је 
одржана прва седница на којој су спроведени избори за 
предстојећу школску годину. Председница Ученичког 
парламента у овој школској години је Ива Богићевић, заменица, 
Милица Јаблановић, а Ива Јелисавчић је записничарка. На овом 
састанку су покренуте теме будућих активности. Ученици су 
подељени у тимове у складу са њиховим интересовањима, како 
би се повећала ефикасност рада Ученичког парламента. Планове 
које смо поставили на почетку, пореметила је епидемиолошка 
ситуација и ранији завршетак првог полугодишта. 
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Током ове школске године, која је реализована 
комбинованим начином рада, није било пуно великих догађаја. У 
априлу 2021. године учествовали смо у пројекту “Generate 
game”. У овом пројекту учествовало је 12 наших ученика. 
Заједно са представницима 12 средњих школа из читаве Србије, 
на Зум састанку. Састанак се одвијао на енглеском језику. 

У уводном делу ученици су упознати са изворима енергије, 
начинима њиховог коришћења, количином финансијских 
средстава неопходних за изгрању нуклеарних и хидро електрана.  

Затим је реализован практични део, у коме су ученици кроз 
игру применили све оно о чему се у уводном делу разговарало. 
Кроз три различита задатка тражили смо најефикасније решење 
за снабдевање енергијом, а без угрожавања животне средине. 
Читав пројекат пропратила је Америчка амбасада у Србији и 
професори из Америке. 

Током априла 2021. године реализован је и пројекат 
грађанског васпитања, такође преко Зум платформе. У уводном 
делу је објашњено шта би на часовима грађанског васпитања 
требало да се ради. Потом је вођена дискусија о томе како ствари 
изгледају у пракси. Ово је било, пре свега једно ново и 
занимљиво искуство. Имали смо прилику да научимо доста 
нових ствари које би се могле имплементирати у часове 
грађанског васпитања наредних година. 

Као председница Ученичког парламента додала бих, да је 
ова година могла бити и много боља. Чини ми се да нисам 
схватила изазове које место председнице доноси. Надам се да ће 
наредних година све функционисати много боље.  

Захвалаила бих се и директору, педагогу, психологу, 
професорима, помоћним радницима, свим члановима парламента 
и вредним ученицима наше школе, без њих ова школска година 
не би била успешно завршена! 

Ива Богићевић 
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УСПЕХ РЕДОВНИХ УЧЕНИКА 
НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

I1 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Мирјана Б. Благојевић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Ана А. Ковачевић 
2. Дуња Г. Костић 
3. Марија М. Костић 

4. Кристина Г. Милчановић 
5. Валентина Н. Петронијевић 
6. Јелена Н. Станојчић 

7. Андријана Р.Цицварић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Богдан З. Божовић 
2. Нина З. Вилотијевић 
3. Ања А. Вујовић 
4. Теодора Б. Грабовић 
5. Андрија И. Луковић 
6. Вук Д. Максимовић 
7. Данило Д. Милићевић 

8. Мина П. Ненадић 
9. Огњен А. Пановић 
10. Вук И. Пековић 
11. Сергеј С. Поповић 
12. Теодора С. Савић 
13. Теодора Б. Тодорић 
14. Николина А. Хохрајн 

 
Са добрим успехом 

 
1. Борис Н. Вукашиновић 
2. Југослав Н. Зарић 
3. Аница М. Јовановић 
4. Лазар Б. Јовановић 

5. Ивана Д .Ковачевић 
6. Ђорђе В. Маринковић 
7. Душан М. Милановић 
8. Огњен М. Николић 

9. Урош Д. Пантовић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
I2 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Биљана М. Грујичић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Анастасија М. Андрић 
2. Тијана М. Антонијевић 
3. Сергеј Ж. Васовић 
4. Софија Д. Гогић 
5. Ивона Г. Јовановић 

6. Ања В. Кузмановић 
7. Катарина О. Љубичић 
8. Андреа И. Николић 
9. Валентина Н. Суботић 
10. Драгана Ж. Тејић 

11. Симона И. Филиповић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Славица Љ. Богдановић 
2. Наташа Р. Бојовић 
3. Александра Г. Ђоковић 
4. Александра М. Иванковић 
5. Ксенија Д. Ивановић 
6. Немања Д. Ивановић 
7. Андрија Љ. Јовановић 

8. Мија Г. Јовановић 
9. Душан М. Марјановић 
10. Анастасија П. Поповић 
11. Милош С. Сретеновић 
12. Валентина М. Станкић 
13. Борис Д. Тодосијевић 
14. Тамара В. Турунчић 

 
Са добрим успехом 

 
1. Светозар М. Гардић 2. Филип Н. Драшковић 

3. Анђелина М. Крстић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
I3 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Ђурђица В. Судзиловски 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Ања А. Аћимовић 
2. Ива Н. Ђокић 
3. Ива С. Илић 

4. Јована Д. Јоковић 
5. Леа А. Кнежевић 
6. Ања Б. Петровић 

7. Сара М. Пипловић 
 

Са врло добрим успехом  
 

1. Андреа М. Брајковић 
2. Милијана Љ. Вуловић 
3. Ања Д. Грбовић 
4. Невен В. Дамљановић 
5. Анђела Р. Ђуричић 
6. Теодора Ж. Лукић 

7. Јелена Ж. Марић 
8. Николина А. Мелентијевић 
9. Марина М. Петровић 
10. Петар Д. Смиљанић 
11. Ана Н. Ћебић 
12. Михаило Н. Шундерић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Матеја Н. Андрић 
2. Анна Г. Грујановић 
3. Катарина Г. Грујановић 

4. Андреа Д. Марковић 
5. Богдан Ј. Марковић 
6. НадеждаД. Пенезић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
I4 

Друштвено-језички смер 
Одељењски старешина Јелена Л. Ћоровић 

 
Завршили су разред 

 
Са одличним успехом 

 
1. Теодора Д. Буквић 
2. Душица Д. Дедовић 

3. Катарина Р. Лојаница 
4. Невена В. Ристићевић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Андријана М. Аћимовић 
2. Марија Д. Бајић 
3. Матија В. Васић 
4. Филип З. Влашковић 
5. Ана В. Војиновић 
6. Лазар П. Даниловић 
7. Момчило В. Дуловић 
8. Милица М. Јовановић 
9. Тамара П. Кљајић 
10. Јелена С. Кнежевић 

11. Катарина Б. Којадиновић 
12. Ивана М. Лазаревић 
13. Јана Д. Маринковић 
14. Сретен М. Марић 
15. Катарина В. Мићић 
16. Марија С. Пантић 
17. Душан М. Радивојевић 
18. Јована П. Симеуновић 
19. Предраг С. Станојчић 
20. Дарко М. Тодоровић 

21. Јован З. Шестовић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Немања Г. Ђоковић 2. Емилија А. Којадиновић 
3. Николина З. Милинковић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
I5 

Природно–математички смер 
Одељењски старешина Снежана Д. Јевђовић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Ана Д.Аћимовић 
2. Катарина М.Веснић 
3. Анђела Д. Вучковић 
4. Петра Ј. Гајић 
5. Марко Б. Дрндаревић 
6. Јана С. Ђокић 
7. Маја Б.Иванковић 
8. Јана Д. Илић 
9. Јулијана З. Ирић 
10. Филип Д. Којовић 
11. Невена З. Крстовић 
12. Филип В. Кукркић 

13. Андреј Р. Милутиновић 
14. Кристијан С. Милутиновић 
15. Урош В. Мирковић 
16. Вања Д. Мојсиловић 
17. Ивона М. Пајовић 
18. Јанко Д. Панић 
19. Јана М. Рајовић 
20. Лазар М. Раонић 
21. Тијана Д. Станковић 
22. Лука Ј. Требјешанин 
23. Маша Г. Шишић 
24. Дуња М. Шпијуновић 

25. Ивана М. Шуњеварић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Адам Р. Вукадиновић 
2. Неда А. Мисаиловић 

3. Душица Н. Ранковић 
4. Благомир Н. Косић 

 
Са добрим успехом 

 
1. Бојан М. Шиљковић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
I6 

Природно–математички смер 
Одељењски старешинаДубравка Р. Митрашиновић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Никола Д. Арежина  
2. Ирена З. Бабић 
3. Милица Р. Бошњаковић 
4. Анђелина Љ. Вучетић 
5. Катарина Р. Гавриловић 
6. Ана З. Гудурић 
7. Ђорђе Г. Ђукић 
8. Ива С. Жунић 
9. Лука М. Зекавичић 
10. Андреа Д. Јездић 
11. Ивана М. Караичић 

12. Ива Д. Леонтијевић 
13. Лена М. Љубојевић 
14. Марија С. Митрашиновић 
15. Ана А. Николић 
16. Анђелка С. Николић 
17. Мирјана С. Станковић 
18. Ђорђе Д. Тејић 
19. Тијана З. Чегањац 
20. Анастасија Н. Чоловић 
21. Весна С. Шапоњић 
22. Матија П. Шоловић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Ружица А. Баковић 
2. Виктор Ч. Врачарић 
3. Павле М. Вуковић 
4. Петар Н. Јовичић 
5. Ина Г. Копуновић 

6. Алекса З. Маричић 
7. Лука В. Мирковић 
8. Милош Ј. Поповић  
9. Владан Б. Симовић 
10. Марија Д. Смиљанић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
I7 

Природно–математички смер 
Одељењски старешина Мирјана Р. Милошевић 

 
Завршили су разред 

 
Са одличним успехом 

 
1. Ђурђа Д. Бугариновић 
2. Урош В. Бурлић 
3. Немања М. Делић 
4. Сара М. Ђерић 
5. Ива Д. Ђокић 
6. Урош М. Ерић 
7. Јана В. Јовановић 
8. Сара Д. Караклајић 
9. Теодора Д. Ковачевић 
10. Милена А. Константиновић 

11. Николина Д. Костић 
12. Милица А. Кутлешић 
13. Вук Д. Нијемчевић 
14. Матија С. Новаковић 
15. Лука И. Петровић 
16. Магдалена А. Поњавић 
17. Исидора М. Прљевић 
18. Софија Н. Тасић 
19. Анђела А. Ћалдовић 
20. Мина Д. Ћитић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Николина Ж. Бјелић 
2. Ана Ј. Дабовић 
3. Алекса Б. Вирић 
4. Тамара С. Вујашевић 
5. Крунислав М. Кондић 
6. Николина М. Лазић 

7. Сара С. Лазић 
8. Милица М. Обреновић 
9. Страхиња П. Пековић 
10. Жарко Д. Старчевић 
11. Тара Н. Тасић 
12. Матија В. Токовић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
Iр 

 
Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 
Одељењски старешина Дејан Р. Цвијетић 

 
Завршили су разред 

 
Са одличним успехом 

 
1. Драгица Г. Гавриловић 
2. Дуња З. Ђурић 
3. Максим Д. Зечевић 
4. Виолета С. Јоксимовић 
5. Алекса Д. Митровић 

6. Ива А. Мићић 
7. Реља М. Познановић 
8. Огњен С. Поповић 
9. Павле В. Ристовић 
10. Стефан С. Савић 

11. Вук М. Шиљковић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Валери З. Ђокић 
2. Кристијан Д. Николић 

3. Лука Д. Оташевић 
4. Огњен Ж. Пејић 

5. Наталија С. Старчевић 
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ПРВИ РАЗРЕД 
Iс 

 
Ученици са посебним способностима за спорт 
Одељењски старешина Александар М. Пековић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Невена Д. Анђић 
2. Анђела В. Бојовић 

3. Теодора Н. Вукашиновић 
4. Богољуб Б. Марковић 

5. Јелисавета Д. Поповић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Тарик С. Аслани 
2. Вања З. Велисављевић 
3. Јован Д. Грабовић 
4. Слободан Д. Митровић 
5. Михаило Д. Полић 

6. Михаило М. Радовић 
7. Сања Д. Савић 
8. Виктор М. Средић 
9. Данило М. Томашевић 
10. Ксенија М. Цветић

11. Вања И. Цицварић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Алекса Д. Анђић 
2. Димитрије М. Јоковић 

3. Данијел С. Лапчевић 
4. Никола М. Мајкић 

5. Ђорђе Ц. Пауновић 
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ДРУГИ РАЗРЕД  
II1 

 
Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Бранкица З. Скорковић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Милица Р. Алексијевић 
2. Анђела Г. Андрић 
3. Данијела Д. Дедовић 

4. Дуња Г. Дрндаревић 
5. Јован Г. Нешовић 
6. Марина А. Ћосовић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Валентина Д. Буквић 
2. Катарина М. Драгачевац 
3. Јелисавета Д. Думањић 
4. Ђорђе Б. Ђурић 
5. Михаило Д. Јандрић  
6. Душан П. Јапунџић 
7. Лена И. Јеремић 
8. Марија Н. Караичић 
9. Кристина З. Крејовић 

10. Марија М. Кувекаловић 
11. Милица М. Петровић 
12. Марија Д. Секулић  
13. Сара Д. Селаковић 
14. Филип Ж. Симовић  
15. Јелена Р. Станић 
16. Сара Д. Стевановић 
17. Марија Г. Тијанић 
18. Војин М. Томановић 

 
Са добрим успехом 

 
1. Стефан Д. Вуковић 
2. Војин Д. Јањић  

3. Василије Г. Поњавић 
4. Петар В. Ракановић  
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ДРУГИ РАЗРЕД  
II2 

 
Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Биљана Б. Шоловић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. Ирена А. Икодиновић 
2. Марија Ж. Јанковић 
3. Тамара Ж. Јанковић 
4. Тамара М. Колашинац 
5. Данило А. Лазић  
6. Мина С. Максимовић 

7. Лореана Р. Марић  
8. Милица М. Перовић 
9. Нина Б. Поповић 
10. Јелисавета А. Ристовић 
11. Јована Д. Станисављевић 
12. Анамарија Ж. Шиљковић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Ања С. Бујишић 
2. Ружица М. Гускић 
3. Лола М. Ђукић 
4. Јана Н. Ђуричић 
5. Марта Б. Јањић 
6. Мина Г. Јовановић 
7. Христина М. Крстић 

8. Јана В. Курћубић  
9. Алекса М. Луковић 
10. Јована С. Љубојевић 
11. Лана В. Нешић  
12. Николина Д. Павловић 
13. Никола Ђ. Танасковић 
14. Алекса Г.Цветић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Матија Н. Којадиновић 2. Ђорђе Б. Мурић 
3. Јана П. Терзић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 II3 

 
Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Љиљана Д. Смиљанић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

1. МилицаГ.Бојовић 
2. Вук Д. Василијевић 
3. Јована А. Демировић 
4. Кристина М. Калајџић 
5. Мартина Д. Лијескић 
6. Јана Г. Никитовић 
7. Бобан М. Николић 

8. Неда Н. Обрадовић 
9. Сара Д. Петковић 
10. Кристина В. Старчевић 
11. Марта Ђ. Тодоровић 
12. Урош А. Ћосић 
13. Катарина Н. Филиповић 
14. Татјана Д. Филиповић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Милица Г.Бојовић 
2. Вук Д. Василијевић 
3. Јована А. Демировић 
4. Кристина М. Калајџић 
5. Мартина Д. Лијескић 
6. Јана Г. Никитовић 
7. Бобан М. Николић 

8. Неда Н. Обрадовић 
9. Сара Д. Петковић 
10. Кристина В. Старчевић 
11. Марта Ђ. Тодоровић 
12. Урош А. Ћосић 
13. Катарина Н. Филиповић 
14. Татјана Д. Филиповић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Нађа М. Борисављевић 2. Јелена Д. Јанковић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
II4 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Љубиша Д. Вранешевић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Ива Ђ. Васовић 
2. Петар Н. Вукашиновић 
3. Ђорђе В. Главоњић 
4. Тара Б. Даниловић 
5. Миа Д. Дедић 
6. Ивана Ц. Ерић 
7. Николина Д. Јањић 
8. Ирина Ж. Каргановић 

9. Нина С. Лазић 
10. Милица М. Симић 
11. Александра З. Ристић 
12. Емилија И. Јовановић 
13. Вања И. Пековић 
14. Емилија С. Савић 
15. Теодор Ж. Каргановић 
16. Јана С. Радојичић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Катарина Ж. Алексић 
2. Немања Б. Арсенијевић 
3. Невена М. Бацетић 
4. Андреа Б. Бојовић 
5. Катарина В. Дуканац 
6. Лука Љ. Илић 

7. Милица М. Милојевић 
8. Моника З. Милошевић 
9. Петар В. Радојевић 
10. Магдалена П. Ристовић 
11. Матеја С. Ћуковић 
12. Андријана М. Чолић 

 
Са добрим успехом 

 
1. Давид М. Љујић 
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ДРУГИ РАЗРЕД  
II5 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Саша М. Станојевић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Милица М. Бранковић 
2. Василије М. Вуковић 
3. Ива И. Вучић 
4. Вања Д. Драшковић 
5. Јана С. Ђурић 
6. Теодора М. Милић 

7. Сара М. Негић 
8. Милица Д. Павловић 
9. Тамара М. Перишић 
10. Софија Д. Петровић 
11. Сара Д. Смиљанић 
12. Јована Ђ. Старчевић 

13. Невена М. Цицварић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Невена Б. Бајчетић 
2. Огњен М. Брковић 
3. Александар О. Војновић 
4. Невена Д. Драгачевац 
5. Катарина Р. Драшковић 
6. Борис М. Лангура 
7. Драгутин Б. Милутиновић 

8. Катарина В. Митровић 
9. Милош С. Пантовић 
10. Сташа М. Петаковић 
11. Тамара М. Тановић 
12. Павле Г. Удовичић 
13. Алекса Б. Пећинар 
14. Вељко Т. Станић 

15. Сретен Т. Турудић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Борис Н. Митровић 2. Давид М. Миловановић 
3. Данијела З. Ћосић 
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ДРУГИ РАЗРЕД  
II6 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Славица П. Вељовић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Ива В. Богићевић 
2. Андрија Н. Божовић 
3. Милица С. Бошковић 
4. Неда П. Васиљевић 
5. Маша Г. Дивљаковић 
6. Сандра А. Драгутиновић 
7. Михаило М. Ђокић 
8. Петар Д. Жунић 
9. Дарија Н. Јовановић 
10. Игор Н. Јовановић 
11. Лука М. Јовичић 

12. Ана Н. Јоксимовић 
13. Тијана Н. Јоксимовић 
14. Милица М. Лазић 
15. Милица Р. Лијескић 
16. Тијана В. Новаковић 
17. Јован Д. Радељић 
18. Јања Б. Радојичић 
19. Сара Д. Рубежановић 
20. Јован М. Стевановић 
21. Немања Д. Танасковић 
22. Милица М. Цвијовић 

23. Александра Д. Шимшић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Андреј Љ. Драгосавац 
2. Милица Б. Костић 

3. Богдан А. Миловановић 
4. Стефан А. Савић 

5. Анастасија М. Станковић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Страхиња Д. Никитовић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
II7 

 
Природно-математички смер 
Одељењски старешина Невенка Н. Демировић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Вања М. Бојић 
2. Николина Ж.Видаковић  
3. Теодора Д. Вуловић 
4. Ема З. Гускић  
5. Лука Д. Ђенадић  
6. Мина Г. Јанковић  
7. Милица С. Лојаница  
8. Андреј М. Лукић 
9. Андрија Д. Љујић  
10. Ања В. Мартиновић  

11. Лука М. Панић  
12. Милица Б. Пауновић  
13. Данка Д. Петровић  
14. Јована М. Пушица  
15. Валентина Р. Радојичић  
16. Јована Б. Радојчић 
17. Јелена Д. Ристић  
18. Миона П. Тешовић  
19. Вања М. Ћировић 
20. Мина В. Филиповић  

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Сунчица Р. Богићевић 
2. Алекса М. Граовић 
3. Лена А. Деспотовић  
4. Јован В. Јовановић  

5. Марија З. Милинковић  
6. Софија Р. Радојичић  
7. Никола М. Тејић  
8. Неда Д. Ћалдовић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
IIр 

 
Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 
Одељењски старешина Марија С. Станковић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Ива Г. Божовић  
2. Сања Н. Васовић 
3. Матеја Д. Веснић  
4. Стефан Ж. Јевтић  
5. Филип Н. Јевтовић  
6. Душан Б. Костадиновић  

7. Лена М. Минић  
8. Лука З. Младеновић  
9. Димитрије Д. Симић  
10. Ненад В. Скоковић  
11. Јелена З. Стевановић  
12. Драган М. Шуљагић  

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Александар М. Виторовић  
2. Уна М. Гузијан  
3. Вања М. Димитријевић  
4. Анђела Ј. Живановић   

5. Петар Н. Лазић  
6. Војин А. Лончаревић  
7. Андрија Г. Лучић  
8. Јанко И.Савић  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  
III1 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Бојана М. Броћић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Кристина Н. Газдић 
2. Аница 3. Глигоријевић  
3. Маријана М. Дедић   
4. Катарина Г.Јараковић  
5. Тијана Р. Јовановић 
6. Лана Д. Ковачевић 
7. Лена М. Лазаревић 
8. Лена М.Милановић  

9. Катарина В.Михаиловић  
10. Дарија С. Петровић 
11. Анастасија О. Продановић 
12. Ђурђина Н. Рогић  
13. Невена М. Спасић  
14. Ана В. Станковић  
15. Анђела Ј.Требјешанин  
16. Мина М. Чушин  

17. Урош З. Шестовић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Јана П. Богосављевић  
2. Марија С. Васић  
3. Николина М. Вермезовић  
4. Видак Б. Ђурић  

5. Маја Д. Ковачевић  
6. Александар Ж. Петронијевић 

7. Ђурђина М. Радошевић  
8. Марко З. Ристић  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  
III2 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Мирјана М. Галечић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Ивана Д. Анђић  
2. Миленa И. Аћимовић 
3. Ања П. Вукомановић  
4. Милица А. Јаблановић  
5. Ива Љ. Јеремић 
6. Бојан Ч. Лацмановић  

7. Николина М. Милић  
8. Невена Б. Милутиновић  
9. Дуња О. Мишовић  
10. Јана М. Петровић  
11. Дуња П. Поповић  
12. Нађа П. Радибратовић 

13. Милица С. Смиљанић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Валентина Р. Грбић  
2. Лазар Д. Јанковић  
3. Сара Д. Јевтић  
4. Невена Д. Матић  
5. Катарина М. Митровић  
6. Сања В. Радојевић  
7. Стефан А. Ранковић  

8. Урош А. Ранковић 
9. Теодора М. Рњаковић 
10. Невена Л. Родаљевић  
11. Јована Б. Симовић 
12. Ана Б. Стојковић  
13. Тамара Р. Тошић  
14. Војислав Љ.Ћосовић 

 
Са добрим успехом 

 
1. Мина Н.Ђурић 2. Игор А. Стојановић  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  
III3 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Биљана Б. Спаловић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Јана Ж. Аврамовић 
2. Лена Д. Бацотић 
3. Милица Р. Бешевић 
4. Марија Б. Варагић 
5. Ана М. Вучковић 
6. Немања Н. Живковић 
7. Данило Г. Здравковић 
8. Маша Б. Икодиновић 

9. Валентина Р. Јовановић 
10. Сара З. Кијачић 
11. Ђурђија В. Лојаница 
12. Милица З. Митровић 
13. Алекса М. Нешовић 
14. Милица Павловић 
15. Ивана Д. Пртењак 
16. Јанко И. Ћитић 

 
Са врло добрим успехом 

 
1. Кристина Б. Веселиновић 
2. Жељко В. Жунић 
3. Сандра Р. Ивановић 
4. Андреа М. Јелисавчић 
5. Ђурђина А. Јојић 
6. Милица Б. Крсмановић 

7. Павле М. Марјановић 
8. Јована.З. Митровић 
9. Ирена З. Мојсиловић 
10. Ксенија Г. Пејић 
11. Теа А. Радичевић 
12. Петар Д. Шкодрић 

 
Са добрим успехом 

 
1. Димитрије Н. Павићевић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
III4 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Светлана З. Миловановић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Мартина М. Брковић 
2. Сара Д. Вучковић 
3. Бојана Љ. Голубовић 
4. Марија В. Јовановић 
5. ЈованаР.Кулашевић 
6. Јована Т. Лазаревић 
7. Ања Б. Лекић 
8. Сара М. Мандић 

9. Александра В. Милојковић 
10. Христина М. Митић 
11. Исидора П. Перишић 
12. Душан И. Савић 
13. Мина Д. Старчевић 
14. Невена Д. Тотовић 
15. Елена П. Тошић 
16. Јована Н. Урошевић 

17. Теодора Н. Цицварић 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Вук Д. Богосављевић 
2. Тијана В. Доганџић 
3. Јана И. Драшковић 
4. Марко М. Ерић 
5. Стефан Л. Лазаревић 

6. Јана М. Мариновић 
7. Владимир М. Милосавчевић 

8. Милица Ж. Перишић 
9. Јован Б. Старчевић 
10. Анђела Н. Филиповац 

11. Александра А. Џамбасовић 
 

Са добрим успехом 
 

1. Матеја Б. Мутавџић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  
III5 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Милица Д. Зарић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Вања М. Аћимовић 
2. Никола Б. Басуровић 
3. Лена М. Биљић 
4. Павле Ђ. Благојевић 
5. Сара М. Бугариновић 
6. Ана З. Вилотијевић 
7. Јелица Р. Вукотић 
8. Нађа Р. Гојковић 
9. Емилија С. Дрндаревић 
10. Вељко В. Јованетић 
11. Ива Д. Јелисавчић 
12. Катарина З. Јовановић 

13. Анђелина С. Јоксовић 
14. Невена Ж. Крсмановић 
15. Миња Ж. Лазић 
16. Ања А. Лугић 
17. Јован Ж. Максимовић 
18. Јелица Б. Марић 
19. Лазар Н. Марић 
20. Јана З. Миливојевић 
21. Катарина М. Милосавчевић 
22. Матија З. Панић 
23. Соња О. Радовановић 
24. Ђорђе С. Удовичић 

25. Марко М. Шуњеварић 
 

Са врло добрим успехом 
 
1. Марко С. Драшкић 
2. Сунчица Д. Јевтовић 
3. Марина Ђ. Костић 

4. Александар Б. Кукањац 
5. Огњен Д. Лазовић 
6. Анастасија В. Петровић 

7. Филип Д. Савовић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  
III6 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Душица Р. Ристовић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Павле Ж. Арсенијевић 
2. Зорана З. Аћимовић 
3. Марија Љ. Бојовић 
4. Милица М. Брзаковић 
5. Теодора Б. Жунић 
6. Марија А. Икодиновић 
7. Јована И. Јокић 
8. Марија М. Лучић 
9. Лука Д. Миливојевић 
10. Маја В. Милинковић 
11. Јелисавета Н. Милосављевић 

12. Магдалена Д. Мићић 
13. Иван Р. Николић 

 

14. Маша Б. Обрадовић 
15. Милица И. Пешић 
16. Миа М. Пурић 
17. Огњен Д. Радовић 
18. Ивона Г. Радојичић 
19. Кристина А. Ристановић 
20. Немања Н. Станић 
21. Катарина Д. Тодосијевић 
22. Ана П. Томић 
23. Урош А. Топаловић 
24. Катарина Д. Тошић 
25. Тања Д. Тошић 
26. Ђуро П. Церовић 

Са врло добрим успехом 
 
1. Ђорђе М. Благојевић 
2. Милан О. Војиновић 
3. Вук Г. Здравковић 

4. Алекса С. Јаковљевић 
5. Чедомир Н. Матић 
6. Марко В. Менђан Павловић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  
III7 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Живојин С. Павловић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Валентина Г. Васиљевић  
2. Илија Р. Видаковић  
3. Сара В. Вучићевић 
4. Вук Љ. Драгићевић 
5. Урош И. Дубљанин  
6. МилунМ. Ерић  
7. Јана Г. Јањић 
8. Матија Т. Јовановић  
9. Милица С. Јовичић  
10. Мина Б. Марковић  
11. Бранко З. Милинковић  
12. Александра З. Милићевић  

13. Марта А. Мићић  
14. Валентина Д. Николић  
15. Јана З. Павић  
16. Ива В. Павловић  
17. Ива В. Перишић  
18. Богдан Г. Радовановић  
19. Невена К. Радовић  
20. Исидора Р. Ристовић 
21. Милица М. Станојевић  
22. Милош Ж. Старчевић  
23. Јован Д. Ћосовић  
24. Јована З. Чегањац  

25. Лена М. Шпановић 
 

Са врло добрим успехом 
 
1. Јана А. Којадиновић 
2. Михаило Д. Миловановић  
3. Никола Д. Лазић  

4. Вељко Г. Петронијевић  
5. Јана Б. Шекељић  
6. Андрија Д. Шојић  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
IIIр 

 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 
Одељењски старешина Милена С. Јелисавчић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Урош Ж.Бабић 
2. Вук Р. Боровић  
3. Алекса Р. Вукадиновић 
4. Петар Р. Живановић  
5. Матија В. Кљајић  
6. Душан С. Кнежевић  
7. Филип Ж. Комарица  
8. Игор М. Николић 

9. Александар И. Павловић  
10. Милан А. Поњавић  
11. Петар Д. Поповић  
12. Анђела А. Продановић 
13. Филип Н. Радовић  
14. Јована М. Смиљанић  
15. Стефан Н. Стјепић 
16. Теодора Ж. Томић  

17. Арсеније А. Чантрак 
 

Са врло добрим успехом 
 

1. Александар П. Вученовић  2. Вук С. Ковачевић  
3. Алекса В. Старчевић 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
IV1 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Милијана М. Аћимовић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

 
4. Анастасија Н. Анђић 
5. Ђурђина Б. Васић 
6. Теодора М. Драговић 
7. Ива И. Ђурић 
8. Сара О. Јањић 
9. Милица Д. Јоковић 

10. Теодора А. Кубуровић 
11. Вања Н. Милићевић 
12. Анастасија Р. Милошевић 
13. Бранкица Г. Михаиловић 
14. Исидора М. Ристановић 
15. Мина Д. Стојановић

16. Анастасија П. Терзић 
 

Са врло добрим успехом 
 

 
1. Анђела Г. Божић  
2. Катарина А. Бешевић 
3. Андријана З. Богдановић 
4. Инес Р. Богдановић 
5. Драшко Г. Божић 
6. Вања В. Вуловић 
7. Лазарела З. Гардић 
8. Петар Д. Ивановић 

9. Лана О. Јањић 
10. Марта Г. Јездимировић 
11. Мина М. Костадиновић 
12. Марија Д. Обрадовић 
13. Јелена Г. Перишић 
14. Катарина В. Поповић 
15. Сташа Д. Ћалдовић 
16. Јована Р. Шако

 
Са добрим успехом 

 
 
1. Мина Б. Куљанин 2. Софи З. Читаковић
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
IV2 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Светлана Ж. Кнежевић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 

 
1. Ана Ж. Благојевић  
2. Ивана М. Божовић  
3. ДраганаЖ. Вујисић 
4. НиколаА. Демировић 
5. НађаД. Димитријевић 
6. НевенаД. Ђокић 
7. АнаП. Ђурић 
8. Тамарa Б. Зорзић  
9. Мина Д. Јефтић  

10. МилицaД. Јевтовић 
11. МартаС. Јеремић 
12. ДраганаМ. Јовановић 
13. МилицаВ. Марић 
14. АњаМ. Милинковић 
15. ЈеленаР. Миличевић 
16. АнаВ. Скоковић 
17. ТијанаН. Тасић 
18. ТамараЖ. Тијанић

19. Анђела Ж. Шпијуновић 
 

Са врло добрим успехом 
 

 
1. ТамараМ. Ђокић 
2. ИванаМ. Јанковић 
3. НиколинаА. Јевђић 
4. НинаЗ. Јовановић 
5. СањаМ. Кoвачевић 
6. АлександраБ. Милановић 

7. ЈованаЖ. Мишић 
8. НевенаЗ. Пековић 
9. АнђелаГ. Петровић 
10. ТамараД. Сретеновић 
11. ИванН. Станић 
12. Аница Р. Филиповић 

 
 
 
 
 
 



 
 

79 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
IV3 

 

Друштвено–језички смер 
Одељењски старешина Ружица М. Марјановић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
 
1. Неда M. Браловић 
2. Магдалена Б. Вукомановић 
3. Ана A. Глогињић 
4. Вања Р. Дидановић 
5. Ивана Д. Ђорђевић 
6. Валентина Ц. Ерић 
7. Исидора Р. Илић 
8. Анастасија Н. Јанковић 
9. Владана Г. Јанковић 
10. Сандра A. Јањић 
11. Александра П. Курлагић 

12. Мина С. Лазаревић 
13. Елена M. Лукић 
14. Теодора M. Марић 
15. Јована Б. Мутић 
16. Дуња Д. Пејић 
17. Александра Н. Петронијевић 
18. Тијана M. Радојичић 
19. Марија З. Ристић 
20. Сандра С. Савковић 
21. Теодора Р. Спасојевић 
22. Анастасија Б. Тодорић

 
Са врло добрим успехом 

 
 
1. Владисав Г. Аћимовић 
2. Јана A. Баћковић 
3. Павле Б. Јоксовић 

4. Катарина Б. Крсмановић 
5. Ива Д. Симић 
6. Јован И. Шопаловић 

7. Павле Р. Цицварић 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
IV4 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Слободан С. Суботић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Андријана Г. Андрић 
2. Маријана С. Гођевац  
3. Страхиња М. Драгутиновић   
4. Ања З.Ђаповић 
5. Тамара М. Ђокић 
6. Тијана М.Ђокић 
7. Софија В. Жеравичић 
8. Наталија Р. Живковић 
9. Јован Г. Јањушевић 
10. Ђорђе Н. Јовановић 

11. Сандра Д. Лијескић 
12. Лука Д. Лучић 
13. Исидора Д. Мандић 
14. Марија З. Маричић 
15. Кристина М. Миличевић 
16. Никола Д. Секулић 
17. Јана Б. Симић 
18. Вања Б. Томић 
19. Ђорђе Р.Узуновић 
20. Петар А. Шопаловић

 
Са врло добрим успехом 

 
 
1. Тијана Ж. Благојевић 
2. Иван М. Ђокић 
3. Милош Б. Ђурић 
4. Јован Р. Јездимировић 

5. Огњен Г. Јеротијевић 
6. Јелена Б. Марачић 
7. Лука Р. Селаковић 
8. Миливоје С. Селаковић 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
IV5 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Цмиљка М. Васовић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Борко В. Васиљевић 
2. Катарина А. Видић 
3. Ангелина З. Гаговић 
4. Ана Н. Грковић 
5. Милица З.Гускић 
6. Петар Д. Дамјановић 
7. Алекса В.Доганџић 
8. Ђорђе С.Ђенић 
9. Ђорђе М. Зарић 
10. Бојана З.Костић 

11. АндријанаД. Љујић 
12. ВељкоС. Милутиновић 
13. НедаР. Милутиновић 
14. Катарина Б. Митрашиновић 
15. Никола Р. Митровић 
16. Вукашин Љ. Пејчић 
17. Марина Б. Пећинар 
18. Наташа Д. Спасић 
19. Невена С. Тановић 
20. Ђорђе Д. Тешић 

21. Бојана Т. Турудић 
 

Са врло добрим успехом 
 

 
1. Ђурђина Н. Ђурић 
2. Александра Р. Јовановић 
3. Вељко М. Јовановић 
4. Марија З. Јовановић 
5. Андријана С. Ковачевић 

6. Лука В. Ковачевић 
7. Милош П. Маљукан 
8. Саво М. Мартић 
9. Андреј Р. Петровић 
10. Лазар М.Радојевић 

11. Богдан М. Цветиновић 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
IV6 

 

Природно-математички смер 
Одељењски старешина Гордана М. Даниловић 
 

Завршили су разред 
 

Са одличним успехом 
 
1. Марта Ж. Веизовић 
2. Марта М. Гавриловић 
3. Павле Р. Гавриловић 
4. Алеккса Г. Гардић 
5. Јелена П. Ђукић  
6. Милица Д. Ђурић 
7. Анђела П. Јоковић 
8. Ива З. Кнежевић 
9. Анђела Г.Копуновић 
10. Даница Б.Тодоровић 

11. Леа Л. Лекај 
12. Инга М. Милојевић 
13. Милица М.Младеновић 
14. Стефан С. Новаковић 
15. Ања М. Росић 
16. Петра Д. Симић 
17. Павле М.Смиљанић 
18. Лука Д.Трипковић 
19. Сара И. Филиповић 
20. Јелисавета Д. Црнић 

21. Кристина Н. Шкодрић 
 

Са врло добрим успехом 
 

 
1. Михаило С. Бошковић 
2. Стефан Н. Гордић 
3. Лазар М. Јевтић 

4. Никола М. Николић 
5. Лука М. Милосављевић 
6. Марко В. Чанчаревић 
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Ванредни ученици 
 

У току школске 2020/2021. године, ванредни ученици су 
полагали испите у предвиђеним роковима и по утврђеном 
распореду. 

Завршно са јунским испитним роком, ванредни ученици су 
постигли следеће резултате: 

 
1. Ракић Д. Иван, ученик IV разреда друштвено језичког-смера, 
oдличан (4,50) успех. У јунском испитном року, положио 
матурски испит са врло добарим (4,33) успехом, 
2. Борчић Н. Марко, ученик IV разреда друштвено-језичког 
смера, врло добар (3,92) успех. У јунском испитном року, 
положио матурски испит са врло добарим (4,33) успехом. 
3. Шарац Г. Бојана ученица IV разреда друштвено-језичког 
смера, одличан(4,77) успех. У јунском испитном року, положила 
матурски испит са врло добарим  (4,67) успехом, 
4. Поповић Д. Александар, ученик lV разреда друштвено-
језичког смера, врло добар (3,61) успех. У јунском испитном 
року, положио матурски испит са одличним (4,67) успехом. 
5. Росић М. Давид ученик IV разреда друштвено-језичког смера, 
врло добар (3,85) успех. У јунском испитном року, положио 
матурски испит са врло добарим (4,33) успехом. 
6. Мићевић Р. Немања ученик IV разреда друштвено-језичког 
смера,  врло добар (3,69) успех. У јунском испитном року, 
положио матурски испит са врло добарим (4,00) успехом. 
 

Славко Марковић 
 

Одлуком Наставничког већа од 25. јуна 2021. године 
похваљени су сви ученици који су на крају школске године 
имали одличан успех и примерно владање. 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

На седници Наставничког већа одржаној 5. новембра 2020. 
године, именован је Испитни одбор, задужен за спровођење 
матурског испита за школску 2020/21. годину. Испитни одбор 
чине сви чланови Наставничког већа. Предложено је да буде 
ангажован професор из друге школе: за музичку културу, Игњат 
Милићевић. Председник Испитног одбора је директор школе 
Вукадин Симовић, а секретар Eмилија Станковић. На својим 
седницама Испитни одбор је разматрао сва питања везана за 
организацију и реализацију матурског испита: рокови и распоред 
полагања испита, теме за матурски рад и менторе, теме и задатке 
за писмене испите, дежурство на испитима, утврђивање опште 
оцене на матурском испиту. О раду Испитног одбора вођени су 
записници. 

 
Матурски испит се састојао из: 
- писменог испита из српског језика икњижевности 
- писменог испита из страног језика илиматематике 
- израде и одбране матурскограда 
 
Састав комисија за школску 2020/21. годину 
 
I Kомисије за реализацију матурскогиспита: 
 
ПРЕДСЕДНИЦИ:   ЗАМЕНИЦИ: 

 
IV1   Милијана Аћимовић Соња Ковачевић 

IV2   Светлана Кнежевић Љиљана Смиљанић 

IV3   Ружица Марјановић Милена Стричић 

IV4  Слободан Суботић Бранкица Скорковић 

IV5  Цмиљка Васовић Данијела Савић 

IV6   Гордана Даниловић  Катарина Смиљанић 
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Комисије за прегледање и оцењивање писмених задатака: 
 
1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Гордана Даниловић, 

Ружица Марјановић, Љиљана Смиљанић,  
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - Бранкица Скорковић, Невенка 

Демировић 
3. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – Добрина Пејовић, Ђурђица Вранић;  
4. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК- Бојана Броћић, Милена 

Миленковић 
5. ШПАНСКИ ЈЕЗИК- Милена Миленковић, Бојана Броћић 
6. РУСКИ ЈЕЗИК- Бранка Вукић, Душко Мијаиловић; 
7. МАТЕМАТИКА – Слободан Суботић, Марија Станковић, 

Радмила Бошњаковић  
 
Комисије за одбрану матурских радова: 
 
1. СРПСКИ ЈЕЗИК –   Љиљана Смиљанић, Гордана Даниловић  
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - Невенка Демировић, Бранкица Скорковић 
3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – Исидора Шиљак, Светлана Стојановић 
4. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК- Бојана Броћић, Милена Миленковић 
5. ШПАНСКИ ЈЕЗИК- Милена Миленковић, Бојана Броћић 
6. ПСИХОЛОГИЈА- Драгана Ђурић, Драгана Радовић 
7. СОЦИОЛОГИЈА – Борис Илић, Соња Ковачевић; 
8. ФИЛОЗОФИЈА – Соња Ковачевић, Зорица Старчевић, Катарина 

Смиљанић; 
9. ИСТОРИЈА – Душица Илић, Светлана Миловановић; 
10. ГЕОГРАФИЈА – Мирјана Галечић, Биљана Шоловић; 
11. МАТЕМАТИКА –Слободан Суботић, Марија Станковић, 

Радмила Бошњаковић 
12. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Милијана Аћимовић, 

Радмила Бошњаковић  
13. ХЕМИЈА – Драгица Селаковић, Славица Вељовић 
14. ФИЗИКА – Цмиљка Васовић, Данијела Савић 
15. БИОЛОГИЈА – Милица Зарић, Саша Станојевић; 
16. ЛИКОВНА КУЛТУРА – Биљана Спаловић, Драган Вићентић; 
17. МУЗИЧКА КУЛТУРА - Зоран Жупић, Игњат Милићевић 
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Дежурство на писменимиспитима 
 
31.5.2021. – Александар Пековић, Кристина Ратковић, Борис 
Илић, Светлана Стојановић, Вукашин Тарабић, Јанко Божовић, 
Емилија Тодоровић, Љубиша Вранешевић, Ковачевић Соња, 
Драган Вићентић 
Помоћни дежурни - Биљана Шоловић, Цмиљка Васовић, 
Милијана Аћимовић, Светлана Кнежевић 
2.6.2021. – Александар Пековић,  Борис Илић, Љубиша 
Вранешевић, Ковачевић Соња, Милена Миленковић, Зорица 
Старчевић, Желимирка Глинтић, Катарина Смиљанић, Емилија 
Тодоровић, Радмила Бошњаковић, Анка Мисаиловић, Мира 
Марјановић 
Помоћни дежурни - Милијана Аћимовић, Цмиљка Васовић, 
Вукашин Тарабић, Светлана Кнежевић 
 
 

Табеларни преглед успеха ученика на матурском испиту у 
јуну 2021. г. 

 

разред и 
одељење 

 

одлични 
врло 
добри 

 

добри 
 

довољни 
 

укупно 

IV1 23 8 - - 31 

IV2 18 13 - - 31 

IV3 27 2 - - 29 

IV4 10 17 1 - 28 

IV5 18 13 1 - 32 

IV6 19 8 - - 27 

укупно 115 61 2 - 178 
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Теме на матурском писменом испиту из српског језика и 
књижевности 
 
1. Памтићу 
2. Радује ме... 
3. Симболизација свакодневице у причи „Шетње поред реке“ 
4. Још једна одредница за „Хазарскиречник“ 
 
На матурском писменом испиту из енглеског језика задате су 
следеће теме: 
 
1. Mrs. Dalloway by Virginia Woolf 
2. Sons and Lovers by by D.H. Lawrence 
3. About the Author – by John Colapinto 
4. Man and Boy - by Tony Parsons 

 
На матурском писменом испиту из руског језика задате су 
следеће теме: 
 
1. Людмила Улицкая - Сонечка  
2. Нежный троллинг - Фильм-биография Туве Янссон 
3. А.П.Чехов - Каштанка 
4. Л.Н.Толстой - Воскресение 
 
На матурском писменом испиту из италијанског језика 
задате су следеће теме: 
 
1. Тrattato da Repubblica  
2. Аdattato da Rita Levi Montalcini, Elogio all'imperfezione 
3. Аdattato da Naldini, M.C.,Grammaticando 
4. Аdattato da Ignone,A. Primi piani sugli italiani 
 
На матурском писменом испиту из немачког језика задате су 
следеће теме: 
 
1. Lebenslauf – Hermann Hesse 
2. Tag der deutschen Einheit 
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3. Måneskin 
4. Franz Kafka - Heimkehr 
 
На матурском писменом испиту из шпанског језика задате су 
следеће теме: 
 
1. Fuera de nuestro alcance 
2. Adaptado de https://espanol.lingolia.com/es/comprension-

lectora/b2 
3. texto adaptado de El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón 
4. Тexto adaptado de https://www.efesalud.com/tras-confinamiento-

playa-montana-vacaciones/ 
 
 
Матурски задаци из математике  
 
I група 

1. Одредити функције f(x) и g(x) које задовољавају услове

    1
1

1

1

1
211 

























 x

x

x
g

x

x
fxxxgxf . 

2. а) Упростити израз 
1

32
:

232

384
2

2









x

x

xx

xx
. 

б) Не решавајући квадратну једначину   01122  xmmx  

одредити m тако да једначина испуњава услов 32
212

2
1  xxxx

. 
3. Решити једначине: 

а) 5
1log5


x

x ;          б) 2log8loglog5 2

4

3
4

4

2  xxx
x

x

x . 

4. Израчунати: 

а) 
















 xxx

3

4
coscos

3

4
cos 222 

;б)
00 80sin

3

80cos

1
 . 

5. Израчунати површину фигуре ограничене линијама x2+y2=4 и 
y2=3x  20  x . 

https://espanol.lingolia.com/es/comprension-lectora/b2
https://espanol.lingolia.com/es/comprension-lectora/b2
https://www.efesalud.com/tras-confinamiento-playa-montana-vacaciones/
https://www.efesalud.com/tras-confinamiento-playa-montana-vacaciones/
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IIгрупа 

1.  а) Упрости израз 


















 3

3
1

22

2

2

2

22 x

xx

aaxxxaax

x
; 

б) Реши неједначину .1
32

32






x

x  

2.  Дата је квадратна једначина )34)(3(4 2  xmx  m реалан 

број. Одредити вредност реалног броја m да једначина има 
реална и различита решења која задовољавају услов 

3

14

1

2

2

1 
x

x

x

x
 

3.  Реши једначине а) 1

1

104

5

45,02   xx
; 

б) .2cos3sin  xx  

4.  У тачкама пресека праве 3x+y–5=0 и кружнице x2+y2–
2x+6y+5=0 конструисане су тангенте на кружницу. Одредити 
угао између тангенти. 

5. Дат је бином 

n

x

x
















12

1
2  

a) Одредитиnтако да је збир биномних коефицијената 
последња три члана 22.        
б) Одредити ону вредност x за који је збир трећег и петог 
члана датог бинома 135. 

 
III група 

1. Решити једначину по х (а дати реалан број) 

1

3

33

2

1

33

33

4
2

2

2

2












 xx

a

x

a

x

a
. 

2. Решити једначине: 

а) 3421 53537   xxxx ; б) 211222 2

5

2

1

2

1


 xxx

. 
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3. Одредити к тако да је за свако х испуњена неједнакост 

.3
1

1
2

2






xx

xkx
 

4. а) Решити једначину 
8

5
cossin 44  xx ; 

б) Решити неједначину 2cossin3  xx . 

5. Једнакокраки трапез основица 2 cm и 3 cm и оштрим углом 
600, ротира  око мање основице. Израчунати површину и 
запремину насталог тела. 

 
IV група 
 

1. Решити једначину 235223  xxx . 

2. Нерешавајући квадратну једначину  

    0122 2  mxmxm  одредити параметар m тако да 

решења задовољавају услов
4

511
2
2

2
1


xx

. 

3. Решити неједначине: 

а) 1cossin  xx ;    б) 03sin3sin2 2  xx . 

4. Дата је права 062  yx и парабола xy 22  . Одредити: 

а) пресечне тачке праве и параболе; 
б) тангенте у пресечним тачкама; 
в) угао под којим се секу права и парабола. 

5. Три броја чији је збир 93 чине геометријски низ. Исти 
бројеви се могу узети као први, други и седми члан 
аритметичког низа. Наћи те бројеве. 
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Резултати полагања матурског испита у јунском испитном року 
 

Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

IV1 

Анђић Н. 
Анастасија 

Српски језик и књ. 5 Социологија 
,,Појам толеранције” 

5 5,00 
Факултет 

примењених 
уметности Енглески језик 5 

Бешевић А. 
Катарина 

Српски језик и књ. 4 Ликовна култура 
,,Фидија” 

5 4,67 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Богдановић З. 
Андријана 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Одлике софократије” 

5 4,00 
Факултет 

техничких наука Енглески језик 5 

Богдановић Р. 
Инес 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Холандско сликарство седамнаестог века” 

5 5,00 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Божић Г. 
Анђела 

Српски језик и књ. 3 Енглески језик 
,,Charlie Chaplin - life and work” 

5 4,33 ПИМ 
Енглески језик 5 

Божић Г. 
Драшко 

Српски језик и књ. 4 Историја 
,,Душанов законик” 

5 4,67 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Васић Б. 
Ђурђина 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Руске средњовековне иконе” 

5 5,00 
Факултет 

техничких наука Енглески језик 5 

Вуловић В. 
Вања 

Српски језик и књ. 4 
Социологија 
,,Девијантност” 

5 4,67 

Факултет за 
специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 
Енглески језик 5 

Гардић З. 
Лазарела 

Српски језик и књ. 4 Историја 
,,Деспот Ђурађ Бранковић и последња одбрана” 

4 4,33 Правни факултет 
Енглески језик 5 

 

9
6
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Драговић М. 
Теодора 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Истанбул” 

5 5,00 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Ђурић И. Ива 
Српски језик и књ. 5 Географија 

,,Фиренца” 
5 5,00 

Факултет 
политичких наука Енглески језик 5 

Ивановић Д. 
Петар 

Српски језик и књ. 3 Историја 
,,Социјалистичке идеје у Србији од настанка до 
1912. год.” 

5 4,33 ФОН 
Енглески језик 5 

Јањић О. Лана 
Српски језик и књ. 4 Филозофија 

,,Хеленистичка филозофија” 
5 4,67 

Архитектонски 
факултет Енглески језик 5 

Јањић О. Сара Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Хромозомске мутације” 

5 5,00 
Медицински 

факултет Енглески језик 5 

Јездимировић 
Г. Марта 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Атина” 

5 4,67 
Факултет 

политичких наука Енглески језик 5 

Јоковић Д. 
Милица 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Срце човека” 

5 5,00 ФОН 
Енглески језик 5 

Костадиновић 
М. Мина 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Монизам у античкој филозофији” 

5 4,33 
Филозофски 

факултет Енглески језик 5 

Кубуровић А. 
Теодора 

Српски језик и књ. 4 Филозофија 
,,Јонска филозофија” 

5 4,67 ФОН 
Енглески језик 5 

Куљанин Б. 
Мина 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Филозофија и мит” 

5 4,33 
Филолошки 

факултет Енглески језик 5 

Милићевић Н. 
Вања 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Фовизам” 

5 5,00 
Факултет 
ликовних 
уметности Енглески језик 5 

9
7
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Милошевић Р. 
Анастасија 

Српски језик и књ. 4 Филозофија 
,,Никомахова етика” 

5 4,67 
Факултет 

примењених 
уметности Енглески језик 5 

Михаиловић Г. 
Бранкица 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Мадрид” 

5 5,00 
Грађевински 

факултет Енглески језик 5 

Обрадовић Д. 
Марија 

Српски језик и књ. 4 Биологија 
,,Сида” 

5 4,67 
Саобраћајни 

факултет Енглески језик 5 

Перишић Г. 
Јелена 

Српски језик и књ. 3 Биологија 
,,Генетичка варијабилност” 

5 4,33 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Поповић В. 
Катарина 

Српски језик и књ. 5 Социологија 
,,Социологија уметности” 

5 5,00 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Ристановић М. 
Исидора 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Панкреас” 

5 5,00 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Стојановић Д. 
Мина 

Српски језик и књ. 4 Биологија 
,,Ехинококус” 

5 4,67 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Терзић П. 
Анастасија 

Српски језик и књ. 4 Рачунарство и информатика 
,,Форматирање текста и стилови  Word-у” 5 4,67 

Факултет 
техничких наука Енглески језик 5 

Ћалдовић Д. 
Сташа 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Уметност Месопотамије” 5 5,00 

Медицински 
факултет Енглески језик 5 

Читаковић З. 
Софи 

Српски језик и књ. 3 Историја 
,,Спартанско васпитање” 5 4,33 Сингидунум 

Енглески језик 5 

Шако Р. 
Јована 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Шкотска” 5 4,67 Правни факултет 

Енглески језик 5 
 
 

9
8
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

IV2 

Благојевић 
Ж.Ана 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Дворци Лоаре” 5 5,00 ФОН 

Енглески језик 5 

Божовић 
М.Ивана 

Српски језик и књ. 5 Српски језик и књижевност 
,,Позиција приповедача у приповеткама Лазе 
Лазаревића” 

5 5,00 
Филолошки 

факултет Енглески језик 5 

Вујисић 
Ж.Драгана 

Српски језик и књ. 5 Историја 
,,Наполеон Бонапарта” 5 5,00 Правни факултет 

Енглески језик 5 

Демировић 
A.Никола 

Српски језик и књ. 4 Енглески језик 
,,Guy Ritchie- life and work” 5 4,67 ФОН 

Енглески језик 5 

Димитријевић 
Д.Нађа 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Букурешт” 5 4,67 Правни факултет 

Шпански језик 5 

Ђокић Д. 
Невена 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Степен” 5 5,00 ФОН 

Енглески језик 5 

Ђокић 
М.Тамара 

Српски језик и књ. 3 Енглески језик 
,,West Side Story” 5 4,33 

Филолошки 
факултет Енглески језик 5 

Ђурић П. 
Ана 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Гејзери” 5 5,00 

Грађевински 
факултет Шпански језик 5 

Зорзић 
Б.Тамара 

Српски језик и књ. 5 Енглески језик 
,,Christopher Nolan- life and work” 5 5,00 

Филолошки 
факултет Енглески језик 5 

Јанковић М. 
Ивана 

Српски језик и књ. 3 Географија 
,,Плантаже чаја и зачина у свету” 5 4,33 Факултет Унион 

Енглески језик 5 

Јевђић А. 
Николина 

Српски језик и књ. 3 Социологија 
,,Млади као социјална категорија” 5 4,33 

Филозофски 
факултет Енглески језик 5 

       

9
9
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Јевтић Д. 
Мина 

Српски језик и књ. 5 Филозофија 
,,Учење и сећање по Платону” 5 5,00 

Архитектонски 
факултет Енглески језик 5 

Јевтовић 
Д.Милица 

Српски језик и књ. 3 Историја 
,,Мајски преврат” 4 4,00 Правни факултет 

Руски језик 5 

Јеремић 
С.Марта 

Српски језик и књ. 4 Енглески језик 
,,Peaky Blinders” 5 4,67 

ca Foscari university 
in Venice Енглески језик 5 

Јовановић З. 
Нина 

Српски језик и књ. 4 Енглески језик 
,,Friends” 5 4,33 Правни факултет 

Енглески језик 4 

Јовановић 
М.Драгана 

Српски језик и књ. 3 Биологија 
,,Даунов синдром” 5 4,33 

Медицински 
факултет Шпански језик 5 

Ковачевић 
М.Сања 

Српски језик и књ. 3 Историја 
,,Кнегиња Љубица” 4 4,00 Правни факултет 

Руски језик 5 

Марић 
В.Милица 

Српски језик и књ. 5 Српски језик и књижевност 
,,Слика света у Проклетој авлији” 5 5,00 

Филолошки 
факултет Енглески језик 5 

Милановић 
Б.Александра 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Кантова етика” 5 4,33 

Факултет 
безбедности Шпански језик 5 

Милинковић 
М.Ања 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Охридско језеро” 5 5,00 Правни факултет 

Шпански језик 5 

Миличевић Р. 
Јелена 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Темишвар” 5 5,00 Правни факултет 

Шпански језик 5 

Мишић 
Ж.Јована 

Српски језик и књ. 3 Енглески језик 
,,Oscаr Wilde- life and work” 5 4,33 ФДУ 

Енглески језик 5 

       

1
0

0
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Пековић 
З.Невена 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Софистички релативизам” 5 4,33 

Пољопривредни 
факултет Шпански језик 5 

Петровић 
Г.Анђела 

Српски језик и књ. 4 Енглески језик 
,,Coraline” 5 4,67 

Филозофски 
факултет Енглески језик 5 

Скоковић 
В.Ана 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Крв и лимфа код човека” 5 5,00 

Медицински 
факултет Енглески језик 5 

Сретеновић 
Д.Тамара 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Метод као нужан услов сазнања” 5 4,33 

Факултет 
безбедности Енглески језик 5 

Станић Н. 
Иван 

Српски језик и књ. 3 Филозофија 
,,Филозофија Серена Кјеркегора” 5 4,33 

Факултет 
безбедности Енглески језик 5 

Тасић Н. 
Тијана 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Експоненцијалне једначине и неједначине” 5 5,00 ФОН 

Шпански језик 5 

Тијанић 
Ж.Тамара 

Српски језик и књ. 4 Филозофија 
,,Платон и Аристотел- упоредна анализа” 5 4,67 

Факултет 
безбедности Шпански језик 5 

Филиповић 
Р.Аница 

Српски језик и књ. 3 Енглески језик 
,,Martin Scorsese - life and work” 5 4,33 

Факултет 
безбедности Енглески језик 5 

Шпијуновић 
Ж.Анђела 

Српски језик и књ. 5 Филозофија 
,,Филозофија хришћанства” 5 5,00 ФДУ 

Шпански језик 5 

IV3 

Аћимовић Г. 
Владисав 

Српски језик и књ. 4 Биологија 
,,Скелет човека” 

5 4,67 
Медицински 

факултет Енглески језик 5 

Баћковић А. 
Јана 

Српски језик и књ. 5 Филозофија 
,,Врлина и знање” 

5 5,00 
Филолошки 

факултет Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Браловић М. 
Неда 

Српски језик и књ. 5 Психологија 
,,Формирање првог утиска” 

5 5,00 
Филозофски 

факултет Енглески језик 5 

Вукомановић Б. 
Магдалена 

Српски језик и књ. 5 Италијански језик 
,,Michelangelo Buonarotti” 

5 5,00 ТМФ 
Италијански језик 5 

Глогињић А. 
Ана 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Путевима кафе” 

5 4,67 
Филолошки 

факултет Енглески језик 5 

Дидановић Р. 
Вања 

Српски језик и књ. 5 Филозофија 
,, Tabularasa- Џон Лок” 

5 5,00 
Филозофски 

факултет Енглески језик 5 

Ђорђевић Д. 
Ивана 

Српски језик и књ. 5 Социологија 
,,Породица и социологија породице ” 

5 5,00 
Филолошки 

факултет Енглески језик 5 

Ерић Ц. 
Валентина 

Српски језик и књ. 4 Филозофија 
,,Елејска онтологија ” 

5 4,67 
Машински 
факултет Енглески језик 5 

Илић Р. 
Исидора 

Српски језик и књ. 4 Биологија 
,,Наследне болести изазване мутацијама на X 
хромозому” 

5 4,67 
Стоматолошки 

факултет Италијански језик 5 

Јанковић Г. 
Владана 

Српски језик и књ. 5 Италијански језик 
,, Sicilija” 

5 5,00 ФОН 
Енглески језик 5 

Јанковић Н. 
Анастасија 

Српски језик и књ. 5 Музичка култура 
,,Опера у Италији у 19. веку” 

5 5,00 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Јањић А. 
Сандра 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Рио де Жанеиро” 

5 5,00 
Факултет 

политичких наука Енглески језик 5 

Јоксовић Б. 
Павле 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Нумеричка аберација хромозома” 

5 5,00 
Стоматолошки 

факултет Енглески језик 5 

Крсмановић Б. 
Катарина 

Српски језик и књ. 5 Социологија 
,,Уметничко дело и кич као друштвене појаве” 

5 5,00 Правни факултет 
Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Курлагић П. 
Александра 

Српски језик и књ. 5 Музичка култура 
,,Болеро у Русији у 19. и 20. веку” 

5 5,00 
Криминалистичко

- полицијска 
академија Енглески језик 5 

Лазаревић С. 
Мина 

Српски језик и књ. 4 Музичка култура 
,,Травијата” 

5 4,67 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Лукић М. 
 Елена 

Српски језик и књ. 4 Социологија 
Друштвени покрети 

5 4,67 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Марић М. 
Теодора 

Српски језик и књ. 5 Филозофија 
,,Француско просветитељство у филозофији” 

5 5,00 
Факултет 

техничких наука Енглески језик 5 

Мутић Б. 
 Јована 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Познањ” 

5 5,00 
Економски 
факултет Енглески језик 5 

Пејић Д. 
 Дуња 

Српски језик и књ. 4 Социологија 
,,Политичка, социјална и културна права” 

5 4,67 Правни факултет 
Енглески језик 5 

Петронијевић 
Н. Александра 

Српски језик и књ. 4 Математика 
,,Призма” 

5 4,67 ФОН 
Италијански језик 5 

Радојичић М. 
Тијана 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Лос Анђелес и Холивуд” 

5 4,67 
Економски 
факултет Енглески језик 5 

Ристић З. 
Марија 

Српски језик и књ. 5 Социологија 
,,Политика” 

5 5,00 Правни факултет 
Италијански језик 5 

Савковић С. 
Сандра 

Српски језик и књ. 4 Математика 
,,Тригонометрија правоуглог троугла” 

5 4,67 ФОН 
Енглески језик 5 

Симић Д. 
 Ива 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Уметност авангарде” 

5 5,00 
Виша школа 
примењених 
уметности Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Спасојевић Р. 
Теодора 

Српски језик и књ. 4 Филозофија 
,,Филозофија и друге области” 

5 4,67 ФОН 
Енглески језик 5 

Тодорић Б. 
Анастасија 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Венеција” 

5 5,00 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Цицварић Р. 
Павле 

Српски језик и књ. 3 Социологија 
,,Савремене социолошке теорије” 

5 4,33 
Факултет 

политичких наука Енглески језик 5 

Шопаловић И. 
Јован 

Српски језик и књ. 4 Историја 
,,Ратко Шопаловић” 

4 4,33 Правни факултет 
Енглески језик 5 

IV4 
Андрић Г. 
Андријана 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Примена извода” 

5 5,00 
Машински 
факултет Математика 5 

Благојевић Ж. 
Тијана   

Српски језик и књ. 3 Социологија 
,,Демократија ” 

5 4,33 ФТН 
Енглески језик 5 

Гођевац С. 
Маријана 

Српски језик и књ. 4 Хемија 
,, Нуклеинске киселине” 

5 4,67 
Медицински 

факултет Енглески језик 5 

Драгутиновић 
М. Страхиња 

Српски језик и књ. 3 Физика 
,,Доплеров ефекат” 

5 3,33 ФОН 
Математика 2 

Ђаповић З. 
Ања 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,, Тригонометријске једначине и неједачине” 

5 5,00 ЕТФ 
Математика 5 

Ђокић М.  
Иван 

Српски језик и књ. 2 Географија 
,,Гнежевина Монако” 

5 4,00 VISER 
Шпански језик 5 

Ђокић М. 
Тамара 

Српски језик и књ. 3 Хемија 
,,Азот и једињења” 

5 4,33 
Стоматолошки 

факултет Eнглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Ђокић М. 
Тијана 

Српски језик и књ. 3 Хемија 
,,Хормони” 

5 4,33 
Медицински 

факултет Eнглески језик 5 

Ђурић Б. 
Милош 

Српски језик и књ. 3 Математика 
,,Површина троугла” 

4 4,00 ФОН 
Eнглески језик 5 

Жеравичић В. 
Софија 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Хипофиза код човека-грађа и функција” 

5 5,00 
Медицински 

факултет Eнглески језик 5 

Живковић Р. 
Наталија 

Српски језик и књ. 2 Хемија 
,,Алкохоли” 

5 4,00 
Фармацеутски 

факултет Eнглески језик 5 

Јањушевић Г. 
Јован 

Српски језик и књ. 3 Математика 
,,Једначина кружнице” 

5 4,33 ФОН 
Математика 5 

Јездимировић 
Р. Јован 

Српски језик и књ. 3 Биологија 
,,Улоге бактерија ” 

5 4,33 РАФ 
Енглески језик 5 

Јеротијевић Г. 
Огњен 

Српски језик и књ. 2 Математика 
,,Ирационалне једначине и неједначине ” 

4 3,67 ФОН 
Математика 5 

Јовановић Н. 
Ђорђе 

Српски језик и књ. 2 Географија 
,,Кипар” 

5 4,00 
Факултет 

техничких наука Енглески језик 5 

Лијескић Д. 
Сандра 

Српски језик и књ. 5 Енглески језик 
,,Transgenerational Conflict In Romeo and Juliet” 

5 5,00 
Филолошки 

факултет Енглески језик 5 

Лучић Д. 
 Лука 

Српски језик и књ. 4 Хемија 
,,Моносахариди” 5 4,67 

Медицински 
факултет Шпански језик 5 

Мандић Д. 
Исидора 

Српски језик и књ. 3 Географија 
,,Сан Марино” 5 3,67 ФОН 

Математика 3 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Марачић Б. 
Јелена 

Српски језик и књ. 3 Ликовна култура 
,,Ђура Јакшић ” 

5 4,33 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Маричић З. 
Марија 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Српско - византијски стил” 

5 5,00 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Миличевић М. 
Кристина 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Овчарско - кабларски манастири ” 

5 5,00 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Секулић Д. 
Никола 

Српски језик и књ. 2 Биологија 
,,Систем органа за излучивање код човека” 5 4,00 

Медицински 
факултет Eнглески језик 5 

Селаковић Р. 
Лука 

Српски језик и књ. 2 Географија 
,,Болоња” 5 4,00 КПУ 

Енглески језик 5 

Селаковић С. 
Миливоје 

Српски језик и књ. 2 Географија 
,,Краљевина Данска” 5 3,67 

Медицински 
факултет Шпански језик 4 

Симић Б.  
Јана 

Српски језик и књ. 4 Математика 
,,Биномна формула” 

5 4,67 ЕТФ 
Математика 5 

Томић Б.  
Вања 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Логаритамске једначине и неједначине” 

5 5,00 ЕТФ 
Математика 5 

Узуновић Р. 
Ђорђе 

Српски језик и књ. 4 Социологија 
,,Вебер о типовима власти” 

5 4,00 
Машински 
факултет Математика 3 

Шопаловић А. 
Петар 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Елипса” 

5 5,00 ФОН 
Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

IV5 

ВасиљевићВ.Бо
рко 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Извод функција” 

5 5,00 ЕТФ 
Математика 5 

Видић А. 
Катарина 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Хромозомске аберације ” 

5 5,00 
Фармацеутски 

факултет Италијански језик 5 

Гаговић З. 
Ангелина 

Српски језик и књ. 4 Биологија 
,,Анатомија централног нервног система ” 

5 4,67 
Universita Cattolica 

del Sacro Cuore Италијански језик 5 

Грковић Н. 
Ана 

Српски језик и књ. 3 Географија 
,,Куба” 

5 4,00 Правни факултет 
Енглески језик 4 

Гускић З. 
Милица 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Обрада примарног транскрипта” 5 4,67 

Медицински 
факултет Италијански језик 4 

Дамјановић Д. 
Петар 

Српски језик и књ. 5 Физика 
,,Проводне линије” 5 5,00 ЕТФ 

Италијански језик 5 

Доганџић В. 
Алекса 

Српски језик и књ. 4 Физика 
,,Закони одржања у физици” 5 4,67 

Машински 
факултет Енглески језик 5 

Ђенић С.  
Ђорђе 

Српски језик и књ. 3 Математика 
,,Тригонометријски круг” 4 4,00 

Машински 
факултет Руски језик 5 

Ђурић Н. 
Ђурђина 

Српски језик и књ. 3 Географија 
,,Нови Зеланд” 5 4,33 Правни факултет 

Енглески језик 5 

Зарић М.  
Ђорђе 

Српски језик и књ. 4 Физика 
,,Нуклеарни реактори” 5 4,67 

Машински 
факултет Енглески језик 5 

Јовановић З. 
Марија 

Српски језик и књ. 3 Ликовна култура 
,,Фрушкогорски манастири” 5 4,33 

Архитектонски 
факултет Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Јовановић М. 
Вељко 

Српски језик и књ. 2 Математика 
,,Синусна и косинусна теорема” 4 3,67 ФОН 

Енглески језик 5 

Јовановић Р. 
Александра 

Српски језик и књ. 2 Географија 
,,Тоскана” 5 3,67 

Економски 
факултет Енглески језик 4 

Ковачевић В. 
Лука 

Српски језик и књ. 2 Математика 
,,Примена сличности на правоугли троугао” 4 3,67 

Машински 
факултет Енглески језик 5 

Ковачевић С. 
Андријана 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Купа и зарубљена купа” 4 4,00 ПМФ 

Руски језик 5 

Костић З. 
Бојана 

Српски језик и књ. 5 Математика 
,,Логаритам и његова својства” 5 5,00 ФОН 

Руски језик 5 

Љујић Д. 
Андријана 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Промене у структури хромозома” 5 5,00 

London Southbank 
University (LSBU) Енглески језик 5 

Маљукан П. 
Милош 

Српски језик и књ. 3 Историја 
,,Начертаније” 5 4,33 

Машински 
факултет Maтематика 5 

Мартић М. 
Саво 

Српски језик и књ. 2 Математика 
,,Аритметички низ” 4 3,33 

Факултет 
техничких наука Maтематика 4 

Милутиновић Р. 
Неда 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Узроци и последице сушења шума” 5 5,00 ТМФ 

Енглески језик 5 

Милутиновић 
С. Вељко 

Српски језик и књ. 4 Хемија 
,,Хемија липида” 5 4,67 

Фармацеутски 
факултет Енглески језик 5 

Митрашиновић 
Б. Катарина 

Српски језик и књ. 5 Историја 
,,Цариград” 5 5,00 Правни факултет 

Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Митровић Р. 
Никола 

Српски језик и књ. 5 Рачунарство и информатика 
,,Основе HTML језика” 5 5,00 ЕТФ 

Математика 5 

Пејичић Љ. 
Вукашин 

Српски језик и књ. 3 Математика 
,,Геометријски низ” 5 4,33 

Математички 
факултет Енглески језик 5 

Петровић Р. 
Андреј 

Српски језик и књ. 5 Музичка култура 
,,Франц Лист” 5 5,00 SAE institute 

Енглески језик 5 

Пећинар Б. 
Марина 

Српски језик и књ. 5 Хемија 
,,Угљеник и његова једињења” 5 5,00 

Хемијски 
факултет Енглески језик 5 

Радојевић М. 
Лазар 

Српски језик и књ. 4 Биологија 
,,Узроци и последице глобалног загревања” 5 4,00 

Грађевински 
факултет Математика 3 

Спасић Д. 
Наташа 

Српски језик и књ. 4 Математика 
,,Тригонометријски облик комплексног броја” 5 4,67 ЕТФ 

Математика 5 

Тановић С. 
Невена 

Српски језик и књ. 5 Хемија 
,,Хлор и његова једињења” 5 5,00 

Стоматолошки 
факултет Енглески језик 5 

Тешић Д.  
Ђорђе 

Српски језик и књ. 2 Математика 
,,Експоненцијална функција” 5 4,00 ФОН 

Математика 5 

Турудић Т. 
Бојана 

Српски језик и књ. 3 Математика 
,,Парабола” 4 4,00 Војна академија 

Руски језик 5 

Цветиновић М. 
Богдан 

Српски језик и књ. 5 Музичка култура 
,,Николај Римски - Корсаков” 5 5,00 SAE institute 

Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

IV6 

Бошковић С. 
Михаило 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Аутономне органеле - пластиди и митохондрије” 5 5,00  

Енглески језик 5 

Веизовић Ж. 
Марта 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Антибиотици” 5 5,00 

Фармацеутски 
факултет Енглески језик 5 

Гавриловић М. 
Марта 

Српски језик и књ. 5 Ликовна култура 
,,Романичка архитектура” 5 5,00 

Факултет 
техничких наука Енглески језик 5 

Гавриловић Р. 
Павле 

Српски језик и књ. 3 Биологија 
,,Респираторни систем код човека” 5 4,33 

Медицински 
факултет Енглески језик 5 

Гардић Г. 
Алекса 

Српски језик и књ. 5 Историја 
,,Арчибалд Рајс” 5 4,67 

Факултет 
техничких наука Математика 4 

Гордић Н. 
Стефан 

Српски језик и књ. 3 Биологија 
,,Фамилија ружа” 5 4,33 

Факултет 
техничких наука Енглески језик 5 

Ђукић П.  
Јелена 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Биљке и алге као индикатори загађења воде” 5 5,00 ТМФ 

Енглески језик 5 

Ђурић Н. 
Милица 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Грађа и физиологија дигестивног система код 
човека” 

5 5,00 
Медицински 

факултет Енглески језик 5 

Јевтић М.  
Лазар 

Српски језик и књ. 3 Географија 
,,Баварска” 5 4,00 Правни факултет 

Енглески језик 4 

Јоковић П. 
Анђела 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Брисел” 5 4,67 ФОН 

Математика 5 

Кнежевић З. 
Ива 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Крит”  5 5,00 ЕТФ 

Математика 5 

1
1
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Копуновић Г. 
Анђела 

Српски језик и књ. 4 Енглески језик 
,,Pride and Prejudice Jane Austen” 5 4,33 ФОН 

Математика 4 

Тодоровић Љ. 
Даница 

Српски језик и књ. 5 Енглески језик 
,,Don’t Panic: Life and Work Of Douglas Adams” 5 5,00 

Факултет 
техничких наука Енглески језик 5 

Лекај Л. 
 Леа 

Српски језик и књ. 4 Енглески језик 
,,Fiwe feet Apart” 5 4,67 

ФМК- 
психологија Енглески језик 5 

Милојевић М. 
Инга 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Рецесивно наслеђивање преко X- хромозома” 5 5,00 

Медицински 
факултет Енглески језик 5 

Милосављевић 
М. Лука 

Српски језик и књ. 3 Немачки језик 
,,Meine Ertuhrung in Deutshland” 5 4,33 

Грађевински 
факултет Немачки језик 5 

Младеновић М. 
Милица 

Српски језик и књ. 4 Математика 
,,Квадратна функција” 5 4,67 

Математички 
факултет Математика 5 

Николић М. 
Никола 

Српски језик и књ. 4 Географија 
,,Сеоски туризам у Србији” 5 3,67 

Машински 
факултет Математика 2 

Новаковић С. 
Стефан 

Српски језик и књ. 5 Историја 
,,Џон Фицџералд Кенеди” 5 4,67 ЕТФ 

Математика 4 

Росић М.  
Ања 

Српски језик и књ. 5 Енглески језик 
,,The life and Work of William Blake and his 
Lasting  Influence” 

5 5,00 
Архитектонски 

факултет Енглески језик 5 

Симић Д.  
Петра 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,Грађа и функција срца код човека” 5 5,00 

Медицински 
факултет Енглески језик 5 

Смиљанић М. 
Павле 

Српски језик и књ. 5 Физика 
,,Михајло Пупин” 5 5,00 ЕТФ 

Енглески језик 5 
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Презиме и име Предмети Оц. Предмет и тема Оц. Успех Жели да упише 

Трипковић Д. 
Лука 

Српски језик и књ. 5 Физика 
,,Неутронске звезде” 5 5,00 

Грађевински 
факултет Математика 5 

Филиповић И. 
Сара 

Српски језик и књ. 5 Енглески језик 
,,Alice's  Adventures in Wonderland” 5 5,00 

Филозофски 
факултет Енглески језик 5 

Црнић Д. 
Јелисавета 

Српски језик и књ. 5 Биологија 
,,РНК” 5 5,00 

Медицински 
факултет Енглески језик 5 

Чанчаревић В. 
Марко 

Српски језик и књ. 3 Биологија 
,,Слонови” 5 4,00 

Машински 
факултет Енглески језик 4 

Шкодрић Н. 
Кристина 

Српски језик и књ. 5 Географија 
,,Нови Зеланд” 5 5,00 ЕТФ 

Математика 5 
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НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ 

 
Најуспешнији матуранти 
 

На седници Наставничког већа одржаној 8.6.2021. године, 
проглашени су ученик генерације, носиоци дипломе „Вук 
Караџић“ и специјалних диплома за изузетан успех из појединих 
предмета за школску 2020/21. 
 
Носиоци дипломе „Вук Караџић“ 
 
IV1 

1. Ђурђина Б. Васић 
 

IV2 

1. Милица В. Марић  
2. Ања М. Милинковић  
 
IV3 
1. Владана Г. Јанковић  
 
IV4 

1. Вања Б. Томић 
 
IV5 

1. Борко В. Васиљевић 
2. Петар Д. Дамјановић  
3. Никола Љ. Митровић 

 
IV6 

1. МартаЖ. Веизовић 
2. ИваЗ. Кнежевић 
3. КристинаН. Шкодрић 
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Ученик генерације 
 
Ученик генерације је Петар Д. Дамјановић 

Петар је школовње у нашој школи започео већ као изузено 
успешан ђак, са многобројним наградама на државним 
такмичењима из разоврсних области и као ђак генерације 
Основне школе „Нада Матић“.  На самом почетку своју 
изврсност доказао је освојивши броназну медаљу на 
Међународној јуниорској научној олимпијади (International 
Junior Science Olympiad) у Холандији у конкуренцији од преко 
300 ученика из преко 50 земаља широм света. Ово такмичење је 
специфично по томе што ученици истовремено одмеравају своја 
знања из три научне области (физике, хемије и биологије) и 
састоји се од теоретског и експерименталног дела. С обзиром на 
то да програм Олимпијаде обухвата целокупно гимназијско 
градиво из наведене три области и да их је Петар као ученик 
првог разреда гимназије без проблема савладао његов успех 
чини још већим.  

У току четири годинe школовања, освојио је бројне 
награде на републичким такмичењима из физике и хемије. 
Прошле године остварио је пласман на Међународни турнир 
младих физичара (International Young Physicists’ Tournament) 
који је требало да буде одржан у Грузији  током јесени. 
Међутим, због пандемије вируса ковид 19 такмичење је 
отказано. За ово такмичење на ком ученици добијају проблеме из 
физике за које морају да развију теорију, поставе хипотезе, 
осмисле и реализују експерименте и након тога обрађују 
добијене резултате, неопходан је завидан ниво знање физике као 
и методологије научног истраживања. Такође, у фебруару 2020. 
године успешно је  конструисао једноставни троелектродни ЕКГ 
апарат који је представио на ФЕЛИX такмичењу из физике, 
електронике и информатике на Природно-математичком 
факултету у Крагујевцу и освојио прво место на нивоу региона. 
Тиме је показао своју стручност и у тимобластима.  

Поред формалног образовања, вишегодишњи је полазник 
семинара у Истраживачкој станици Петници. Од 2016. године 



 
 

115 
 

када је био полазник Летње научне школе, преко семинара 
хемије и примењене физике и електронике радио је на више 
самосталних истраживачких пројеката у савременим петничким 
лабораторијама тиме овладавајући различитим научним 
методама и техникама. Као последица његовог сталног 
ангажовања и показаног знања у Петници, именован је за 
најмлађег сарадника семинара хемије. Учестововао је у 
организацији семинара за преко 100 ученика осмог разреда, 
држао им предавања и лабораторијске вежбе. Поред тога, 
сарађује са истраживачима са Института за физику са којима 
тренутно пише рад на тему проводних линија који ће ускоро 
бити публикован.  

Почетком ове године примљен је на даље школовање од 
стране два престижна британска универзитета, али је његова 
одлука била да настави школовање у својој земљи. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Петар Д. Дамјановић  

Носиоци дипломе „Вук Караџић“ 
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Ђурђина Б. Васић Милица В. Марић Ања М. Милинковић 

Владана Г. Јанковић Вања Б. Томић Борко В. Васиљевић 

 
Никола Љ. 
Митровић 

Марта Ж. Веизовић Ива З. Кнежевић 
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 Кристина Н. Шкодрић  

 
 
Носиоци специјалних диплома за изузетан успех из појединих 
предмета 
 
Српски језик и књижевност 
За четворогодишње ангажовање у организацији фестивала На 
пола пута: 
1. Ања М. Росић IV6 
2. ДаницаБ. Тодоровић IV6 
3. Mарина Б. Пећинар IV5 
4. Ђорђе М. Зарић IV5 
5. Катарина Б. Крсмановић IV3 
6. Ива Д. Симић IV3 

 
За учешће на републичком такмичењу из српског језика: 
1. Катарина Б.Митрашиновић IV5 

 
За учешће на републичком такмичењу Књижевна олимпијада: 
1. НедаР. Милутиновић IV5 
2. НевенаС. Тановић IV5 
 
Енглески језик 
1. Ђорђе М. Зарић IV5 
2. Катарина Б. Митрашиновић IV5 
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3. Андреј Р. Петровић IV5 
4. Сара И. Филиповић IV6 
5. Даница Б. Тодоровић IV6 
6. Павле М. Смиљанић IV6 

 
Награда издавачке куће Pearson за енглески језик:  
1. Ања М. Росић IV6 
 
Немачки језик : 
1. Марта М. Гавриловић IV6 
2. Даница Б. Тодоровић IV6 
3. Јелисавета Д. Црнић IV6 
4. Ана А. Глогињић IV3 
5. Вања Р. Дидановић IV3 
6. Ивана Д. Ђорђевић IV3 

 
DSD 
1. Марта М. Гавриловић IV6 
 
Италијански језик 
1. Магдалена Б.Вукомановић IV3 
 
Математика: 
1. Лука Д. Трипковић  IV6 
 
Ликовна култура: 
1. Ања М. Росић IV6 
2. Марта М. Гавриловић IV6 
 
Географија 
1. МилицаМарић IV2 
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ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

Сваке године ученици Ужичке гимназије показују добре 
резултате на свим такмичењима. Тиме настављају успешну 
традицију својих претходника. Ни ове школске године нису 
изостали добри резултати. Учествовали смо на многим 
конкурсима и скоро на свим такмичењима које је организовало 
Министарство просвете, Министарство науке и заштите животне 
средине, и разна спортска и друга удружења. Најуспешније 
ученике школа је наградила пригодном књигом.  

 
 

Наставни 
предмет 

Број ученика на такмичењу 

Општинско Окружно Републичко 
Српска 

олимпијада 
У I II III У I II III У I II III У I II III 

Српски језик и 
књижевност 

- - - - 2 - 1 1 - - - - - - - - 

Енглески језик - - - - 6  2 2 3 - - -     

Француски 
језик 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Италијански 
језик 

- - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - 

Немачки језик - - - - - - - - - - - - - - - - 

Шпански језик - - - - - - - - - - - - - - - - 

Историја 21    - - 5 5 - - - - - - - - - - - 

Биологија - - - - - - - - - - - - - - - - 

Математика 20 4 4 4 12 2 1 3 3 1 2 - - - - - 

Математика 
„Мислиша“ 

- - - - - - - - 55 5 4 10 - - - - 

Математички 
турнир 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Програмирање - - - - 9 - - - - - - - - - - - 

Физика 17 6 5 5 15 4 5 3 6 1 2 2 1 - - - 

Хемија - - - - - - - - - - - - - - - - 

Географија 9 9 - - 9 5 4 - 4 - - - - - - - 

Укупно 67 19 9 14 59 11 13 10 72 7 10 12 1 - - - 

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III. награда) ученика постигнутих на свим 
нивоима такмичења у школској 2020/21. Години 
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Најуспешнији такмичари 

 
 
 

Презиме и име 
ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Српски језик и књижевност 

Јана Миливојевић III5 
Душица 
Виторовић 

II  

Катарина 
Митрашиновић 

IV6 
Гордана 
Даниловић 

III  

Енглески језик 

Филиповић Сара IV6 

Бранкица 
Скорковић 

II учешће 

Петровић Андреј IV5 II учешће 

Зарић Ђорђе IV5 III учешће 

Росић Ања IV6 III  

Италијански језик 

Вукомановић 
Магдалена 

IV3 Бојана Броћић III учешће 

Физика 

 Смиљанић Јована IIIр Живојин Павловић I I 

 Петар Дамјановић IV5 Васовић Цмиљка I II 

 Скоковић Ненад IIр Снежана Јевђовић I II 

 Цвијовић Милица II6 Данијела Савић II III 

 Поповић Петар IIIр 

Живојин Павловић 

II III 

 Анђела Продановић IIIр II учешће 

 Ива Павловић III7 / I 

Јован Ћосовић III7 II III 

Максим Зечевећ Iр 

Снежана Јевђовић 

II III 

Вук Шиљковић Iр II / 

Огњен Поповић Iр III / 

Алекса Митровић Iр III / 
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Презиме и име 
ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Математика 

Продановић Анђела IIIр 
Јелисавчић 
Милена  

I I 

Смиљанић Јована IIIр 
Јелисавчић 
Милена 

I II 

Вук Шиљковић Iр Цвијетић Дејан II II 

Јелисавета Поповић Iс 
Глинтић 
Желимирка 

III  

Ненад Скоковић IIр Станковић Марија III  

Петар Поповић IIIр 
Јелисавчић 
Милена 

III  

Јован Ћосовић III7 
Јелисавчић 
Милена 

похвала  

Вања Томић  IV4 Суботић Слободан похвала  

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Васиљевић Борко  IV5 Суботић Слободан  I 

Продановић Анђела IIIр 
Јелисавчић 
Милена 

 I 

Смиљанић Јована IIIр 
Јелисавчић 
Милена 

 I 

Јанковић Мина II7 Суботић Слободан  I 

Шиљковић Вук Iр Цвијетић Дејан  I 

Јевтовић Филип IIр Станковић Марија  II 

Цвијовић Милица II6 Суботић Слободан  II 

Поповић Огњен Iр Цвијетић Дејан  II 

Поњавић Магдалена I7 
Митрашиновић 
Дубравка 

 II 

Дамјановић Петар IV5 Суботић Слободан  III 

Трипковић Лука IV6 Станковић Марија  III 

Бојовић Марија III6 
Јелисавчић 
Милена 

 III 

Поњавић Милан IIIр 
Јелисавчић 
Милена 

 III 

Јевтић Стефан IIр Станковић Марија  III 



 
 

122 
 

Презиме и име 
ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Стевановић Јелена IIр Станковић Марија  III 

Гавриловић Драгица Iр Цвијетић Дејан  III 

Зечевић Максим Iр Цвијетић Дејан  III 

Митровић Алекса Iр Цвијетић Дејан  III 

Поповић Јелисавета Iс 
Глинтић 
Желимирка 

 III 

14 ученика је похваљено 

Географија 

Богићевић Ива II6 

Шоловић Биљана 

 учешће 

Василијевић Вук II3  учешће 

Радељић Јован II6  учешће 

Ћосић Урош II3  учешће 

 
Конкурси 
 
 

Назив конкурса 
Презиме и име 

ученика 
Раз. Ментор Нагр. 

Литерарни конкурси 

Песничка школа „Анђа 
Ђорђевић”  

Миња Лазић  III5 

Душица 
Виторовић 

2. 

Конкурс поводом 
Материца, Коло 
српских сестара 

Миња Лазић  III5 1. 

Теодора Ковачевић  I7 3. 

Николина Лазић  I7 похвала 

Страни језици 

Европски дневник 

Шестовић Урош  III1 Бојана Броћић II 

Павловић Ива III4 
Светлана  
Гавриловић 

III 

Wie lerne ich Deutsch Гавриловић Марта IV6 
Исидора 
Шиљак 

I 

Mein neuer Nаchbar 
Beethoven 

Гавриловић Марта IV6 III 
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Ликовни конкурс 

Међународни ликовни 
конкурс „Мали 
битољски Монмарт“, 
Битољ,  Македонија, 
2021. 

Александра Милојковић III4 
Драган 
Вићентић 

учешће 

Милица Лазић II6 учешће 

Ива Богићевић II6 учешће 

Анђелина Вучетић I6 

Биљана 
Спаловић 

учешће 

Леа Кнежевић I3 учешће 

Кристина Милчановић I1 учешће 

Катарина Љубичић I2 учешће 

Валентина Суботић I2 учешће 

Теодора Вуловић I7 учешће 

Мина Јанковић II7 учешће 

Градски  ликовни 
конкурс Кола српских 
сестара са темом 
„Мајка / Надежда 
Петровић“ 

Александра Милојковић III4 
Драган 
Вићентић 

III 

Градски  ликовни 
конкурс Цркве Светог 
Марка (Старе цркве), 
са темом „Црква у мом 
доживљају“. 

Ива Богићевић II6 
Драган 
Вићентић 

похвала 

Александра Милојковић III4 учешће 

Физика 

Феликс 

Максим Зечевећ Iр 
Снежана 
Јевђовић 

3 

Огњен Поповић Iр 3 

Драгица Гавриловић Iр 3 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Литерарни конкурс поводом Материца 
 

Коло српских сестара Ужице, организoвало је 
традиционални осамнаести литерарни конкурс, поводом 
Материца на тему „Мајка”, за ученике средњих школа. Сваки 
ученик могао је сам да одреди наслов свог рада, а имали су и 
неке понуђене цитате и изреке: 

 
–Мајчина љубав никад не стари  
–Постоје особе чију љубав треба заслужити, то је моја...  
–Мајка је биће најсличније Богу (Николај Велимировић) 
 
Награде су ове године добили само ученици из „Ужичке 

гимназије” и „Медицинске школе”.  
Из наше школе награде су освојиле: прво место – ученица 

Миња Лазић III5, треће место – Теодора Ковачевић I7, а рад 
ученице Николине Лазић 
I7 је био један од 
награђених. 
Ментор награђених 
ученица је професорка 
Душица Виторовић. 

Сви награђени 
ученици добили су и 
књигу и новчану награду. 
Додела награда била је 
после Савиндана у сали 
Парохијског дома у 
Ужицу.  
Најбољи литерарни рад са 
конкурса објављен је у 
часопису Техничке школе 
„Радоје Љубичић” – Петља. 

Душица Виторовић 
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Песничка школа 
 

У Медицинској школи у Ужицу се већ осамнаест година 
заредом одржава Песничка школа „Анђа Ђорђевић”. На овај 
начин они чувају успомену на професорку Анђу Ђорђевић и 
обележавају Светски дан поезије.  

Ове године награђени су ученици – 1. место: Јасна Козица 
IV1 (Медицинска школа), 2. место: Миња Лазић III5 (Ужичка 
гимназија) и 3. место: Лука Милојевић IV2(Медицинска школа). 
Наша ученица Миња Лазић написала је песму на тему „Живот је 
море”. 

 
ЖИВОТ ЈЕ МОРЕ 
 
У заливу времена наше је море, 
И плач оних тек рођених. 
Да ли смо то само досељеници 
Који кратко бораве 
На мору званом живот? 
 
Уосталом, шта је то један век? 
Док се једни радују, 
Други замичу тихо и болно – 
Постају земља и заједно ћуте. 
Живот је море које гласно ћути. 
 
Ходамо тлом мора, 
И они су, тако самоуверено корачали. 
Враћамо се на обале, 
Неко пре, неко касније, 
Али, за ноћ старији. 
Понављајући: Живот је море. 
 
Опиремо се успаванкама 
У страхуда ће до јутра 
Некуд отећи нечије немирно море, 
А живот је море.  

 

Миња Лазић III5 
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Ми смо веслачи по мирном мору 
Коме облак мења таласе, 
И ето буре! Враг би га знао 
Одакле стиже. 
И творац о томе ћути, 
Само каже: Живот је море. 
 
Избачени на пучину живота 
Обала је наш сан и нада, 
И вера да ћемо веслајући 
Зрацима сунца  
Бити укрцани на брод 
Који се давно иселио 
Из наших видика.  
И даље верујемо 
Да живот је море. 
 

Душица Виторовић 
 
Лингвистичка секција 
 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе за 
ученике средњих школа одржано је у недељу, 16. маја 2021. 
године у Економској школи у Ужицу. Ове године, због 
епидемиолошке ситуације, на такмичење су ишли само ученици 
треће и четврте године. Из Ужичке гимназије на окружном 
такмичењу биле су две ученице, које су уједно биле и једине 
такмичарке на нивоу наше општине. Ученица Катарина 
Митрашиновић IV6 освојила је треће место (ментор – професорка 
Годрана Даниловић). Ученица Јана Миливојевић III5 (ментор – 
професорка Душица Виторовић) освојила је друго место и 
пласирала се на Републичко такмичење. Нажалост, Јана 
Миливојевић није била у могућности да оде у Београд на 
Републичко такмичење 30. маја 2021. 

 
Душица Виторовић 
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Читалачки клуб 
 

Читалачки клуб је ове школске године радио у ванредним 
околностима, али смо упркос настави на даљину успели да 
реализујемо неколико занимљивих активности. 

Крајем септембра у Врању је постављена изложба Зона 
Довлатов, коју смо припремили током претходне школске 
године. Изложба је била део пратећег програма Библионета, 
главног годишњег професионалног окупљања библиотекара 
Србије и свечано је отворена 1. октобра 2020. године. Током 
гостовања организовано је вођење кроз изложбу за ученике и 
професоре Гимназије ”Бора Станковић” из Врања. 

У изразито компликованим условима успели смо да од 28. 
до 30. октобра организујемо фестивал На пола пута, поштујући 
епидемиолошке мере, због којих смо увели праксу директног 
преноса свих активности на интернету. Угостили смо шест 
аутора, а три писца су гостовала онлајн. 

Изложба о Довалатову била је постављена у градскогј 
галерији Бајине Баште крајем јануара и током фебруара. 
Отварање изложбе 29. јануара реализовано је уз најрадикалније 
противепидемиолошке мере, а домаћини су нас уверавали да су 
посећеност изложби током три недеље и реакцијe публике били 
далеко изнад уобичајене. 

Крајем фебруара изложба је постављена у Новом Саду, у 
Дигиталном омладинском центру Градске библиотеке. 
Епидемиолошке прилике су опет утицале на услове у којима ће 
изложба бити отворена, тако да су Новосађани изложбу могли да 
погледају тек крајем априла и почетком маја. 

Међународни дан књиге и ауторских права обележен је у 
школи зидном изложбом цитата из књига које нису део школске 
лектире, а препоручују их наши садашњи и бивши ученици. 
Мало истраживање почело је међу члановима активним у 
читалачком клубу, а онда је проширено и на друге ученике 
школе, као и садашње студенте који су као гимназијалци били 
активни у организацији фестивала. Свако од њих је препоручио 
књигу која се не чита ушколи као део програма, уверен да је 
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важно прочитати баш тог аутора и тај наслов. Изабрали су и 
послали краћи цитат из препоручених књига. Сваку препоруку 
одштампали смо на папирима у боји и поводом светског Дана 
књиге направили смо шарену, динамичну, а једноставну изложбу 
препрорука. Посебно нам је важно што су се на позив де нам се 
прикључе одазвали садашњи студнети, и даље везани за школу и 
рад читалачког клуба. 

Овогодишњи априлски фестивал одложен је за октобар и 
почеле су припреме. 

Током ове школске године радили смо и на припреми 
изложбе о животу и раду Миодрага Станисављевића, изузетног 
песника и драмског писца, но и она је због епидемиолошких 
услова померена за крај календарске године и биће део пратећег 
програма Југословенског позоришног фестивала новембра 2021. 
године, уколико се све активности врате у стандардне токове и 
не буде никаквих нових пандемијских изненађења. 

Троје најактивнијих матураната, чији је допринос 
организацији фестивала и раду читалачког клуба заиста важан, 
добили су крајем године од Читалачког клуба, као малу похвалу, 
књигу Дубравке Угрешић Лисица.  

Рад читалчког клуба помагале су професорке Гордана 
Даниловић, Милена Стричић, Љиљана Смиљанић и Ружица 
Марјановић. 

Ружица Марјановић 

 

Секција за енглески језик 
 

У оквиру секције енглеског језика у фебруару 2021. 
године, одржано је школско такмичење на ком се следећих 6 
ученика пласирало на окружно такмичење:  

 
ЂорђеЗарић IV5 
Андријана Љујић IV5 
Андреј Петровић IV5 
Ања Росић IV6 
Даница Тодоровић IV6  и 
Сара Филиповић IV6. 
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Регионално такмичење, чији су домаћини били 
Пољопривредна школа из Пожеге 9.маја 2021, похађало је 5 
ученика, од којих је пласман на републичко остварило 4 ученика: 

 
Сара Филиповић, 2.место 
Андреј Петровић, 2.место 
Ђорђе Зарић, 3. место 
Ања Росић, 3.место 
 
Пошто на републичком такмичењу учествује 100 најбољих 

ученика из земље, Ања Росић није могла да учествује због броја 
бодова које је остварила. 

На републичком такмичењу које је одржано 22.маја 2021. 
године у Првој београдској гимназији, запажен успех остварио је 
ученик Андреј Петровић, који се пласирао у 15 најбољих 
ученика у Србији. 

С обзиром на ванредне услове наставе ове школске године, 
ученици су показали изузетно знање и стимулисаност на 
поменутим такмичењима. 
 

Бранкица Скорковић, проф.енглеског језика 
 

Пројекти у настави енглеског језика 
 

У сарадњи са ELTA-ом – Удружењем наставника енглеског 
језика Србије и AмбасадомСАД у Београду, Школа се ове године 
укључила у пројекат US Elections у коме су учествовале три 
групе ученика из одељења III1, III2 и III6, укупно 30. Пројекат је 
трајао од 1. септембра до 2. новембра 2020. године, а његов циљ 
је био да се ученици упознају са америчким изборним системом, 
истраже једну америчку државу из групе тзв. swing states 
(додељене су им Северна Каролина, Мичиген и Џорџија), 
предвиде резултате прошлогодишњих избора у тим државама и 
на креативан начин представе свој глас. III1 је припремило филм, 
III2 постер, а III6 песму. По завршетку избора у САД, ученици су 
могли да провере колико добро су обавили истраживачки део 
задатка, а најуспешнији су били ученици III6. 
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Школа је добила Националне ознаке квалитета које 
додељују Фондација Темпус и Национални тим за подршку за 
сва три eTwinning пројекта у којима је учествовала прошле 
године: European Day of Languages 2019, Poetry for a Sustainable 
FutureиLanguage: Mission Possible, као и Европску ознаку 
квалитета за пројекат European Day of Languages 2019, што 
значидасурад наставника, ученика и Школеу целини 
признатинанајвишемевропскомнивоу.  

Школа је, такође, наставила учешће у међународном 
eTwinning пројекту Poetry for a Sustainable Future, коме се 
прикључила у јуну 2019. године заједно са школама из Шведске, 
Италије, Турске, Португалије, Грчке и многих других европских 
земаља. Пројекат промовише 17 глобалних циљева одрживог 
развоја Уједињених нација, које ученици обрађују кроз поезију. 
У оквиру пројекта урађен је филм о животу за време и визији 
живота после пандемије у коме се појављују представници свих 
школа учесницаhttps:// www.youtube.com  /watch?v=GqAID5g9 
DwA& feature=y outu. be&fbclid=IwAR1S_ Eix 95nc4 uuR25I0 
2v1qr C9f nl-J9MjxG Km874 Ue RZM CzzeRsh 0Q7Jc, а наш 
представник је била Александра Милојковић III4. Ученици су 
писали поезију инспирисану песмом Радјарда Киплинга „Ако“ и 
материјал је постављен на TwinSpaceстраницу овог пројекта 
https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214.  

Преко апликације www.padlet.com, ученици су разменили 
новогодишње честитке са ученицима из гимназије у Трелеборгу 
у Шведској https://padlet.com/magl77001/hmb3nt3k2i17hexy, а 
преко TwinSpace-а https:// twinspace. etwinning. net /126114/ pages/ 
page/ 1205214 измењене су и дигиталне честитке са ученицима 
из гимназије IIS Enzo Ferrari из Кјаравале Чентралеау Италији. 
Обележен је 21. март – Светски дан поезије објављивањем 
електронске књиге са најбољим песмама ученика Ужичке 
гимназије написаних у оквиру пројекта од септембра 2020. до 
марта 2021. године, у којој су аутори сами и илустровали своје 
радове https:// read. bookcreator. com/ 
HRD3hofPolOb79xZk6DWaAPnLEK2/laHUiAjwRdCGBscY9PW0
A, као и учешћем у онлајн pop-upдогађају 19. марта током кога 
су аутори, наставници и ученици на Facebookстраници пројекта 
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читали своју поезију и  говорили о важности поезије 
уопштеhttps://www.facebook.com/groups/2883723995187062. 
Нашу школу су представљали Анастасија Продановић III1, Урош 
Шестовић III1 и Александра Милојковић III4. Поетским и 
ликовним радовима обележен је 8. јун – Светски дан океана. 
Заједно са ученицима из гимназија из Шведске и Италије 
приређена је збирка хаику песама и фотографија које приказују 
биодиверзитет Ужица, Трелеборга и Кјаравале 
Чентралеаhttps://padlet.com/magl77001/hnbxjpshc5ner7d6.  
 

Хаику Анастасије Продановић III1 
 
 

lovely dandelion,                      red and yellow light -     
endure a fiery kiss                   crowned heads paint a clear image 
on your honey forehead          - spring awakening 
 
 

Мина Чушин III1:Guilt 
 

Take a deep breath 
Cherish it in your chest 
It’s smothering you, leaving you trapped 
Like a hand around your neck, slow death 
But it’s not you I’m describing now 
It’s the little creature, swimming in the deep blue 
You act like you’re a rude guest 
Destroying what’s not yours to touch 
Spilling your poisonous wine on their faces 
Their home is a collection of your waste 
Everywhere, all around it’s too much 
Yet you’ll keep contaminating these places 
Like it’s not a part of your home 
I’d like to see how you’d feel, how it’d taste 
If the ocean was your house, your only space. 
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Александра Милојковић III4: Imagine 
 

Imagine waking up every morning on the same old hard concrete 
Considering as a blessing the sun that had mercy to warm up your 
cold bones 
Which can be seen through your dry discoloured skin 
Imagine looking at the sky with your sunken eyes 
Praying that someone will understand your torments and get you out 
of them 
Only to meet the moon again 
Hungry, tired and alone. 
 
Imagine you were a child 
And your little eyes have never seen a better life 
You were never hugged by your mother 
You were never held or comforted 
Or received any love 
Losing hope so young  
And surrendering to despair 
 
Imagine you were old 
Forgotten by the ones you gave your life to 
Confused and miserable 
Aware of your destiny 
Desperately sitting next to the phone 
Hoping that someone will save you from silence 
Only to fall asleep again on an old dusty couch you couldn’t clean by 
yourself 
Because those bones of yours have served you long enough 
 
Now, 
Imagine someone reaching out to you 
And telling you that everything will be fine 
And that your desires will be fulfilled 
Suddenly, you feel safe 
Every new day is just like a dream you had after you cried yourself to 
sleep 
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And you know this isn’t special but you never wanted more 
 
You just wanted someone to imagine 
To understand 
To help 
But I’m not talking about you 
This isn’t about you 
But it could be 
Your imagination is someone’s reality 
Why not make this world a better place? 
Why not make their imagination our reality? 
 

Светлана Гавриловић 
 
Eвропски дан језика 

 
Поводом Европског дана језика, 25.септембра одржан је 

каhoot квиз на тему ,,Колико познајете светске језике?'' У квизу 
су учествовали ученици свих разреда а питања су била у  вези са 
језицима који се уче у нашој школи. 
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Прво место заузела је ученица Аница Глигоријевић III1, 
друго Лена Лазаревић III1 и треће место Александра Милојковић 
III4. Ученицама су подељене пригоднe награде које им је 
припремило веће за стране језике.    

 
Стручно веће за стране језике 

 
Литерарни конкурс - An Ode to … 

 
Тема овогодишњег школског литерарног конкурса на 

енглеском језику биле су оде – свечане песме посвећене 
заслужним особама, значајним догађајима и темама. У сјајним 
радовима ужичких гимназијалаца, који су показали да се са 
лакоћом носе и са тежим поетским формама,  види се да се оде 
могу посветити и клупи, кућном љубимцу, лимуну, срцу, папиру, 
глуми и много чему другом. Прво место на овом конкурсу 
освојио је Урош Шестовић III1за Ode to the Bench, друго 
Катарина Митрашиновић IV5за Ode to My Heart, треће Валентина 
Николић III7за Ode to the Lemon Tree, четврто Маша Икодиновић 
III3 за Ode to My Petи пето Стефан Ранковић III2за Ode to the Sea. 
Спонзори такмичења, као и много пута раније, били су The 
English Book и Educational Centre из Београда и издавачка кућа 
Pearson. 
 

Урош Шестовић III1 : Ode to the Bench  
 

Vintage looking, old and firm 
Decorated all in royal style 

Built by those before 
Who couldn’t care less about your lore. 

 
You were always there 

But we have met just yesterday… 
For you, keen observer of our souls 

I was just a passerby that 
Happened to happen – yesterday… 
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When we met it was my call 
I was happy, on a life vacation 

And you saw them, saw them all 
Memories all shared with you, 

bench on a train station… 
 

I was there with a human being 
Watching landscape with no need to speak 

but simply listen, perceive and feel. 
Oh bench, I was so naïve. 

 
When her smile shined as bright as sun 

When the wind howled in the night 
When she said that I’m the only one… 

You saw that…right? 
Your importance comes with the fact 

That with two of you 
My time completely stopped. 

For you it was a day, 
For me more like a fairy tale. 

 
On that magical day while gazing at the stars 

Some promises were made 
But beneath lurked some nasty lies. 

You were my witness so please, 
Help me open my eyes. 

 
Dear bench, if you could speak 

For at least one night… 
If you could show her just a glimpse 

Of what our story was like. 
 

And I would like her answer too 
On what’s the book without a part two? 

I tried so much but all in vain 
All I’m left with is heart in pain. 
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My memories now belong to your grand collection. 
I can’t do much but be thankful for your creation, 

My faithful bench on a train station… 
 
 

Катарина Митрашиновић IV5 : An Ode to My Heart  
 

Oh, my sore heart! 
When I’m lying still 
And my limbs are petrified, 
When my eyes can’t blink 
And all unshed tears are gushing down, 
You’re the only gleam that keeps my body from shutting down 
 
Oh, my dauntless heart! 
When all is dull and blue 
When all is damp and cold 
When I can’t hear my own breath or even my thoughts, 
You keep knocking on my chest, hoping I’ll let you in 
Praying I’ll let your weeps assure me that I am indeed here 
And that I’m real 
I imagine you in purple 
Made of red and a little azure, 
Combining both joy and sorrow which are passing through; 
And there lies your uniqueness 
In soaking any feeling that life gives you 
In blending any colour that’s poured, 
No matter the stain it might leave on you 
 
Oh, my stout heart! 
As I, you’ve never wished to be assigned a task so hard 
To be given a life 
With no explanation why, 
For eighteen years now you’re working with no stop 
But I know one beat of yours is worth more than my whole past 
Because 
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Oh, my mighty heart! 
Even when everything is out of sync 
And my insides are maybe out to murder me, 
Or my judgment is a total eclipse 
And I seem dissatisfied with every part of my entity 
I’m grateful for your persistent fight to keep me breathing 
 
Oh, my eternal heart! 
The bearer of my whole life 
I’m aware you’re the only one who won’t ever leave 
Your little thuds are the only constant for me 
The reminder that I’m just a plain human being 
Oh, my heart! 
My faithful warrior from day one 
I love you, your shades, beats and resiliency 
 

Валентина Николић III7 : An Ode to the Lemon Tree  
 
Oh, lemon tree   
Just to be by your side, 
you touchable sun, 
in the Capri’s embrace 
sitting on a terrace 
sipping wine. 
 
Oh, you paradoxical sweet, 
spherical to oblong, 
just to smell your aroma,  
listening to „Bella ciao“, 
to know I’m home. 
 
Oh, bumblebee colored,  
treasure unknown to every hedge,  
keep on hiding  
in summer time oasis 
not coming near  
to the cutting edge.  
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Oh, you lovable medicine,  
favourite flavored ice cream,  
I’m in desperate need for you,  
to soothe my mornings, 
to please my evenings,  
for me to live an Italian dream.  
 

Светлана Гавриловић
 

Generate програм 
 

На позив Амбасаде САД у Београду, Школа је 21. априла 
2021. године учествовала у еколошком програму под називом 
Generate, који, заправо, представља интерактивну игру кроз коју 
се ученици такмиче у познавању доброг избора енергената и 
енергетске одрживости и развијају свест о важности заштите 
животне средине.  

 

 
У овом занимљивом програму, поред Ужичке гимназије, 

учествовале су и Трећа београдска гимназија и Медицинска 
школа „Надежда Петровић“ из Београда, Гимназија „Јован 
Јовановић Змај“ из Новог Сада, Гимназија Чачак и Прва 

Светлана Гавриловић 

ив Амбасаде САД у Београду, Школа је 21. априла 
2021. године учествовала у еколошком програму под називом 

, који, заправо, представља интерактивну игру кроз коју 
г избора енергената и 

ијају свест о важности заштите 

 

У овом занимљивом програму, поред Ужичке гимназије, 
учествовале су и Трећа београдска гимназија и Медицинска 
школа „Надежда Петровић“ из Београда, Гимназија „Јован 
Јовановић Змај“ из Новог Сада, Гимназија Чачак и Прва 
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крагујевачка гимназија. Нашу школу је представљало дванаест 
ученика другог и трећег разреда: Милица Бошковић II6, Ива 
Богићевић II6, Уна Гузијан IIр, Лена Минић IIр, Александар 
Виторовић IIр, Урош Шестовић III1, Милица Јаблановић III2, 
Стефан Ранковић III2, Урош Ранковић III2, Валентина Николић 
III7, Јован Ћосовић III7 и Стефан Стјепић IIIр. Ужички 
гимназијалци су у програму били изузетно активни, а изразили 
су и жељу да догодине нешто слично организујемо у нашој 
школи. 
 

Светлана Гавриловић 
 

 
185 година од рођења Марка Твена  

 
 

185.година од 
рођења Марка Твена 
обележено је 27.новембра 
2020. године квизом знања 
на енглеском језику 
посвећеном делу и раду 
овог великог америчког 
писца. У квизу, који се 
састојао од десет игара, 
учествовало је шест екипа 
са по три такмичара.  

Прво место је 
освојила екипа „No name“ 
коју су чиниле Милица 
Јовичић, Валентина 
Николић и Марта Мићић 
III7, друго место је 
освојила екипа 
„DudUduduDUdududuDudu
DuduD“ у саставу Даница Кривокапић, Сара Филиповић и Павле 
Смиљанић IV6 док је екипа „Smart Otters“ у саставу Лена 
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Лазаревић, Анђела Требјешанин и Мина Чушин III
треће место. Спонзори овогодишњег такмичења су били The 
English Book и Pearson, Београд.  
 

 
Истим поводом, у кабинету за енглески језик уприличена 

је и изложба. 
 

 
Такмичења и конкурси 

 
 

Ученици Ужичке гимназије су у току ове школске године 
са великим успехом учествовали на бројним државним и 
међународним такмичењима и  конкурсима. На конкурсу под 
називом „Европски дневник 2021“, који традиционално 
организује Делегација Европске уније у Србији, Урош Шестовић  
III1 је освојио друго место са радом „Нисмо сами“ 
стрип/карикатура, а Ива Павловић  III7 треће место са радом 
рат без жртава“ у категорији блог. Њихови радови могу да се 
погледају на https://www.evropskidnevnik.rs/pobednici/
шефа Делегације ЕУ у Србији, амбасадора Сема Фабриција свим 

III1 освојила 
треће место. Спонзори овогодишњег такмичења су били The 

 

Истим поводом, у кабинету за енглески језик уприличена 

Ученици Ужичке гимназије су у току ове школске године 
са великим успехом учествовали на бројним државним и 
међународним такмичењима и  конкурсима. На конкурсу под 

, који традиционално 
бији, Урош Шестовић  

 у категорији 
треће место са радом „У 

у категорији блог. Њихови радови могу да се 
https://www.evropskidnevnik.rs/pobednici/, а честитка 

шефа Делегације ЕУ у Србији, амбасадора Сема Фабриција свим 
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победницима овог престижног такмичења на https:// youtu. be/ 
r4EaHZGolmo.  

У децембру 2020. године, Анастасија Продановић III1, 
Бојан Лацмановић III2, Александра Милојковић III4 и Марта 
Гавриловић IV6 учествовали су на конкурсу Европске комисије 
Савета Европе за дизајн мајице Европског дана језика 2021. са 
осам радова. Рад Александре Милојковић III4 проглашен је за 
један од најбољих и може се погледати на https:// edl. ecml. at/ 
Activities/EDLT- ShirtContest/ tabid /3147 /Default. aspx. 

У фебруару 2021. године, Анастасија Продановић III1, 
Милица Јаблановић III2, Ивана Анђић III2, Јована Шиљковић III2 
и Стефан Ранковић III2 учествовали су на међународном 
поетском такмичењу на енглеском језику часописа Narrative на 
темуEscape. 

Преко четрдесет ученика трећег разреда учествовало је на 
неколико литерарних конкурса на енглеском језику издавачке 
куће Young Writersиз Велике Британије, која промовише 
креативно писање код деце предшколског и школског узраста. У 
збиркама поетских и прозних радова деце из читавог света биће 
објављене: мини саге на тему TrappedЛене Лазаревић III1, 
Анђеле Требјешанин III1, Анастасије Продановић III1, Невене 
Милутиновић III2, Зоране Аћимовић III6 и Јоване Јокић III6; 
песме на тему Imagine!- Voices of YouthКатарине Михаиловић 
III1, Анђеле Требјешанин III1, Анастасије Продановић III1, 
Стефана Ранковића III2, Јоване Шиљковић III2, Ђурђије Лојанице 
III3, Александре Милојковић III4 и Валентине Николић III7; мини 
сага на тему Spine ChillersСтефана Ранковића III2; песме 
седамнаест ученика III1, III2 и III4 на тему Imagine – In Other 
Words и мини саге 38 ученика III1, III2, III5, III6, III7 и IIIrна 
темуUnsolved– Criminal Tales. 

У мају ове године, песма Данице Тодоровић IV6 под 
називом Stepsобјављена је у збирци радова деце из читавог света 
под називом Write to Uniteиздавачке куће Young Writersиз Велике 
Британије. На истом конкурсу је учествовала и Мина Чушин III1. 
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Даница Тодоровић IV6:Steps 

Acknowledge this: you are one, 

And if you were pretending to be someone, 

Stop! 

With that you are now done! 

 

Great! 

Now you’re halfway there. 

Halfway where? 

Here. There. Anywhere. Whatever you prefer to call it. 

 

You might be afraid. So what? 

Panic. Cry. Scream. Express. 

Let it all out. 

Nothin’ bad about little stress. 

 

Karma or faith, never mind that, 

Just keep going – straight ahead, 

No looking back. 

(You’ve got this, I bet.) 

 
Светлана Гавриловић 

 
 
Секција за немачки језик 
 

23. новембра 2020. године, поводом стогодишњице рођења 
Паул Целана, чланови секције за немачки језик направили су 
пано са с осликаним маскама са стиховима из песама овог 
познатог књижевника.  

11. децембра 2020. године у Градском културном центру у 
Ужицу одржана је пројекција кратких немачких филмова 
Аустријског културног форума из Београда, а након пројекције и 
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кратка дискусија са присутним ученицима о приказаним 
филмовима.  

21. децембра 2020. године на такмичењу из немачког 
језика под називом ,,Mein neuer Nachbar Beethoven“(,,Мој нови 
комшија Бетовен“), које је организовало Удружење Немаца 
,,Maria Theresiopolis“ из Суботице уз подршку Гете института из 
Београда, а поводом 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена, 
ученица Марта Гавриловић IV6 освојила је треће место у 
категорији стрипа. 

 
 

 
Марта Гавриловић – Mein neuer Nachbar Beethoven 

 
 
18. марта 2021. године ученица Марта Гавриловић IV6 

освојила је прво место на фото - конкурсу ,,Wie lerne ich 
Deutsch?“ (,,Како учим немачки?“), који је огранизовао 
Департман за немачки језик и књижевност Филозофског 
факултета у Нишу. 
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Марта Гавриловић – Wie lerne ich Deutsch 

 
2. априла 2021. године, у нашој школи одржан је DSD I 

испит. На испит је изашло дванаест ученика трећег и четвртог 
разреда. Ученици који су полагали испит: Јована Урошевић, 
Теодора Цицварић, Ђурђија Лојаница, Огњен Радовић, Стефан 
Новаковић, Даница Кривокапић, Марта Гавриловић, Анђела 
Копуновић, Марта Веизовић, Ивана Ђорђевић, Вања Дидановић 
и Ана Глогињић. 

 
Исидора Шиљак 

 
Секција за француски језик 
 

Делф испит за 2020. годину одржан је 24. окобра 2020. 
године у Ужичкој гимназији. На испит је изашло 8 ученика наше 
школе и постигли су следеће резултате: Милун Ерић (III7) А2, 
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Вaлентина Васиљевић (III7) А2, Тијана Чегањац (I6) А2, Ивана 
Караичић (I6) А2, Ива Леонтијевић (I6) А2, Јована Чегањац (III7) 
Б1, Теодора Драговић (IV1) Б1. 

Полагање испита Делф за 
школску 2020/21. одржано је 17. 
априла 2021. године у нашој 
школи. На испит су изашли 
следећи ученици: Ивана Караичић 
(I6) Б1, Виктор Врачарић (I6) А2, 
Валентина Васиљевић (III7) Б1 и 
Ана Томић (III6) Б1. Резултати 
испита биће познати у наредном 
периоду.   

У оквиру секције за 
француски језик ученици Ужичке 
гимназије обележили су 400 година 
од рођења Жана де Лафонтена, 
француског песника и баснописца, 
прављењем стрипова инспираним 
његовим најпознатијим баснама. 
 

Ђурђица Судзиловски 
 
Секција за италијански језик 
 

Поводом XX недеље италијанског језика у свету (19-25. 
октобар) приказан је кратак промо филм на тему Италијански 
између речи и слике – графити, илустрације и стрипови.  

700 година од смрти великог Дантеа Алигијерија 
обележили смо пројектом – I liceali recitano Dante – ученице 
друге године су рецитовале чувене Дантеове стихове, а видео се 
налази на инстаграм профилу школе.  

2. јун – Дан Републике Италије, обележен је приказивањем 
филма о овом празнику и квизом на тему I simbolidell'Italia у 
којем су учествовали ученици првог разреда. 

Бојана Броћић 
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Географска секција 
 

 
Чланови географске секције са професорком Мирјаном 

Галечић 
Због комбинованог модела наставе и епидемиолошких 

услова рад географске секције није имао значајније активности 
као протеклих година. Рад је биоуглавном усмерен на сарадњу 
преко друштвених мрежа. Пред крај другог полугодишта 
реализован је једнодевни излет мање групе ученика, на релацији: 
Ужице-Водопад реке Сопотнице-манастир Милешева-кањон 
реке Милешевке -планина Златар.Том приликом смо се, кроз 
получасовну пешачку туру, упознали са делом градива из 
области речне ерозије и потамологије наведених хидролошких 
објеката који су проглашени за споменик и парк природе. 

У наставку путовања према Пријепољу посетили смо и 
манастир Милешеву, задужбину краља Стефана Владислава 
Немањића,  саграђеног у периоду 1218/1219.год., у коме је 
боравио Свети Сава све до одласка у Трново где је и преминуо.  

Изнад кањона реке Милешевке издижу се остаци 
грађевина средњовековног града Милешевца и тврђаве 
Хисарџик.Остатак времена смо провели на планини Златар у 
пријатној атмосфери и спортским активностима. 
 

Руководилац секције Галечић Мирјана 
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Такмичење из географије 
 

Ове школске године за такмичење из географије су се 
пријавили ученици: Вук Василијевић (II3), Урош Ћосић (II3), 
Тамара Тановић (II5), Ива Богићевић (II6), Ана Јоксимовић (II6), 
Тијана Јоксимовић (II6), Јован Радељић (II6), Немања Танасковић 
(II6), Милица Лојаница (II7) и Вања Ћировић (II7). Након 
школског, општинског и окружног нивоа такмичења, на 
Националну географску олимпијаду су се пласирали: Ива 
Богићевић (II6), Вук Василијевић (II3), Јован Радељић (II6) и 
Урош Ћосић (II3). 

 

 

Такмичари са професорком Биљаном 
Шоловић 

 
Национална географска олимпијада је ове године одржана 

15. маја на Географском факултету у Београду. Такмичење се 
састојало из четири сегмента – писани тест, теренски рад, писани 
тест за теренски рад и мултимедијални тест. Наши ученици су у 
оштрој конкуренцији освојили четврта места. 

 
Биљана Шоловић 
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Еколошка секција 
 

С обзиром на услове рада током пандемије корона вируса, 
еколошка секција је ставила акценат на гајење собног и 
баштенског биља. Поред тога смо пратили стање квалитета 
ваздуха током грејне сезоне у нашем граду, Београду, Панчеву и 
Ваљеву. 

Бавили смо се и размењивањем искустава у вези са 
исхраном, васпитавањем и ветеринарском негом кућних 
љубимаца. 

Надамо се бољој наредној школској години. 
 

Проф.Милица Зарић 
 
 
Математика 
 

 
Математичка секција 

 
 
Математичка секција је ове године своје активности 

спроводила на даљину, путем Google Classroom апликације, у 
отежаним условима, како је актуелна епидемија вирусом ковид- 
19  једино и допуштала. Активности секције су се базирале на 
истраживачком раду ученика првих разреда који су 
надгледалеруководиоци секције Дубравка Митрашиновић и 
Желимирка Глинтић.  

Прве активности секције односиле су се на истраживање о 
геометријским проблемима антике. Ученици су се ставили у 
место математичара тадашњег времена и разматрали проблеме 
квадратуре круга, удвостручавања коцке и трисекције угла. 
Након тога смо развијали мождане вијуге логичко-
комбинаторним задацима и математичким играма.  

Током децембра, пред ученицима је био нови, мало 
модернији, проблем- проблем 4 боје. Ако се замисли географска 
карта подељена на државе и ако је идеја да суседне државе на тој 
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карти буду обојене различитим бојама, чланови математичке 
секције ће вам објаснити да, без обзира како карта изгледа и од 
колико се држава састоји, 4 различите боје ће бити довољне. Ова 
тема нам је показала како математички проблеми не морају само 
да буду тешки, већ могу бити и занимљиви. 

Током јануара секција је добила и нове чланове који су се 
спремали за такмичење „Мислиша“. Анализирани су задаци из 
претходних година и рамењиване су идеје. Како је због ковида 
ово такмичење померено за април, припреме су настављене и 
током марта, а резултирале су једним другим местом и једном 
похвалом. 

Посебан део активности секције у овој школској години је 
био посвећен праћењу извођења Ератостеновог експеримента од 
стране ученика одељења II7.Овај експеримент међународног 
карактера, требало је да буде изведен у марту 2020. године, па је 
појава епидемије то онемогућила. Његово извођење није било 
могуће ни у септембру 2020. године па је комлетиран са 
кашњењем од годину дана – 22. марта 2021 године. Задатак 
чланова секције је био да помогну извођење овог експеримета 
математичком тиму тог одељења и да се обуче да изведу свој 
експеримент у наредној школској години. Експеримент је 
изведен успешно и сви кораци у раду пратећа успутства су 
сачувана у Google Classroom-у математичке секције. 

У марту смо обележили и међународни дан броја π кроз 
низ занимљивих слика на рачун овог броја и клуба његових 
љубитеља.  

Последња велика априлска тема за истраживање је била 
посвећена теселацијама равни. 

Креативна решења за потпуно поплочавање равни истим 
фигурама пронађена су у радовима холандског сликара и 
графичара Морица Корнелијуас Есхера (Maurits Cornelius Esher, 
1898-1972) који није по професији био математичар, нити је имао 
неко посебно математичко образовање, али га је красила 
изузетна математичка интуиција. 
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Његови записи, цртежи, 
мисли и закључци нису 
представљени математичком 
терминологијом нити су 
формулисани онако како би 
један математичар то урадио, 
али обилују математичким 
формулама, теоремама и 
законитостима које су за 
чланове математичке секције 
биле изузетно инспиративне. 

У мају смо, на даљину, 
испратили активности Центра 
за промоцију науке посвећене 
обележавању маја – месеца математике уз велику наду да ће 
следеће године бити могуће да се ова манифестација одржи и 
уживо. 

 
Дубравка Митрашиновић 

 
 
 
Пројекат: Ератостенов експеримент 
 
 
Учесници овог пројекта су били ученици одељења II7 и 

наставници координатори Дубравка Митрашиновић 
(математика), Невенка Демировић (енглески језик) и Биљана 
Шоловић (географија).  

Циљ је био учествовање у међународном експерименту 
рачунања обима планете земље по методи коју је користио грчки 
математичар, географ и астроном Ератостен пре око 2250 година. 
О међународној популарности овог експеримента говори податак 
о 5877 школа учесница из 105 држава света. 
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Међупредметна корелација између математике, енглеског 

језика и географије је требало да развије међупредметну 
компетенцију за целоживотно учење, комуникацију, рад са 
подацима и информацијама, дигиталну компетенцијуи сарадњу. 
Облик рада на пројекту је био групни и подразумевао је поделу 
ученика овог одељења на четири групе: математичаре, географе, 
енглезе и фотографе у складу са њиховим афинитетима. 
Припреме за извођење експеримента су урађене у претходној 
школској години, али због епидемије вирусом ковид
експеримент је изведен тек у марту 2021. године. 

Пројекат смо започели тако што је група за енглески језик 
регистровала школу на званичном грчком сајту Ератостеновог 
експеримента. Преузели смо упутства на енглеском језику које је 
група преводилаца превела за географе и математичаре. 
Географи су пронашли меридијански обим планете Земље ( 
40007,86km) и координате Ужица (43.85581° северне географске 
ширине, 19.84102° источне географске дужине). Истражили су и 
ко је био Ератостен и која су му била достигнућа, па су његову 
идеју о мерењу обима Земље предочили тиму за математику. 
Матаматичари су разрадили детаље у извођењу експерим

Међупредметна корелација између математике, енглеског 
језика и географије је требало да развије међупредметну 

за целоживотно учење, комуникацију, рад са 
подацима и информацијама, дигиталну компетенцијуи сарадњу. 
Облик рада на пројекту је био групни и подразумевао је поделу 
ученика овог одељења на четири групе: математичаре, географе, 

а њиховим афинитетима. 
Припреме за извођење експеримента су урађене у претходној 

због епидемије вирусом ковид-19, 

Пројекат смо започели тако што је група за енглески језик 
колу на званичном грчком сајту Ератостеновог 

експеримента. Преузели смо упутства на енглеском језику које је 
група преводилаца превела за географе и математичаре. 
Географи су пронашли меридијански обим планете Земље ( 

северне географске 
источне географске дужине). Истражили су и 

па су његову 
идеју о мерењу обима Земље предочили тиму за математику. 
Матаматичари су разрадили детаље у извођењу експеримета. 
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Помоћу астрономског програма Stellarium, географи су 
одредили да је 22. марта, на дан равнодневнице, када се овај 
експеримент иначе и изводи, Сунце у зениту у 11 часова и 47 
минута па су са тим податком све припреме комплетиране. 
Чекали смо од менаџера пројекта да добијемо 
списакпријављених школа да бисмо видели да ли постоји нека на 
истом меридијану као и наша, како би екипа за енглески језик 
ступила у контакт са њима због размене података неопходних за 
успешну реализацију експеримента. Међутим, због тренутне 
ситуације у свету изазване епидемијом, број школа које су се 
пријавиле је био мањи него иначе, па смо експеримент ипак 
морали да изведемо самостално. То је захтевало да се група 
географа врати на посао и помоћу програма Google Earth измери 
удаљеност нашег града од екватора – 4857,81km. 

Због лоших временских услова најављених за понедељак, 
22. март, одлучили смо се да променимо параметре зенита и да 
ухватимо последње зраке сунца у петак 19. марта. Због 
прецизнијег резултата, било је потребно да меримо сенку штапа 
дужине 1 метар на 5 различитих места  испред школе и да 
нађемо њену просечну вредност: 
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пријавиле је био мањи него иначе, па смо експеримент ипак 
морали да изведемо самостално. То је захтевало да се група 
географа врати на посао и помоћу програма Google Earth измери 

Због лоших временских услова најављених за понедељак, 
22. март, одлучили смо се да променимо параметре зенита и да 
ухватимо последње зраке сунца у петак 19. марта. Због 

да меримо сенку штапа 
дужине 1 метар на 5 различитих места  испред школе и да 
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100 + 93,5 + 98 + 99 + 87

5
= 95,5cm 

Одредили смо угао: � = ����� �
��,�

���
� = 43,68° 

 

Пропорција4857,8�� : ���� = 43,68° : 360° 

даје ���� =
����,��� ∙���° 

��,��°
= 40 036,81�� 

 

 
Рачун тима за математику је од стварног обима одступио 

само за 30km, па је извођење експеримента окарактерисано као 
изузетно успешно. 

Тим за фотографију, који је све време посматрао извођење 
експеримента са стране, добио је последњи и можда најтежи 
задатак – да осмисли и креира фотографију са којом ћемо 
учествовати на конкурсу који прати извођење овог 
експеримента. Награда на овом конкурсу је путовање у Грчку 
(сви трошкови покривени) у њихову шестодневну летњу школу. 
Фотографије које су учествовале на кокнурсу нису смеле да буду 
обрађиване ни у једном програму, па је идеја ове групе била да 

 

Рачун тима за математику је од стварног обима одступио 
само за 30km, па је извођење експеримента окарактерисано као 

Тим за фотографију, који је све време посматрао извођење 
експеримента са стране, добио је последњи и можда најтежи 

да осмисли и креира фотографију са којом ћемо 
учествовати на конкурсу који прати извођење овог 

су је путовање у Грчку 
(сви трошкови покривени) у њихову шестодневну летњу школу. 
Фотографије које су учествовале на кокнурсу нису смеле да буду 
обрађиване ни у једном програму, па је идеја ове групе била да 



 
 

154 
 

на фотографији школа буде у позадини, а испред симболи овог 
експеримента: глобус, метар, угломер и сунце. Последњи задатак 
тима за енглески језик је био да опише наша искуства у извођењу 
експеримента и да на сајту где смо се регистровали унесе наше 
добијене резултате и приложи изабрану фотографију.  

 

 
 
 
Како резултати о победнику нису још увек објављени, 

шанса за победу још увек постоји. 
Поздрав до следеће равнодневнице! 

 
Дубравка Митрашиновић 
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Математичко такмичење „Мислиша 2020“ 

 
Oве школске године ученици наше школе су учествовали 

на математичком такмичењу „Мислиша 2021“.Организатор овог 
такмичења је математичко друштво „Архимедес“ по угледу на 
међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. 

Такмичење планирано 11.марта 2021. године, због 
епидемиолошке ситуације је одржано 29.априла 2021. На 
такмичењу је учествовало 55 ученика Ужичке гимназије:14 
ученика I разреда, 12 ученика II разреда, 18 ученика III разреда и 
11 ученика IV разреда.  

Награђеноје 19 ученика: Прву награду је освојило 5 
ученика са освојених 100 бодова и стекли услов за суперфинале. 
Васиљевић Борко IV5, Продановић АнђелаIIIр, Смиљанић 
ЈованаIIIр, Јанковић Мина II7, Шиљковић Вук Iр. С обзиром на 
ситуацију у вези са епидемијом корона вируса (Ковид 19), није 
билоодговарајућих услова да се спроведе финале уз учешће 
већег броја ученикаиз школа широм Србије. Ученици судобили 
сертификаткао доказ за пласман у финалеи по две књиге из 
математике„Архимедесове“математичкезбирке задатака . 

Другу награду су освојила 4 ученика: Јевтовић ФилипIIр, 
Цвијовић Милица II6, Поповић Огњен Iр, Поњавић Магдалена I7. 

Трећу награду је освојило 10 ученика: Дамјановић Петар 
IV5,Трипковић ЛукаIV6, Бојовић МаријаIII6,Поњавић Милан IIIр, 
Јевтић СтефанIIр,Стевановић Јелена IIр,Гавриловић ДрагицаIр, 
Зечевић Максим Iр,  Митровић Алекса Iр, Поповић Јелисавета Iс. 

Похваљени су: Митровић Никола, IV5, Новаковић Стефан 
IV6, Тешић Ђорђе IV5, Брзаковић Милица III6, Вученовић 
Александар IIIр, Јањић Јана III7, Павловић Ива III7, Поповић 
Петар IIIр, Стјепић Стефан IIIр, Ћосовић Јован III7, Јовановић 
Игор II6, Радељић Јован II6, Ђурић Дуња Iр, Нијемчевић Вук I7. 

 
Јелисавчић Милена 
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Такмичења у организацији Друштва математичара Србије 
 
Математика 
 
Општинско такмичење из математике одржано је у 

Ужичкој гимназији 6. фебруара 2021. године На такмињу је 
учествовалo 19 гимназијалаца и једна ученица Техничке школе. 
На окружно такмичење се квалификовало 12 наших ученика. 

Окружно ткамичење одржано је 27. фебруара у нашој 
школи. Такмичила су се 52 ученика Златиборског округа. На 
државном такмичењу ове године предвиђено је 9 места за 
Златиборски округ на основу резултата са државних такмичења 
претходних година. Од девет пласираних на државно такмичење, 
троје је било из наше школе. То су Јована Смиљанић (IIIр), 
Анђела Продановић (IIIр) и Вук Шиљковић (Iр). Јована је 
освојила прву награду, а Анђела и Вук другу. Запажене резултате 
остварили су и Јелисавета Поповић (Iс, трећа награда), Ненад 
Скоковић (IIр, трећа награда), Петар Поповић (IIIр, трећа 
награда), Јован Ћосовић (III7, похвала) и Вања Томић (IV4, 
похвала). 

 
Млади математичари Вук Шиљковић, Анђела Продановић, 

Јована Смиљанић и професор Дејан Цвијетић 
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Државно такмичење одржаноје 23. маја  на четири места у 
исто време због епидемије – у Београду, Новом Саду, Нишу и 
Крагујевцу. Ученици нашег округа су се такмичили у Крагујевцу 
на Природно-математичком факултету. 

Ужички гимназијалци су остварили одличне резултате. 
Анђела Продановић је освојила прву награду и прво место, а 
Јована Смиљанић и Вук Шиљковић освојили су другу награду. 
Надамо се да ће овако добри резултати утицати на повећање 
броја места за Златиборски округ на државном такмичењу 
следеће године.  

 
Дејан Цвијетић 

 
 
Програмирање 
 

У организацији Друштва математичара Србије одржано је 
и такмичење из програмирања. Квалификације су одржане 
онлајн, у три круга, и на окружно такмичење се пласирало 12 
наших ученика.  

Окружно такмичење из програмирања је организовано 
25.4. у просторијама школе. На такмичењу је учествовало 9 
ученика и то из IIр одељења Ива Божовић, Јелена Стевановић, 
Стефан Јевтић, Филип Јевтовић и Сања Васовић, из одељења IIIр 
Урош Бабић, Душан Кнежевић и Петар Поповић и ученик IV2 
разреда Страхиња Драгутиновић, али се нико није пласирао на 
државно такмичење. 

 
Биљана Ристић 

 
 
Секција за физику 
 

Ова школска година била је посебно успешна за чланове 
секције из физике. 
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Чланови секције са професорима 

 
ДФС 

 
Чланови секције су учествовали на свим нивоима 

такмичења које организује Друштво физичара 
Србије.Нaопштинском такмичењу учествовало је 17 ученика 
који су остварили пласман на окружно такмичење које је 
организовано у нашој школи.Прво место су освојили Смиљанић 
Јована IIIр, Петар Дамјановић IV5,Скоковић Ненад IIр. Другу 
награду су освојили Цвијовић Милица II6, Поповић Петар IIIр, 
Анђела Продановић IIIр, Јован Ћосовић III7, Максим Зечевећ Iр и 
Вук Шиљковић Iр.Трећу награду Огњен Поповић Iр и Алекса 
Митровић Iр. 

Шест ученика је остварило пласман на Државно 
такмичење које је одржано у Крагујевцу и остварило изузетне 
резултате: прво место освојила је Смиљанић Јована IIIр, Другу 
награду Петар Дамјановић IV5 и Скоковић Ненад IIр, трећу 
награду Цвијовић Милица II6 и Поповић Петар IIIр,  Анђела 
Продановић IIIр похвалу. 
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ФЕЛИКС 
 

У организацији Природно-математичког факултета из 
Крагујевца, 27.фебруара одржано јетакмичење ФЕЛИКС, то је 
такмичење из физике, информатике,електонике и експеримента. 
Циљ овог такмичења је развој и унапређивање знања 
испособности из физике, информатике и електонике кроз 
практичну реализацију предложених пројектних задатака. 

Нашу школу представљао је трочлани тим, Максим 
Зечевић, Огњен Поповић и Драгица Гавриловић ученици Iр. 
Њихов рад био је славиноводоодржавач, мањи робот који мери 
време протока воде и упозорава на превелику потрошњу. Његова 
сврха је еколошког типа, с обзиром да своју примену може наћи 
у бројним областима водоснабдевања где превелика потрошња 
воде може бити критична.Њихов робот освојио је ТРЕЋЕ 
МЕСТО. 

 
Регионални центар за таленте 
 
На републичком нивоу Смотре истраживачких радова 

ученика средњих школа, коју је организовао Регионални центар 
за таленте Београд , 10. aприла 2021. у научној дисциплини - 
ФИЗИКА Ива Павловић је представљала школу и освојила 1. 
место. Бранила је рад натему ,,Физички модел неурона и 
примена транскранијалне магнетне стимулације“.  

Кроз теорију кабла и применом Кирхофових закона 
испитују се биоелектрична својства неурона, графичком методом 
потврђује смисао Нерстонове једначине и указује на смањење 
геомагнетног поља, које је једним делом условило развој 
магнетотерапије, али се посебно разматра ТМС, која активира 
неуроне и утиче на пренос информација. 
 

MIPT 
 
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) je 

приредио Међународну Phystech олимпијаду и учешћем из 
физике у првој фази, на којој је решавано 10 задатака Ива 
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Павловић је остварила пролаз у финале добивши диплому другог 
степена (2.12.2020) од МIPT-a.  

Финални део је одржан онлајн и на њему се решавало 7 
задатака, који су се састојали из два различита дела и учесници 
из Европе били су заједно са Азијом и Африком. Постигнутим 
резултатима Ива је уврштена у бронзани регистар (15. 2.2021.) и 
добила је похвалницу Министарства науке и високог образовања 
Руске Федерације. 
 

Цмиљка Васовић 
 
Хемијска секција 
 

На секцију су долазили ученици који су се припремали за 
такмичење. Реализоване су вежбе из квалитативне и 
квантитативне хемијске анализе. Окружно такмичење је одржано 
у Медицинској школи у Ужицу 10.4. Учествовали су следећи 
ученици:  

Вук Шиљковић Iр - прво место; Лука Требјешанин I5 - 
друго место; Софија Тасић I7 - треће место; Милица Цвијовић II6 

- прво место; Филип Јевтовић IIр - друго место; Урош Топаловић 
III6 - прво место. 

Ови ученици су представљали нашу школу на 
Републичком такмичењу које је одржано у Београду, од 8. до 9. 
маја 2021. на Хемијском факултету. Надамо се добрим успесима 
наших ученика и у наредној школској години. Секцију воде 
професорке Драгица Селаковић и Славица Вељовић. 

 
Славица Вељовић 

 
Ликовна секција  
 

Чланови ликовне секције учествовали су на Међународном 
ликовном  конкурсу - „Флора и фауна извор живота и лепоте“ 
који је организовао дечји ликовни центар из Скопља, а 
посредством амбасаде РС у Скопљу и Министарства просвете 
науке и спорта РС: Анђелина Вучетић I6, Леа Кнежевић I3, 
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Кристина Милчановић I1, Катарина Љубичић I
Вуловић I7, Мина Јанковић II7, Валентина Суботић I2

Ученици су многим интересантним активностима 
реализовали  пројектну наставу и радили презентације на 
различите теме из области Уметност кроз епохе, од праисторије 
до модерне и савремене уметности. Ученици III разреда 
оквиру теме Наручиоци и дела- музеји, збирке, колекције, писали 
за медије о музејима, збиркама и колекцијама.Тако да 
прочитати веома интересантне и оригиналне приче на пример о 
приватним колекцијама самих ученика- медаља, плоча, књига, 
лутака, игрица, народних ношњи итд. Реализоване су још неке 
занимљиве теме из области Пропорција, Стрип, Светлост, 
Површина, Боја исл. На тему Културно наслеђе као извор 
инспирације рађене су минијатуре и иницијали по угледу 
срске средњовековне рукописе.  

На конкурсу под називом 
„Европски дневник“, који 
традиционално организује 
Делегација Европске уније у 
Србији, Урош Шестовић III1 
освојио је друго место са радом 
„Нисмо сами“ у категорији 
стрип/карикатура (актив страних 
језика). 

На часовима су били  
заступљени практични радови и 
вежбе у различитим техникама 
али и теоретски задаци  везани за 
поједине уметнике и епохе  
историје уметности. 

Направљена је виртуелна 
изложба овогодишњих ђачких 
радова и постављена на Гугл 
учионицу (Гугл диск). Посећене изложбе слика у Градској 
галерији.У раду секције посебно се  истакла ученица Леа 
Кнежевић. 

Биљана

Леа Кнежевић I

ина Љубичић I2, Теодора 

2. 
Ученици су многим интересантним активностима 

реализовали  пројектну наставу и радили презентације на 
различите теме из области Уметност кроз епохе, од праисторије 

уметности. Ученици III разреда су у 
музеји, збирке, колекције, писали 

има, збиркама и колекцијама.Тако да се могу 
прочитати веома интересантне и оригиналне приче на пример о 

медаља, плоча, књига, 
лутака, игрица, народних ношњи итд. Реализоване су још неке 
занимљиве теме из области Пропорција, Стрип, Светлост, 
Површина, Боја исл. На тему Културно наслеђе као извор 
инспирације рађене су минијатуре и иницијали по угледу на 

учионицу (Гугл диск). Посећене изложбе слика у Градској 
галерији.У раду секције посебно се  истакла ученица Леа 

Биљана Спаловић 

 

Леа Кнежевић I3, цртеж 
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Пројектна настава у предмету ликовна култура
 

Ива Богићевић, ученица II6 одељења Ужичке г
похваљена је за рад  којим је конкурисала на ликовном конкурсу.

Организатор конкурса, Стара црква у Ужицу, поводом 300 
година постојања, организовала је конкурс за најлепши ликовни 
рад, за  ученике средњих школа. Тема конкурса била је: 
црква у мом доживљају“. 

Ива Богићевић је оригинално, у експресивном манир
приказала свој „доживљај“, једне од најлепших цркава, Старе 
цркве нашег града. Желимо јој пуно успеха на следећим 
конкурсима и стремљењима ка личним успесима у пољу 
визуелних уметности. 

Поред Иве на конкурсу је учествовала Александра 
Милојковић из III4 одељења. 

 
 

Рад Иве Богићевић 
 

 

Пројектна настава у предмету ликовна култура 

одељења Ужичке гимназије, 
којим је конкурисала на ликовном конкурсу. 

у Ужицу, поводом 300 
година постојања, организовала је конкурс за најлепши ликовни 
рад, за  ученике средњих школа. Тема конкурса била је: „Стара 

оригинално, у експресивном маниру,  
једне од најлепших цркава, Старе 

цркве нашег града. Желимо јој пуно успеха на следећим 
конкурсима и стремљењима ка личним успесима у пољу 

Поред Иве на конкурсу је учествовала Александра 
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На Међународни ликовни конкурс „Мали битољски 
Монмартр“, - Битољ, 2021, радове су послали ученици
Александра Милојковић  III4и Милица Лазић и Ива Богићеви

Додатне информације о конкурсу можете пронаћи на 
следећем линку. http://otacmilic.com/rezultati-literarnog
konkursa/ 

Пројектна настава "Реални и иреални простор / пројекци
ентеријера и екстеријера"  реализована је у току октобра месеца  
2020. године. Ученици II6 су решавали ликовне проблеме везане 
за ликовни елемент, простор. У практични рад је укључен 
релацијски однос између ентеријера и екстеријера. Просторне 
релације су грађене традиционалном дисциплином цртежа. У 
стварању релацијског односа између изводљивог/реалног и 
измаштаног/условно, иреалног сегмента простора.Продукт 
њиховог рада је презентован у ходнику школе, испред учионице 
број 19. 

Велика креативност, маштовитост и упорност у 
доследности реализације идеје, изнедрила је оригиналне и веома 
маштовите ликовне радове. 

 

На Међународни ликовни конкурс „Мали битољски 
Битољ, 2021, радове су послали ученици 

Милица Лазић и Ива БогићевиII6. 
Додатне информације о конкурсу можете пронаћи на 

literarnog-i-likovnog-

"Реални и иреални простор / пројекције 
у току октобра месеца  

облеме везане 
т, простор. У практични рад је укључен 

и екстеријера. Просторне 
релације су грађене традиционалном дисциплином цртежа. У 
стварању релацијског односа између изводљивог/реалног и 
измаштаног/условно, иреалног сегмента простора.Продукт 
њиховог рада је презентован у ходнику школе, испред учионице 

Велика креативност, маштовитост и упорност у 
доследности реализације идеје, изнедрила је оригиналне и веома 
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У другом полугодишту, ученици одељење II6 су 
реализовали две пројектне наставе. Прву, пре трећег 
класификационог периода под називом „Савремено виђење 
ренесансне уметности“, у којој су ученици остварили синтезу 
савремене и ренесансне уметности, на занимљив и аутентичан 
начин. Другу, у јуну месецу, тема је била „Савремена yметност“, 
„Уметност графита“, „Pop art”,  „Andy Warhol“. Кеативност није 
изостала ни овај пут, што се види на плакатима који су украсили 
хол испред учионице бр.19. 

Ученици IIIр одељења, реализовали су пројектну наставу 
"Грађевине старог и средњег века". Продукт пројектне наставе  у 
виду практичних радова је видљив у учионици бр. 5, у којој 
ученици IIIр одељења имају часове ликовне културе. Други 
сегмент пројектне наставе, презентација ученика, постављене су 
у задатак Пројектна настава на Гугл учионици. 

Овом приликом захваљујем се на труду, великом залагању 
и тимском раду, IIIр и II6 одељења. 

 
Драган Вићентић 

 
Школска библиотека 
 

У току школске 2020/21. године школски библиотекари 
обављали су послове предвиђене Годишњим планом рада 
библиотекара: планирање и програмирање образовно-васпитног 
рада, праћење и вредновање образовно-васпитног рада, рад са 
наставницима, рад са ученицима, рад са родитељима, рад са 
директором и стручним сарадницима, рад у стручним органима и 
тимовима, сарадња са надлежним установама, организацијама, 
удружењима и јединицом локалне самоуправе, вођење 
документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

На почетку школске године одржан је састанак 
библиотекара са активом професора српског језика и 
књижевности и том приликом разматран је план лектире за 
текућу школску годину. . Школски библиотекари упознали су 
ученике са фондом библиотеке и начином функционисања 
библиотеке. 
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Фонд библиотеке допуњен је књигама из школске лектире, 
али и насловима савремених писаца.Ученицима се свакодневно 
указује на значај писане речи и препоручују им се и наслови који 
нису обухваћени обавезном лектиром. Ове школске године 
библиотеку je користио 531 ученик.  

У раду са ученицима посебна пажња посвећена је 
матурантима.Уз консултације са предметним професорима, 
помагали смо им при одабиру литературе потребне за израду 
матурских радова. 

Ове године наша школа учествовала је у четвртој акцији 
Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо гласно“ 
поводом обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара. 

Читаоница школске библиотеке, поредњене намене, 
користи се и за припремање различитих активности, везаних за 
културне догађаје.  

Обележили смо Дан просветних радника, Савиндан, у 
складу са епидемиолошким мерама. Друге, планиране, 
активности изостале су због ситуације изазване пандемијом 
вируса ковид-19. 
 

Славко Марковић, школски библиотекар 
Катарина Смиљанић, школски библиотекар 

 
Изборни пакети 
 

Школске 2020/2021. године, ученици првог и другог 
разреда, су из пакета од четири изборна предмета(Језик, медији и 
култура; Здравље и спорт; Појединац, група и друштво и 
Примењене науке) бирали два, према својим интересовањима. 
Предвиђено недељним фондом часова, сваки изабрани предмет 
је у распореду једном недељно. Ученици трећег разреда, од 
понуђених пет, бирају двa нова изборна предмета (Образовање 
за одрживи развој, Уметност и дизајн, Примењене науке 2, 
Религије и цивилизације, Савремене технологије и 
предузетништво), која ће слушати у трећем и четвртом разреду 
по два часа недељно.  
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Изборни програми су интердисциплинарног карактера и 
омогућавају ученицима стицање и развијање  знања и умења из 
области које до сада нису биле дефинисане наставним планом и 
програмом, а у циљу задовољавања њихових интересовања и 
потреба. 

Настава ових програма остварује се првенствено путем 
откривања, истраживања, рада на пројекту, презентација итд, 
што омогућава развијање одређених вештина код ученика, 
откривање нових интересовања, подстиче радозналост и 
усавршавање  рада и функционисања у групи. Наставник је 
организатор и координатор свих активности ученика. Наставник 
прати начин на који ученици учествују у активностима, како 
прикупљају податке, како аргументују. Такође, прати и вреднује  
међусобну сарадњу, решавање сукоба, превазилажење тешкоћа, 
креативност. 

Настава изборних предмета организована је онлај, a 
планиране активности изостале су због  ситуације изазване 
пандемијом вируса ковид-19. 

 
Појединац, група и друштво 
 
Ове школске године предмет „Појединац, група и 

друштво“ пратили су ученици првог и другог разреда. Циљ овог 
програма је критичко сагледавање  актуелних феномена у нашем 
друштву, као и  односа појединца са другима, улоге у групи и 
околности које на то утичу. 

У првој години обрађивали смо теме у оквиру модула „Од 
узора и идола до вође и следбеника“. Покушали смо да 
откријемо на који начин бирамо узоре и идоле и какав је њихов 
утицај на нас као појединце. Ко су биле вође некада, а ко су вође 
данас. У другом модулу, „Усамљеност, одбаченост, отуђеност“, 
направили смо разлику између појмова усамљености и самоће, 
као и узроке и последице ових појава. Посебну пажњу посветили 
смо самоћи старих људи. 

У другој години, овај програм базиран је на критичком 
сагледавању утицаја традиције на савремено друштво, а и то шта 
би то исто друштво могло оставити као традицију будућим 
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генерацијама и то кроз област „Лекције прошлости, перспективе 
будућности“. Друга област „Култура и идентитет“, бави се 
проучавањем фактора који утичу на формирање идентитета као 
што су: породица, друштво, религија и култура. Упоређујући 
прошлост и садашњост, као и глобално и локално, ученици могу 
утврдити утицај одређених фактора на личном примеру, али и на 
примеру групе. Великапажња посвећена јеутицају масовних 
медија на формирање идентита. 

Ученици су у време ванредног стања и новонасталих 
околности, у којима се настава одржавала на даљину, показали 
зрелост и посвећеност у изради задатака које су, углавном, 
радили у групама. Користили су могућности савремене 
технологијеи направили значајан број вредних и занимљивих 
радова кроз које су, између осталог, приказали и њихово виђење 
ситуације у којој смо се нашли. 
 

Катарина Смиљанић 
 

 
Језик, медији, култура 

 
Циљ учења програма Језик, медији и културе је да 

допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју 
медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику 
омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета 
и даљи професионални развој. 

У првој години у оквиру поменутог предмета изучавали 
смо три модула: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских 
порука и вредности. 

У другој години: Медији и забава- популарне експресивне 
форме, Аматерска култура и креативни активизам и 
Идентитет у дигиталном окружењу. 

На часовима који су осмишљени у духу савремених видова 
наставе, коришћене су методе и наставна дигитална средства 
која би подстакла ученике на писање,  заинтересовалаих за улогу 
медија у савременом  друштву и њихов доминантни значај у 
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креирању ставова и активном учествовању у друштвеном 
животу.  

Ученици су решавали  задатке и упознали се са 
савременим вештинама комуникација и начинима лепог 
изражавања. Својим радовима показали су разумевање  културе, 
језичке, визуелне као и значај који она има у цивилизацијском 
контексту. 
 

Нинослава Јовановић 
 

Здравље и спорт 
 

Циљ овог предмета је стицање и развијање знања,  
вештина, ставова и вредности ради очувања и унапреёивања 
здравља и културе телесногвежбања. 

У првој години у оквиру овог предмета изучавали смо три 
модула: Спорт и психоактивне сустанце, Физичке активности и 
репродуктивно здравље и Правилна исхрана и физичко вежбање 
у спорту и рекреацији. Поред ова три модула ученици су радили 
и интервију са спортистима из наше школе. 

У другој години у оквиру овог предмета исто смо као и у 
првој години, изучавали три модула: Здравље и психоактивне 
супстанце, Наука у служби вежбања и здравља и Физичко 
вежбање, спорт и рекреација. 
 

 
Уметност и дизајн 

 
Ужичко „Коло српских сестара“, уз литерарни, 

организовало је трећи ликовни конкурс, на којем су учествовали 
ученици средњих школа. Задатак је био да се ликовно одговори 
на једну од тема, која је носила назив „Мајка“, док је друга тема 
везана за нашу значајну сликарку Надежду Петровић.  

Ученица Ужичке гимназије, Александра Милојковић, која 
похађа предмет Уметност и дизајн, из одељења III4, добила је 
Трећу награду на поменутом конкурсу.  
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Александра Милојковић и професор Драган Вићентић 
 
Александра је радом на тему „Мајка“, одговорила зрелим 

ликовним ставом и оригиналним приступом. Спонтан и 
сугестиван, рад са веома занимљивом идејом, показује како се на 
креативан начин долази до необичног ликовног дела.  

За Александру и све најуспешније ученике обезбеђене су 
књиге и новчане награде.  

Честитамо Александри на успеху! 
Александра је узела учешће и у Међународном ликовном 

конкурсу, са слободном темом у организацији Дечјег села „Мали 
битољски Монмартр“ у Битољу у Македонији. 

У првом полугодишту ученици који похађају предмет 
Уметност и дизајн реализовали су угледне часове.  

Угледни часови у одељењима III4 и III5 реализовани су у 
Амфитеатру Ужичке гимназије у термину од 11:50 до 13:30 
часова, 30.октобра 2020. године.   

Ученици III4 одељења, реализовали су презентацију на 
тему Луис Бурге. Ученици III5 одељења,  реализовали су 
презентацију  на тему Аниш Капур. Угледним часовима су 
присуствовали ученици одељења III4 и III5, разредни старешина 
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III5, професорка Милица Зарић и школски педагог Емилија 
Станковић. 

Угледни часови у одељењима III2 и III7 су реализовани у 
Амфитеатру Ужичке гимназије у термину од 11:50 до 13:30 
часова, 06. новембра 2020. године.   

Ученици III2 одељења, реализовали су презентацију на 
тему Гобекли Тепе. Ученици III7 одељења, реализовали су 
презентацију на тему Кеопсова пирамида. Часу су присуствовали 
ученици одељења III2, и III7, директор школе, Вукадин Симовић 
и школски психолог, Драгана Радовић. 

 

 

Слиикање светлошћу 
 

Ученици III2, III4, III5 и III7 који похађају наставу  предмета 
Уметност и дизајн, у току децембра месеца започели су рад на 
пројектној настави из области Аналогне фотографије, „Сликање 
светлошћу-Аналогна фотографија“, са темом „Живот Гимназије 
виђен очима ученика“. Практични рад пројекта је започет у 
месецу децембру, и наставио се у другом полугодишту. Продукт 
ове наставе је реализован у виду фотографија ученика и крајем 
школске године радови ученика биће постављени у холу школе. 

 
Драган Вићентић 
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Савремене технологије и предузетништво 

 
 
Ове школске године изборни предмет Савремене 

технологије ученици трећег разреда прате први пут. Циљ овог 
изборног програма је развијање знања и вештина ученика за 
ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених 
технологија и спремности за континуирано праћење развоја 
савремених технологија зарад даљег личног и професионалног 
развоја. 

Прва тема коју смо обрађивали била је „Безбедност и 
приватност на мрежи“, кроз коју смо анализирали позитивне и 
негативне аспекте технолошког развоја на друштво и квалитет 
живота, расправљали смо о етичким питањима која намеће 
технолошки развој, а који се тиче интелектуалне својине, 
ауторских права, али и права појединаца на приватност. Посебан 
акценат је стављен на понашање на мрежама и безбедно 
коришћење интернета, као и на појаву дигиталног насиља и 
начине на које се насиље у виртуелном свету може 
идентификовати и спречити. 

Следећа тема се односила на „Паметне градове“. Ученици 
су се прво упознали са појмовима „интернета ствари“ (Internet of 
Things) и паметног окружења (паметних градова, кућа, 
канцеларија, учионица итд.), а затим су се бавили позитивним и 
негативним утицајем „паметних ствари“ на, друштво, животну 
средину и приватност корисника. 

Последња тема се односила на „Вештачку интелигенцију“, 
кроз коју су се ученици упознали са појмом и врстама 
машинског учења и његовом применом, развојем вештачке 
интелигенције и различитим аспектима примене вештачке 
интелигенције у свакодневном животу, али и предвиђањем даљег 
развоја и утицаја који ће она имати на људско друштво. 

Због епидемиолошке ситуације која је била актуелна током 
школске године, настава се у највећој мери одвијала онлајн. И 
поред тога ученици су показали интересовање, посвећеност и 
креативност кроз радове које су урадили.  
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Ове школске године овај предмет водили су професори 
Радмила Бошњаковић, Биљана Ристић и Александар Алексић 

 
Биљана Ристић 

 
 
Религије и цивилизације 
 
 
Ученици трећег разреда гимназије изучавали су изборни 

предмет Религије и цивилизације. Планом и програмом, овај 
предмет је заступљен са два часа недељно. Ученици који су 
изабрали овај предмет у трећој години, у обавези су да га 
похађају и у четвртој години. 

Циључења програма Религије и цивилизације је да 
ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко 
истраживање феномена религије и цивилизације осветле и 
разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других 
и другачијих. 

У првој години издвојене су четири главне теме (а свака од 
њих укључује и бројне подтеме које се изборно могу изучавати). 
Главне теме су у директној вези са исходима које ученик треба 
да достигне: Цивилизација; Човек и свет – култура и природа; 
Добро и зло и Универзалне религије, религијска веровања и 
религијски обреди 

Овај програм, као и други изборни програми, доприноси 
остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју 
кључних и међупредметних компетенција. То се постиже тако 
што ученици путем истраживачког и пројектног рада на темама 
остварују исходе који су дати на нивоу целог програма. 

Због новонасталих околности, изазваних пандемијом 
вируса ковид-19, настава се одржавала на даљину. 

 
Катарина Смиљанић 
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Примењене науке 2 
 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 2 је да 
допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, 
тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и 
способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи 
лични и професионални развој, посебно у области технике. 

У овој школској години у оквиру наставе Примењених 
наука 2 истраживали смо савремена достигнућа у оквиру 
области: Од музике до буке,  Енергија природе,  Примена 
програмирања у савременом друштву, Погони садашњости и 
будућности.  Према упутсвима професора, ученици су 
истраживали различите области савременог начина живота и 
примену науке у решавању проблема и унапређење квалитета 
живота и животне средине.  Крајњи резултат ученичких 
истраживања на различите теме биле су презентације које су 
постављене на Гугл учионицама. 

 
Душица Ристовић 

 
 
Образовање за одрживи развој 

 
Циљ учења овог програма је да ученици допринесу 

очувању и унапређењу животне средине, како на локалном, тако 
и на глобалном нивоу, што постижу уз помоћ различитих 
метода: 

- искуственим учењем, 
- преиспитивањем сопствених ставова, 
- критичком анализом појава и процеса и појава, 
- анализом сопственог понашања у односу на животну 

средину,  
- променом постојећих навика у понашању, 
- учествовањем у различитим акцијама у локалној средини 

које су усмерене ка очувању и унапређењу животне средине 
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Током школске 2020/2021. изучавали смо изборни програм 
Образовање за одрживи развој са ученицима трећег разреда. 
Обрађене су следеће теме:  

- Образовање за одрживи развој, шта представља и који су 
циљеви, 

- Производња и потрошња енергије 
- Климатске промене 
- Биодиверзитет и екосистемске услуге 
За сваку од тема су рађени различити пројектни задаци на 

основу упустава наставника. 
 

Светлана Стојановић 
 

Грађанско васпитање 
 

У оквиру предмета Грађанског васпитања, током ове 
школске године, поједине планиране активности реализоване су 
онлајн услед ситуације изазване пандемијом вируса ковид-19. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и 
УНИЦЕФ, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског 
васпитања“, спровела је активност на територији целе Србије 
која се односи на праћење реализације овог изборног програма у 
контексту нових програма оријентисаних на исходе и развој 
компетенција, и то из угла наставника и ученика. Из тог разлога, 
предвиђене су фокус групе (онлајн), како за наставнике 
грађанског васпитања, тако и за њихове ученике који су показали 
веће интересовање за ову област. Тема фокус групе била је 
размена искуства о реализацији нових програма грађанског 
васпитања (како у периоду пре короне тако и у ванредним 
околностима), у смислу како наставници, односно ученици виде 
значај овог изборног програма, колико су задовољни начином на 
који се ради на часовима, шта им се свиђа а шта би променили и 
сл. Истраживању и фокус групној дискусији присуствовала је 
ученица Ива Богићевић и професорке Зорица Старчевић и 
Нинослава Јовановић. 

Присуствовали смо и састанку „Да ли се чујемо у учењу на 
даљину“ намењеном ученицима и наставницима са циљем 
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унапређења учења на даљину кроз мапирање начина којим треба 
утицати на дигиталну трансформацију образовања. Састанак је 
део консултација које реализује Унија средњошколаца Србије у 
сарадњи са Београдском отвореном школом уз финансијску 
подршку USAIDа, кроз пројекат „Активни грађани: боље 
друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју“. 

 
 

Нинослава Јовановић  
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ПАМТИМО ИХ 
 
Фонд „Професор Милан С. Поповић” 
 

У нашој школи установљен је, већ дужи низ година, фонд 
„Професор Милан С. Поповић”. Фонд је формирала његова 
супруга Радмила Поповић и дала га школи на управљање.  

Циљ фонда је да доделом посебне новчане или друге 
награде из средстава фонда стимулише истраживачки рад и 
посебне успехе ученика гимназије.  Награда се додељује за 
испољену умешност, таленат и оригиналност из области 
историје, социологије или екологије.  

 

 

 

Јелена Ђукић добитница  награде фонда „Професор Милан С. 
Поповић“ 

Oве школске године добитница дипломе и награде је 
Јелена Ђукић, за најбољи матурски рад из екологије. 

 
 

Фондација „Барјактаревић–Шуманац” 
 

Фондацију је основала породица Барјактеревић–Шуманац 
у знак сећања на прерано преминулу Снежану–Нену 
Барјактаревић, професорку географије и грађанског васпитања, 
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незаустављивог борца за права детета. Фондација већ 
традиционално додељује награду ученику генерације.  

 

 
Ученик генерације Петар Дамјановић 

 
Ове школске године награђен је Петар Дамјановић 

носилац дипломе „Вук Караџић” и освајач многих награда, 
похвала и признања на такмичењима. 
 
Фонд „Мирослав Бато Јараковић” 
 

 
 

Борко Васиљевић прима награду фонда „Мирослав Бато Јараковић“ 
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У знак сећања на прерано преминулог ученика, доброг 
спортисту и математичара, Мирослава Бату Јараковића, 
породица је формирала фонд из кога ће се награђивати најбољи 
математичар Ужичке гимназије. Ове школске године награду је 
добио Борко Васиљевић за најбољег математичара.  
 
Фонд „Љубомир Љубо Обреновић” 
 

 

Александра Јовановић набољи спортиста 

Породица Љуба Обреновића и ове школске године 
додељује награду најбољем спортисти Ужичке гимназије. Фонд 
је основао Милош Обреновић у знак захвалности ужичким 
гимназијалцима и у знак сећања на свог брата Љубомира.  
Награду за ову годину добила је Александра Јовановић. 
 
Фонд „Живота Вранић” 
 

Фонд „Живота Вранић“ су основали школски другови 
Животе Вранића, бившег гимназијалца и прве жртве нуклеарног 
акцидента у Институту „Борис Кидрич“ у Винчи. 
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Из њега је награђиван најбољи физичар матурант. Ове 

школске године за најбољег физичара матуранта проглашен је 
Петар Дамјановић. 
 
 
Награда Историјског архива „Миле Чарапић” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награду Историјског архива ''Миле Чарапић'' за најбољи 
матурски рад из завичајне историје добио је Петар Ивановић. 

 
Петар Дамјановић прима награду за најбољег физичара 

 
Петар Ивановић прима награду Историјског 

архива  
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Награда „Борка Весовић“ 
 
Од школске 2015/16. Ужичка гимназија установила је награду 
„Борка Весовић“ за најбољег ученика француског језика. Ове 
године награда је додељена Ањи Росић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награда из немачког језика за најбољег ученика на ДСД 
испиту 
 

 
Марта Гавриловић прима награду за најбољег ученика на DSD 

испиту 
 

Награда из немачког језика за најбољег ученика на ДСД испиту 
ове године је додељена Марти Гавриловић. 
  

 
Ања Росић прима награду „Борка Весовић“ 
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ПОМОГЛИ РАД ШКОЛЕ: 
Град Ужице 
„Југент“ Ужице 
„Controlpoint“ Ужице 
Фото студио „Звезда“Ужице  
Бурегџиница „Blue Moon“ Ужице 
„Дунавосигурање“ Ужице 
„Комерцијална банка“Ужице  
ФК„Слобода“ Ужице 
„Сретен Гудурић“ Ужице  
Пекара „Шуљага“ Ужице 
Хотел „Златиборска ноћ“Бела Земља  
Туристичка  агенција „Кондор-Тис“ Златибор 
„Копаоник Дрина“ Ужице 
„Капедунум“ Ужице 
Књижара „Димитрије Туцовић“ 
„Enteco“ Ужице 
„Златиборац“ 
„Чарли“ доо 
„Кристал“ Ужице 
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OБАВЕШТЕЊЕ 
 

1. Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 19.8.2021. 
године, са почетком у 10 сати. 

2. Пријављивање за полагање поправних, матурских и 
ванредних испита у петак 13.8.2021. године, од 9 до 12 сати. 

3. Полагање поправних, матурских и ванредних испита од 
23.8.2021. године. 

4. Упис у II, III и IV разред обавиће се 01.9.2021. године, на 
часовима одељенских старешина. 

5. Ученици који дугују књиге школској библиотеци дужни су 
да их врате до 31.8.2021. године. 

6. Редовна настава у школској 2021/2022 почеће у понедељак 
01.9.2021. године по следећем распореду: 

-за ученике II и IV разреда у преподневној смени 
-за ученике I и III разреда у поподневној смени 
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